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P r o t o k ó ł   Nr   ORN.0002.2.2016 

XV sesji Rady Miejskiej w Olecku  

odbytej w dniu 26 lutego 2016 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
 

 
Sesję rozpoczęto o godzinie   13:00 

        zakończono o godzinie   14:30 

 

 

Sesji przewodniczył    Przewodniczący Rady Miejskiej 

          - Karol Sobczak  

 

Protokołowała     Inspektor Wydziału ORN UM 

         - Małgorzata Adameit 

 

 

 Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej. Witał radnych przybyłych na 

sesję, witał Pana Burmistrza – Wacława Olszewskiego, Zastępcę Burmistrza – Henryka 

Trznadla, Wicestarostę Powiatu Oleckiego – Kazimierza Iwanowskiego, Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – Jana Mroza, Dowódcę Jednostki 

Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Olecku – Jerzego Gołembiewskiego, Komendanta 

Powiatowego Policji w Olecku – Rafała Klauzę.  

 

Witał kierowników jednostek podległych Radzie Miejskiej, prezesów spółek, 

kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, sołtysów, przewodniczących rad osiedli oraz 

mieszkańców biorących udział w dzisiejszej sesji.  

 

 Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 21 radnych, w sesji uczestniczy            

19 radnych, co stanowi wystarczające quorum do odbycia sesji i podejmowania 

prawomocnych uchwał. Jeden radny przybył na sesję podczas jej trwania.  

 

W załączeniu do protokołu: lista obecności radnych, lista obecności sołtysów, 

przewodniczących rad i zarządów osiedli. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. 

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  

w okresie od ostatniej sesji. 

5. Sprawozdanie z realizacji Programu „Olecka Rodzina 3+” w latach 2014-2015.  

6. Analiza procedury przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku zamieszkałych na 

terenie Miasta i Gminy Olecko w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.”  

– referat Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku. 

7. Analiza nakładów na ochronę ppoż. w gminie i bezpieczeństwo publiczne w latach 

2013-2015 – referat Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej  

w Olecku. 

8. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych. 

9. Wnioski i oświadczenia radnych. 
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10. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, radnych 

Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób 

zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.   

11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Olecka, 

b) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olecko, 

c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko, 

d) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej Mazury w Olecku, 

e) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Olecko oraz warunków i zasad korzystania  

z przystanków. 

12. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

13. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad. 

 

Uwag do porządku obrad nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 2 – Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do protokołu z sesji Rady Miejskiej, odbytej w dniu 29 stycznia 2016 r.  

 

Uwag do protokołu nie zgłaszano. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie treść protokołu z ostatniej sesji Rady  

Miejskiej.  

 
Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 19, za przyjęciem protokołu głosowało  

19 radnych. 

 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół Nr ORN.0002.1.2016  XIV sesji Rady Miejskiej odbytej                 

w dniu 29 stycznia 2016 r. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 3 – Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. 
 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał następujące zarządzenia: 

 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.23.2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego                

w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie dzieci 

opieką i wychowaniem w dwóch placówkach wsparcia dziennego prowadzonych                     

w formie świetlicy; 
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 Zarządzenie Nr ORN.0050.24.2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia 

do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie Gminy 

Olecko – dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej o pow. 33 m
2 

na 

poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.25.2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego                  

w 2016 r. w zakresie kultury; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.26.2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego     

w 2016 r. w zakresie edukacji; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.27.2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie powołania 

komisji do oceny wniosków zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej oraz zasad 

pracy komisji; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.28.2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie powołania 

komisji do oceny wniosków zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej oraz zasad 

pracy komisji; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.29.2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie powołania 

komisji do oceny wniosków zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej oraz zasad 

pracy komisji; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.30.2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia 

gminnej ewidencji zabytków gminy Olecko; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.31.2016  z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie powołania 

komisji do oceny wniosków zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej oraz zasad 

pracy komisji; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.32.2016 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zmiany 

zarządzenia w sprawie wdrożenia systemu „Sprawozdawczość jednostek 

organizacyjnych SJO BeSTi@”; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.33.2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany 

zarządzenia w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za korzystanie z obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej. 

 

Inne informacje z okresu międzysesyjnego: 

 

Ogłoszono przetargi na sprzedaż:    

 nieruchomości gruntowej o pow. 0,2566 ha, położonej w obrębie Babki Oleckie, 

przeznaczonej na cele rolne. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 marca            

2016 r.; 

 IV przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 0,0710 ha zabudowanej 

budynkiem mieszkalnym wpisanym do rejestru zabytków oraz dwoma budynkami 

gospodarczymi położonej w Olecku przy ul. Armii Krajowej 16. Przetarg zostanie 

przeprowadzony w dniu 30 marca 2016 r. 

 

Rozstrzygnięto przetargi:   

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 0,0805 ha położonej w Olecku na 

zapleczu ul. Kościuszki z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną. 

Nieruchomość zostanie sprzedana za kwotę 99.765,30 zł brutto, 

 na sprzedaż  nieruchomości gruntowej o pow. 0,2937 ha, położonej w obrębie Babki 

Oleckie, przeznaczonej na cele rolne. Nieruchomość zostanie sprzedana za kwotę 

17.700,00 zł, 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 0,2552 ha położonej w obrębie Kijewo, 

przeznaczonej na cele rolne. Nieruchomość zostanie sprzedana za kwotę 2.330,00 zł, 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 0,2176 ha położonej w obrębie Babki 

Gąseckie, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość 

zostanie sprzedana za kwotę 12.878,10 zł brutto. 



 4 

Nie doszły do skutku przetargi:   

 na sprzedaż  trzech nieruchomości gruntowych położonych w Olecku  na  Osiedlu 

Siejnik II z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

 na sprzedaż udziałów w wysokości ½ części  nieruchomości zabudowanej budynkiem 

gospodarczym o pow. 0,0029 ha i nieruchomości rolnej o pow. 0,0320 ha, położonych 

w Olecku na Osiedlu Lesk i w obrębie Lesk, 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 0,2980 ha, położonej w obrębie 

Borawskie przeznaczonej na cele rolne, 

 na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych o pow. 0,1653 ha i 0,8007 ha, 

położonych w obrębie Zatyki, przeznaczonych na cele rolne. 

 

Zawarto akt notarialny: 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olecku na zapleczu ul. Kościuszki 

z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną. 

 

 Zdania inwestycyjne w trakcie realizacji: 

 trwa sporządzanie projektu budowlanego na przebudowę targowicy miejskiej. 

Termin wykonania zamówienia – 10 marca 2016 r.;  

 trwa sporządzanie projektu budowlanego na zagospodarowanie plaży gminnej 

„Szyjka”. Termin wykonania zamówienia – 29 kwietnia 2016 r.; 

 w trakcie sporządzania jest projekt budowlany zagospodarowania nabrzeża rzeki 

Lega w mieście. Termin wykonania zamówienia – 16 maja 2016 r.; 

 na ukończeniu jest projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie – droga 

wojewódzka nr 653 oraz projekt budowy drogi gminnej Sedranki – droga  

wojewódzka nr 653; 

 wyłoniono wykonawcę zadania – remont świetlicy wiejskiej w Jaśkach. 

Wykonawcą usługi jest firma Usługi Ogólnobudowlane, Władysław Sujata. 

Wartość usługi brutto – 10.950 zł. 

 

 W dniach od 4 do 24 marca 2016 r. nastąpi ponowne wyłożenie do publicznego 

wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych we wschodniej części miejscowości Olecko – Kolonia. Dyskusja 

publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się 14 marca 2016 r. o godz. 14.00 

w sali konferencyjnej. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do dnia                   

7 kwietnia 2016 r. 

 

 Z początkiem roku gmina przystąpiła do opracowywania „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Olecko do roku 2022”. W dniu 25 lutego 2016 r., Zarządzeniem 

Burmistrza został powołany Zespół ds. Rewitalizacji, w którego skład wchodzą 

przedstawiciele Rady, Wydziałów UM, jednostek organizacyjnych i organizacji 

pozarządowych. Do zadań Zespołu ds. Rewitalizacji należy współpraca w zakresie: 

1) diagnozowania obszarów zdegradowanych oraz wyznaczania terenów 

rewitalizowanych, 

2) priorytetyzacji problemów dotykających obszar rewitalizacji, 

3) definiowania celów i kierunków działań procesu rewitalizacji, 

4) monitorowania i oceny wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji odbędzie się w piątek, 4 marca 2016 r.          

w biurze Rady Miejskiej. 

 

 Do końca lutego, czyli do poniedziałku włącznie, producenci rolni mogą składać 

wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku dołącza się faktury VAT za okres 

od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. 
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 Przypominam, że 15-go marca mija termin zapłaty pierwszej raty podatku rolnego, 

leśnego i od nieruchomości. 

 

 W dniu 10 lutego 2016 r. odbył się  przetarg na wynajęcie lokalu użytkowego 

położonego w Olecku przy Placu Wolności 20  o pow. 60,30 m
2
. W wyniku licytacji 

wyłoniono najemcę lokalu ze stawką czynszu netto 16,00 zł za 1m
2
 powierzchni 

użytkowej.  

 

 W wyniku przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej (grupy 

zakupowej), w której uczestniczyła Gmina Olecko, w dniu 23 lutego 2016r. zostały 

podpisane umowy. Nowym dostawcą energii dla obiektów gminnych będzie PGE 

Obrót S.A., a dla oświetlenia drogowego firma RWE Polska S.A.   

 

 Informacja w sprawie realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 roku: 

Na początku 2015 roku ilość psów przebywających w schronisku dla bezdomnych 

zwierząt wynosiła 44 sztuki. W ciągu roku odłowiono i przekazano do schroniska                   

44 psy. Adoptowanych zostało 51 psów, nie odnotowano zgonów. Wszystkie 

zwierzęta maja wykonywany zabieg kastracji lub sterylizacji. Pod koniec 2015 roku           

w schronisku przebywało 37 psów. Elektronicznej identyfikacji poddanych zostało                 

80 psów. Wyrejestrowano – 2. Każdego psa wprowadzono do europejskiej bazy 

danych SAFE- ANIMAL. W gabinetach weterynaryjnych uśpione zostały 29 

zwierzęta ze ślepego miotu. Odnotowano 1 zdarzenie drogowe z udziałem zwierząt, 

nie przekazano zwierząt gospodarskich gospodarstwu rolnemu wskazanemu                           

w programie. Wydana została karma dla dziko żyjących kotów (6 kg) na wnioski 

mieszkańców. Na stronie internetowej Urzędu umieszczono informację o psach  

przeznaczonych do adopcji. W ramach edukacji dnia 18 marca 2015 roku odbył się 

spektakl dla dzieci pt. „Pieski świat”, w którym przedstawiono życie małych 

bezpańskich piesków. Spektakl miał  charakter interaktywny, dzieci aktywnie 

uczestniczyły w rozgrywającej się na scenie historii, zapraszane były do wspólnych 

konkursów. W dwóch kolejno odbywających się po sobie seansach w sali kinowej 

Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku uczestniczyło łącznie prawie 500 dzieci                  

(z klas 0-3) ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Olecko. Ponadto 

młodzież szkolna z SP Nr 1 i SP Nr 3 prowadziła zbiórkę używanych koców, pościeli 

i ręczników, które następnie  zostały przekazane schronisku dla bezdomnych zwierząt 

w Bystrym. Koszty poniesione na realizację programu wyniosły 96.801,96 zł, w tym: 

96.069,96 zł na wyłapywanie, utrzymanie wraz z opieką weterynaryjną bezpańskich 

zwierząt w schronisku oraz 732,00 zł na usługi weterynaryjne. 

 

 W dniu 17 lutego br. Prezydent RP podpisał Ustawę o pomocy państwa                                 

w wychowaniu dzieci. Celem Programu Rodzina 500 plus jest systemowe wsparcie 

rodzin na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka. 

Świadczenie otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda 

rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na 

drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto 

na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin          

z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1.200 zł 

netto. Realizacja ustawy jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, środki na 

obsługę i finansowanie zadania przekazane zostaną gminom z budżetu państwa                      

w formie dotacji celowej. W najbliższym czasie zostaną przekazane gminie pierwsze 

środki finansowe na wydatki związane z wdrożeniem Programu 500 plus. W gminie 

Olecko podmiotem realizującym zadanie będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego              

2016 r. określony został wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 
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wychowawczego. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. przez internet 

lub osobiście w MOPS w Olecku.  

Krótki przewodnik w zakresie Programu 500 plus zamieszczony został na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicach ogłoszeń. Szczegółowe informacje 

w tym zakresie można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej oraz w MOPS w Olecku.  

 

 W lutym zostało ogłoszone rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych w 2016 r. w zakresie kultury. Wysokość środków 

publicznych zaplanowanych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury wynosiła 

15.000 zł. W ramach konkursu wpłynęły 4 oferty. Dofinansowanie otrzymały                        

2 organizacje pozarządowe na łączną kwotę 15.000 zł. 
 

 W lutym zostało ogłoszone rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadania publicznego w 2016 r. w zakresie edukacji. Wysokość środków 

publicznych zaplanowanych na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji wynosiła             

4. 600 zł. W ramach konkursu wpłynęła 1 oferta, która dofinansowanie otrzymała               

w maksymalnej wysokości. 

 

 Podczas ferii zimowych tj. od 25 stycznia do 13 lutego 2016 r. na obiektach 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji trenowało 13 klubów sportowych. Od 1 do             

5 lutego br. w Hali Lega trwało Zimowisko z MOSiR – Ferie na sportowo. Udział              

w zimowisku brało 58 osób.  

W dniu 14 lutego 2016 r. w Hali Lega obowiązywała specjalna oferta promocyjna               

z okazji Walentynek. 

 

 W Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku - „Mazury Garbate” zorganizowano 

zajęcia taneczne, teatralne, plastyczne, muzyczne, wokalne, spektakle muzyczne, 

seanse filmowe dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. Odbyło się spotkanie 

w Oleckiej Izbie Historycznej inicjujące comiesięczny cykl spotkań pn. „Literackie  

i filmowe Mazury”. Na spotkaniu czytano i rozmawiano o tomiku poezji Erwina 

Kruka pt. „Nieobecność”. Ponadto odbył się koncert Zbigniewa Wodeckiego – 

instrumentalisty, kompozytora i aranżera. 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są pytania do Burmistrza w związku z przedstawionymi informacjami. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

w związku z planowanymi do budowy budynkami przy ul. Kościuszki zapytał, co będzie                   

z parkingami, czy będą na nie wyznaczone miejsca, bo już jest problem z parkowaniem. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż dopiero planowana jest sprzedaż działki. Natomiast jeśli chodzi o proces 

inwestycyjny brane sa pod uwagę przepisy prawa budowlanego, które określa, ile miejsc 

parkingowych przypada na dany budynek. Minimalna ilość wynosi 0,25 miejsca 

parkingowego na jedno mieszkanie. Stwierdził, iż pytanie jest nie na tym etapie. 

 

Radni nie zgłaszali innych pytań. 

 

Na tym punkt zakończono. 
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Do punktu 4 – Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach 

podejmowanych w okresie od ostatniej sesji. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

przedstawił informacje z okresu międzysesyjnego. Pisma znajdują się do wglądu w biurze 

Rady Miejskiej: 

 

 Komendant Powiatowy Policji w Olecku przesłał pismo z informacją, iż na odprawie 

rocznej w dniu 4 lutego br. odbędą się konsultacje społeczne odnośnie tworzonej na 

potrzeby społeczeństwa Powiatowej Mapy Zagrożeń. Miał przyjemność uczestniczyć 

w powyższym spotkaniu. 

 

 W dniu 3 lutego 2016 br. wpłynęła Uchwała Nr RIO.VIII-0120-98/16 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 stycznia                    

2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Olecko na 

podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2016-2024 oraz uchwały budżetowej na rok 2016. Opinia jest 

pozytywna.  

 

 Do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęło pismo Spółdzielni Socjalnej „Razem”                      

z prośbą o sfinansowanie kosztów wynajmu lokalu i kosztów obsługi spółdzielni 

socjalnej w pierwszych sześciu miesiącach działalności w zakresie odpłatnej 

działalności statutowej. Odpowiedzi na pismo udzielił Burmistrz. 

 

 Burmistrz Olecka przedłożył sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny za 2015 r. 

 

 W dniu 9 lutego br. wpłynęło pismo Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych 

S.A. z prośbą o informację, czy Rada opiniowała lokalizację kasyn gry lub salonów 

gier na automatach. Sprawę przekazałem Burmistrzowi. 

 

 Do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęło pismo mieszkańca Olecka dotyczące 

planowanej zmiany zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na zapleczu 

Placu Wolności 19,20,21 polegającej m.in. na likwidacji istniejących pomieszczeń 

gospodarczych. Sprawa jest w toku. 

 

 W dniu 15 lutego br. wpłynęło wezwanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do 

podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Olecka. Stosowny 

projekt uchwały został przedłożony na dzisiejszą sesję. 

 

  Nadleśnictwo Olecko zwróciło się z prośbą o zaktualizowanie danych dotyczących 

pomnika przyrody jakim jest aleja wierzb znajdująca się w Leśnictwie Kłosowo, która 

w rzeczywistości położona jest na terenie gminy Olecko. 

 

 W dniu 16 lutego br. wpłynęło anonimowe pismo mieszkańca Olecka dotyczące złego 

stanu nawierzchni ulic Cichej, Zielonej i Środkowej i przyległych do nich chodników. 

 

 W dniu 17 lutego br. wpłynęło sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Olecku za rok 2015. 

 

 W dniu 19 lutego br. miał przyjemność reprezentować Radę Miejską na obchodach 

święta szkoły – VII Memoriale Władysława Żurowskiego w Gimnazjum Nr 2 im. 

Mikołaja Kopernika w Olecku.  
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 W dniu 22 lutego br. odbyła się odprawa roczna w Komendzie Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. 

 

 W okresie międzysesyjnym odbyły się następujące posiedzenia komisji: 

o 16 lutego 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 

o 23 lutego 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji 

Gminy, Sportu i Rekreacji oraz posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, 

Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa, 

o 24 lutego 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu                          

i Gospodarki. 

  

 Komendant Powiatowy Policji w Olecku – Rafał Klauza przekazał informację, iż                 

w dniu 1 marca br. nastąpi pożegnanie dotychczasowego Zastępcy Komendanta 

Powiatowego Policji w Olecku – Bernarda Faszczy, który odchodzi na emeryturę. 

Prosił o przekazanie podziękowań za wszystkie lata współpracy. 

 

 W imieniu organizatorów zaprosił na Maraton Fitness, który odbędzie się 6 marca br. 

o godz. 16:00 w Hali Lega. Impreza poświęcona jest paniom z okazji Dnia Kobiet, ale 

ma też charakter charytatywny. Będą zbierane pieniądze na leczenie ciężko chorego        

9-letniego chłopca.    

 

Zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionymi informacjami. 

 

Radni nie zgłaszali pytań. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 5 – Sprawozdanie z realizacji Programu „Olecka Rodzina 3+” w latach 2014-

2015. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odczytał sprawozdanie z realizacji Programu „Olecka Rodzina 3+” w latach 2014-2015 – 

treść w załączeniu do protokołu. 

 

Radni nie zgłaszali pytań. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 6 – Analiza procedury przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku 

zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Olecko w okresie od 1 stycznia 2016 r. do               

31 grudnia 2016 r.” – referat Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jarosław Bagieński 

odczytał referat komisji – treść w załączeniu do protokołu. 

 

Radni nie zgłaszali pytań. 

 

Na tym punkt zakończono. 
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Do punktu  7 – Analiza nakładów na ochronę ppoż. w gminie i bezpieczeństwo publiczne 

w latach 2013-2015 – referat Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej  

w Olecku. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

odczytała referat – treść w załączeniu do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zgłosił uwagę odnośnie wniosku trzeciego komisji dotyczącego pomiaru jakości powietrza                     

w mieście, aby uzupełnić wniosek o kontrolę, czym mieszkańcy miasta palą w piecach                      

w okresie zimowym. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

stwierdziła, iż nie wie, jak ma ustosunkować się do zgłoszonej uwagi. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił, aby dopisać do wniosku wykonanie kontroli, czym jest palone w sezonie zimowym, bo 

spalane w piecach ogumienie, czy przepalony olej ma wpływ na czystość powietrza.  

 

Radni nie zgłaszali innych uwag. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu  8 – Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Radna Wioletta Żukowska  

zgłosiła następujące interpelacje: 

 zapytała, jaka kwota wpływa do budżetu gminy w związku z przebiegiem linii 

elektroenergetycznej 400 kV przez teren gminy Olecko; 

 prosiła o udostępnienie informacji na temat ilości złożonych podań, wniosków i próśb 

mieszkańców gminy o naprawę dróg gminnych żwirowych na terenach wiejskich za 

okres od października 2015 r. do końca lutego 2016 r.  

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił następujące interpelacje: 

 zapytał, czy podjęto już jakieś działania na terenie gminy w celu wdrożenia programu 

„Szkoła Przyjazna Rodzinie”; 

 powiedział, iż po latach w końcu otrzymał informację o „oddaniu” obwodnicy Olecka. 

Okazuje się, że jeszcze nie została „oddana”. W związku z tym pyta, czy nie można 

czegoś zrobić, aby do czasu jej „oddania”, zdemontować ekrany akustyczne na 

„słynnym” skrzyżowaniu.  

 

Radni nie zgłaszali więcej interpelacji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, iż Burmistrz udzieli odpowiedzi na piśmie.  

 

Na tym punkt zakończono. 
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Do punktu 9 – Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk  

zgłosił następujące wnioski: 

 w tym roku przypada 1050. rocznica Chrztu Polski i powstania Państwa Polskiego                    

i w związku z tym wnosi o podjęcie działań w celu godnego uczczenia tej rocznicy; 

 posiłkując się fotografią (w załączeniu do protokołu) powiedział, iż na dawnej 

targowicy jest piękny skwer, oświetlony i odwodniony. Teraz pokazują się kolejne 

mankamenty. Okazał na zdjęciu miejsce, na którym mieszkańcy parkują samochody.  

Zgłosił, że następnym etapem „upiększania” przedmiotowego terenu powinno być 

wykonanie w tym miejscu parkingu; 

 wielokrotnie zgłaszał potrzebę kompleksowego rozwiązania problemu komunikacji na 

ul. Zamkowej. Do tej pory nic się nie dzieje. Powstają tam bloki mieszkalne, więc 

należy coś zrobić, póki można to rozwiązać „pokojowo”. Przy okazji tej sprawy 

zgłaszał wniosek o rozwiązanie problemu parkingów w okolicy ul. Zamkowej. Gmina 

podeszła do sprawy w ten sposób, że został ustawiony znak „strefa zamieszkania” 

(okazał przedmiotowy teren na fotografii – w załączeniu do protokołu). Zatem poza 

miejscami wyznaczonymi do parkowania, nie można parkować. W pobliżu jest 

Komenda Powiatowa Policji w Olecku, szkoła, a nowe budynki jeszcze nie zostały 

oddane do użytku. Ponadto występuje problem z odbiorem śmieci. Trzy razy odpady 

nie zostały odebrane, gdyż pojemniki zostały zastawione przez samochody. Jego 

zdaniem znak „strefa zamieszkania” nie powinien zostać ustawiony na 

przedmiotowym terenie, bo bardzo komplikuje ruch i parkowanie, po drugie 

należałoby zastanowić się nad kompleksowym rozwiązaniem sprawy parkingów już 

teraz, kiedy jeszcze nie będzie protestów mieszkańców; 

 na poprzedniej sesji wnioskował o podjęcie działań w sprawie prawidłowego 

dostarczania korespondencji do mieszkańców Osiedla Siejnik I. Otrzymał odpowiedź, 

że nadchodzące przesyłki są niedokładnie lub błędnie adresowane – brak jest 

określenia Osiedla I lub II. Są to przesyłki wysyłane przez ZUS, PZU, PKO, Eskulap 

Olecko. Zatem problem jest nie z pocztą, lecz z kompleksowym, czytelnym, 

przejrzystym oznaczeniem. Wnosi więc o podjęcie działań w tej sprawie; 

 zapytał, czy jest szansa na jakieś dodatkowe pieniądze na remont drogi do Świder. 

 

Radna Anna Kaczor 

wnosi, aby w miarę możliwości finansowych gminy, ustawić w mieście znaki kompilacji                  

C-13 i C-16 (jak na ul. Letniej i Spacerowej). Jeżeli symbole na znaku są oddzielone kreską 

poziomą, to ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej powierzchni, niezależnie od 

strony ciągu komunikacyjnego. Zatem na wniosek mieszkańców miasta prosi o ustawienie 

kompilacji znaku na chodnikach przy Alejach Lipowych, przy ul. Gołdapskiej lub na innych 

szerokich chodnikach w mieście. W godzinach szczytu powyższe ulice są bardzo 

uczęszczane. Ustawienie znaków wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów.  

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

podkreśliła, iż członkowie Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki minimum dwukrotnie 

– w tym po komisji wyjazdowej – zgłaszali potrzebę powołania zespołu w celu rozwiązania 

problemu parkowania na ul. Partyzantów i na terenie nowotworzonego osiedla przy                            

ul. Zamkowej. Dyskusja na ten temat toczyła się również na innym posiedzeniu komisji 

poświęconemu planom inwestycyjnym gminy. Sprawa była zgłaszana w połowie ubiegłego 

roku, zatem widzi potrzebę powołania zespołu, który kompleksowo zajmie się rozwiązaniem 

problemu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

zgłosił następujące wnioski: 
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 prosił o odmalowanie linii na ulicach i pasów na przejściach dla pieszych tam, gdzie 

jest to konieczne w mieście. Otrzymał odpowiedź od dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Olecku Dariusza Kozłowskiego, wg którego z oznaczeniem przejść dla 

pieszych wszystko jest w porządku. Jego zdaniem nie jest, więc teraz zwraca się                   

o odmalowanie linii również na drogach powiatowych; 

 po raz kolejny zachęca, aby gmina przystąpiła do programu komunikacji mieszkańców 

z samorządem – NaprawmyTo.pl. Jest to serwis dla mieszkańców, którzy mogą przez 

internet zgłaszać usterki i awarie w przestrzeni publicznej. Koszt udziału w programie 

jest niewielki – 2.640 zł na rok. Po pewnym okresie można sprawdzić działanie 

oprogramowania. Gmina może wyznaczyć konkretnych pracowników z wydziałów do 

obsługi zgłoszonych usterek. Zachęca do udziału w programie, którego koszt wynosi              

1 gr na mieszkańca gminy na miesiąc. Jego zdaniem warto spróbować, czy program 

usprawniłby funkcjonowanie gminy.    

 

Radna Wioletta Żukowska 

poinformowała sołtysów, że 4 marca 2016 r. (piątek) w sali konferencyjnej Starostwa 

Powiatowego w Olecku odbędzie się seminarium na temat możliwości rozwoju bezpośredniej 

sprzedaży w gospodarstwach rolnych. 

W dniu 19 marca br. odbędzie się III Jarmark Wielkanocny organizowany przez Regionalny 

Ośrodek Kultury w Olecku – „Mazury Garbate” oraz Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi 

Oleckiej. Zaprosiła sołectwa do udziału w jarmarku, poprzez wystawienie swoich produktów 

lokalnych. Zgłoszenia przyjmuje ośrodek kultury i organizacja turystyczna. Szczegóły są 

dostępne na stronie internetowej. 

 

Radni nie zgłaszali więcej wniosków. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, iż Burmistrz udzieli odpowiedzi na piśmie.  

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 10 – Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, 

radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące 

projektów uchwał. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektów uchwał. 

 

Sołtys Sołectwa Zatyki  – Remigiusz Arciszewski  

odnośnie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko przypomniał, 

iż w zeszłym roku była rozmowa na temat sterylizacji zwierząt domowych. W innych 

gminach takie postępowanie sprawdza się, gdyż weterynarz po spisaniu danych mieszkańca                 

z dowodu osobistego wykonuje zabieg na koszt gminy. W zeszłym roku w naszej gminie nie 

udało się tego zrealizować. Zapytał, czy w tym roku przy okazji podejmowania programu 

można byłoby rozważyć ten temat. Niewątpliwie część zwierząt staje się bezdomnymi, gdyż 

ludzie pozbywają się zwierząt, które się rozmnożyły w gospodarstwach domowych.  

 

Innych uwag do projektów uchwał nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, iż zazwyczaj w tym miejscu ogłaszał przerwę, jednak na prośbę pani redaktor 

TVP Olsztyn przerwę zarządzi po punkcie 11 a) porządku obrad. 

 

 

Do punktu 11 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Olecka 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski pismem z dnia 12 lutego 2016 r. wezwał 

Radę Miejską do wygaszenia mandatu Burmistrza Olecka – Wacława Olszewskiego                        

w związku z jednoczesnym pełnieniem przez Pana Wacława Olszewskiego funkcji 

Burmistrza i Prezesa Koła Łowieckiego „Sarna” w Olecku, które prowadzi działalność 

gospodarczą. W związku z powyższym przedłożył Radzie stosowny projekt uchwały. 

Prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że Komisja przy 5 głosach przeciw i 1 wstrzymującym negatywnie  

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Wojciech 

Rejterada  

poinformował, iż Komisja przy 1 głosie za i 5 głosach przeciw negatywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja przy 2 głosach za i 4 głosach przeciw negatywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu Burmistrza Olecka. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 20, za przyjęciem uchwały głosowało  

5 radnych, 15 radnych głosowało przeciw.  

 

Rada nie podjęła uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Olecka. 

 

Przerwa 10 minut. 

 

 

b) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olecko 
 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

powiedział, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
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czystości i porządku w gminach, opracowany został projekt nowego Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Olecko. Najistotniejszą zmianą jest zwiększenie 

minimalnej wielkości pojemnika do gromadzenia odpadów powstających na ogródkach 

działkowych z 15 do 30 l na każdą działkę ogrodniczą. W związku z powyższym zwiększy się 

opłata. Pozostałe zmiany są niewielkie i polegają np. na doprecyzowaniu definicji odpadów 

budowlanych. 

Prosił o uwzględnienie autopoprawki w §16 ust. 2, który, zgodnie z wnioskiem jednej                      

z komisji, otrzymał nowe brzmienie: 

„2. Nieczystości należy wrzucać do komunalnych urządzeń przeznaczonych do gromadzenia 

odpadów.”  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Paweł 

Giełazis  

poinformował, iż Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Olecko. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 19, za przyjęciem uchwały głosowało  

19 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Olecko. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.11.2016 

w załączeniu 
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c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt gmina jest zobowiązana do  

zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Co roku do dnia 31 marca, Rada gminy określa, 

w drodze uchwały, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

Prosił o uwzględnienie autopoprawki w §11 programu, polegającej na utworzeniu ustępu                  

2 w brzmieniu: 

„2. Kampania edukacyjna poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego w Olecku.” 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Paweł 

Giełazis  

poinformował, iż Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Olecko. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

prosił, aby uwzględnić wniosek Sołtysa Sołectwa Zatyki w przyszłorocznym projekcie 

uchwały. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż gmina finansuje sterylizację bezdomnych zwierząt. Jeśli ktoś przyprowadzi 

bezdomne zwierzę do lecznicy w celu sterylizacji, to gmina pokryje koszty zabiegu.                       

W przyszłym roku stosowny zapis umieści w projekcie uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zwrócił się do sołtysa, aby tego typu wnioski do projektu uchwały zgłaszać na etapie 

posiedzeń komisji. 

  

Radni nie zgłaszali innych uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 19, za przyjęciem uchwały głosowało  

15 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.  
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Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.12.2016 

w załączeniu 

 

 

d) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej Mazury w Olecku 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Mazury w Olecku złożyła wniosek                              

o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.  

Spółdzielnia posiada ujęcie wody i oczyszczalnię ścieków w Lenartach. Taryfy podlegają 

zatwierdzeniu przez Radę Miejską. Spółdzielnia przedłożyła informację z kalkulacją kosztów 

oraz proponowane taryfy, które są zbliżone do cen obowiązujących dla Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku.  

Dodał, iż w §1 projektu uchwały została wniesiona autopoprawka – dopisano wyraz 

„Mazury”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że Komisja, przy 3 głosach za, 1 przeciw i 2 wstrzymujących pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Paweł 

Giełazis  

poinformował, iż Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja, przy 5 głosach za i 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni 

Mieszkaniowej Mazury w Olecku. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 19, za przyjęciem uchwały głosowało  

11 radnych, 1 radny głosował przeciw, 7 radnych wstrzymało się od głosu.  
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Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie                   

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej Mazury                           

w Olecku. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.13.2016 

w załączeniu 

 

 

e) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Olecko oraz warunków i zasad korzystania                                

z przystanków 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

oznajmił, iż w związku z tym, że 28 sierpnia 2015 r. Rada Miejska podjęła uchwałę 

pozbawiającą starodroże drogi krajowej nr 65 kategorii drogi gminnej i przekazanie go 

Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zachodzi konieczność uaktualnienia wykazu 

przystanków, których właścicielem jest Gmina Olecko. Obecnie gmina posiada 2 przystanki: 

przy ul. Wojska Polskiego (dworzec) oraz na Osiedlu Siejnik.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Paweł 

Gielazis  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olecko oraz 

warunków i zasad korzystania z przystanków. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 19, za przyjęciem uchwały głosowało  

19 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olecko oraz warunków i zasad 

korzystania z przystanków. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.14.2016 

w załączeniu 
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Na tym punkt wyczerpano.  

 

 

Do punktu 12 – „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

 

 

Komendant Powiatowy PSP w Olecku – Jan Mróz 

poinformował, iż na terenie kraju zdarzają się przypadki, że firmy telefonują do mieszkańców 

oraz innych podmiotów i oferują sprzedaż urządzeń typu czujniki wykrywania czadu 

powołując się na to, że straż pożarna to kontroluje i wymaga takich urządzeń. Przestrzega 

wszystkich, bo nie ma prawnego obowiązku zakupu czujników. Jeśli straż pożarna coś 

nakazuje, to jest to w formie decyzji podpisanej przez miejscowego komendanta z podaniem 

określonego terminu. Służy pomocą i radą w razie wątpliwości. 

 

Radna Anna Kaczor 

poinformowała, iż przekazuje do protokołu z sesji kartę głosowań imiennych Klubu Radnych 

OKO. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

stwierdził, że porządek sesji został wyczerpany. Zamknął obrady sesji Rady Miejskiej                     

w Olecku.  

 

 

           Protokołowała        Przewodniczący Rady Miejskiej 

      Małgorzata Adameit            Karol Sobczak 

 


