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Protokół Nr ORN.0002.3.2016 

XVI Sesji Rady Miejskiej w Olecku  

odbytej w dniu 24 marca 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  

- Karolina Kuskowska 

 

 

 

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej. Witał radnych przybyłych  

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

Trznadla, Wicestarostę Powiatu Oleckiego – Kazimierza Iwanowskiego, Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – Jana Mroza, Komendanta 

Powiatowego Policji w Olecku – Rafała Klauzę, kierowników jednostek podległych Radzie 

Miejskiej, prezesów spółek, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, sołtysów, 

przewodniczących rad i zarządów osiedli oraz mieszkańców biorących udział w sesji. 

  

Poinformował, iż w dniu 4 marca 2016 r. podczas posiedzenia Rady Warmińsko-Mazurskiego 

Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych spośród 77 gmin biorących udział  

w klasyfikacji Najlepszych Gmin oraz Gminnych Zrzeszeń LZS w 2015 r. Gminie Olecko 

przyznano IV miejsce. Nagroda jest uhonorowaniem starań Pana Burmistrza, Rady, 

nauczycieli i trenerów. Wręczył Burmistrzowi statuetkę i złożył gratulacje. 
 

Przystąpił do realizacji porządku obrad. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na stan  

21 radnych w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi wystarczające quorum do odbycia 

sesji i podejmowania prawomocnych uchwał. 2 radnych przybyło na sesję podczas jej 

trwania.  

Następnie oddał głos Komendantowi Powiatowemu Policji w celu przekazania komunikatu. 

 

Komendant Powiatowy Policji w Olecku – Rafał Klauza 

poinformował, iż w ramach prac nad Powiatową Mapą Zagrożeń przygotowano formularze, 

za pomocą których można wskazać niebezpieczne miejsca na terenie gminy. Wskazane 

miejsca będą poddane weryfikacji. Prosił radnych i sołtysów o wypełnienie formularzy. 

Dodał, że robiąc podobne rozpoznanie w Starostwie Powiatowym okazało się, że jest problem 

m.in. z psami i szybkością. Część informacji dotyczyła innych służb, którym zostaną one 

przekazane. W przerwie sesji zbierze wypełnione formularze. 

 

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

oraz przewodniczących rad i zarządów osiedli.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił 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. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych. 

6. Wnioski i oświadczenia radnych. 

7. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, radnych 

Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób 

zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.   

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany  wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016, 

b) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2022, 

c) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Olecko, 

d) wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Olecko  

a Powiatem Oleckim w sprawie partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego 

pn. „Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki – Łęgowo”, 

e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w Olecku przy ul. Zielonej, 

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w Gordejkach, 

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2016-2024, 

h) zmiany budżetu gminy na 2016 rok, 

i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizację projektu  

pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020”. 

9. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad sesji. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad  projektu uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Olecku przy ul. Zielonej. 

Poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki w wyniku 

zaopiniowania przedmiotowego projektu uchwały połowa członków wstrzymała się od głosu. 

Komisja Oświaty wstrzymała się od głosu w 100%. Od głosu wstrzymała się także część 

członków Komisji Bezpieczeństwa. Dodała, że nie ma opinii prawnej, jaki jest stan faktyczny 

dotyczący budynku Pana J. Na posiedzeniu Komisji Planowania również nie było możliwości 

zapytania o opinię prawną bezpośrednio. Nie wiadomo, czy jest to budynek wolnostojący  

czy nie. Opinie poszczególnych Komisji pokazują, że radni nie mają dostatecznej wiedzy. 

Decyzję odnośnie planu należy przełożyć na następny miesiąc. 

 
Burmistrz – Wacław Olszewski  

zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Olecko a Powiatem Oleckim  

w sprawie partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 1814N  
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w miejscowości Jaśki na odcinku 0,9km od km 0+000 do km 0+900”. Projekt uchwały był 

omawiany na posiedzeniach komisji.  
 

Innych uwag do porządku obrad sesji nie zgłaszano.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

przypomniał, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym, każdy wniosek 

w sprawie zmian w porządku obrad można wprowadzić bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu Rady.  

 

Poddał pierwszy wniosek pod głosowanie. 
 
Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 18, za przyjęciem wniosku w sprawie zmiany 

porządku obrad głosowało 12 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu, 2 radnych było 

przeciw.  

 

Rada przyjęła wniosek w sprawie zmiany porządku obrad poprzez zdjęcie z porządku obrad 

w pkt 8 podpunktu e) o treści: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu położonego w Olecku przy ul. Zielonej. 
 

Poddał drugi wniosek pod głosowanie proponując, aby w sytuacji przyjęcia wniosku projekt 

uchwały został ujęty w porządku obrad w miejsce zdjętego projektu uchwały czyli w punkcie 8e. 
 
Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 18, za przyjęciem wniosku w sprawie zmiany 

porządku obrad głosowało 18 radnych. 

 

Rada jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie  

w pkt 8 podpunktu o treści „wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 

Olecko a Powiatem Oleckim w sprawie partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa drogi nr 1814N w miejscowości Jaśki na odcinku 0,9km od km 0+000 do km 

0+900”. 

 

 

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 26 lutego  

2016 roku. 

 

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 radnych, za przyjęciem protokołu 

głosowało 18 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

Rada przyjęła protokół Nr ORN.0002.2.2016 sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu  

26 lutego 2016 roku.  
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Do punktu 3 – Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał następujące zarządzenia: 

 Nr ORN.0050.35.2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na  

2016 rok, 

 Nr ORN.0050.36.2016 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia zadań  

do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej, 

 Nr ORN.0050.37.2016 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego projektu „Strategii rozwiązywania problemów 

społecznych miasta i gminy Olecko na lata 2016 - 2025”, 

 Nr ORN.0050.38.2016 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych projektu „Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy 

Olecko na lata 2016 - 2025”, 

 Nr ORN.0050.39.2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu 

prowadzonych przez Gminę Olecko, 

 Nr ORN.0050.40.2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej 

stanowiącej własność gminy Olecko położonej w obrębie Plewki, 

 Nr ORN.0050.41.2016 z dnia 17 marca 2016 r. zmieniające Zrządzenie  

Nr ORN.0050.8.2016 Burmistrza Olecka z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie 

przeznaczenia do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Olecko, 

 Nr ORN.0050.42.2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia, 

 Nr ORN.0050.43.2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu 

ochrony i promocji zdrowia, 

 Nr ORN.0050.44.2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określenia sposobu 

postępowania w Urzędzie Miejskim w Olecku przy załatwianiu spraw z zakresu 

działalności lobbingowej, 

 Nr ORN.0050.45.2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z wykonania budżetu gminy za 2015 r. 

 

Inne informacje z okresu międzysesyjnego: 

 

 Zadania w trakcie realizacji:  

 Przebudowa targowicy miejskiej – projekt budowlany.  

 Zagospodarowania plaży gminnej „Szyjka” – projekt budowlany. Termin wykonania 

zamówienia – 29 kwietnia 2016 r. 

 Zagospodarowania nabrzeża rzeki Lega w mieście – projekt budowlany. Termin 

wykonania zamówienia – 16 maja 2016 r. 

 Projekt budowy drogi gminnej Sedranki – dr. wojewódzka nr 653.  

 Remont świetlicy wiejskiej w Jaśkach – Fundusz Sołecki. Wykonawca usługi: Usługi 

Ogólnobudowlane, Władysław Sujata. Termin wykonania zamówienia – 31 marca 2016 r. 

 Wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach – Fundusz 

Sołecki. Termin wykonania zamówienia – 24 czerwca 2016 r. 



 5 

 Budowa drogi w Gordejkach Małych – projekt (Fundusz Sołecki). Trwa procedura 

zapytania cenowego na opracowanie dokumentacji zgodnie z Regulaminem udzielania 

zamówień publicznych. Złożenie i otwarcie ofert: 5 kwietnia 2015 r. 

 Budowa siłowni terenowej w Lesku. Wykonawca dokumentacji technicznej: Usługi 

Projektowe i Budowlane, Piotr Jasiukiewicz. 

 Budowa mini – siłowni plenerowej w Gąskach – Fundusz Sołecki. Wykonawca 

dokumentacji technicznej: Usługi Projektowe i Budowlane, Piotr Jasiukiewicz. 

 Poszerzenie drogi w Judzikach – Fundusz Sołecki. Trwa procedura zapytania cenowego  

na wykonanie robót budowlanych. 

 Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego. Postępowanie 

przetargowe zostało wszczęte w dniu 11 marca 2016 r., planowany termin otwarcia ofert: 

29 marca 2016 r.  

 Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie – droga wojewódzka nr 653.  

 Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w centralnej części miejscowości 

Olecko – Kolonia. Ponowne wyłożenie: w dniach od 1 kwietnia 2016 r. do 22 kwietnia 

2016 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami: 22 kwietnia 2016 r. o godz. 

14.00 w Sali konferencyjnej nr 32. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie  

do dnia 6 maja 2016 r. 

 Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Produkcyjnej, Szosie 

do Świętajna, Zamostowej, na Os. Siejnik II, pomiędzy ul. Wiejską i Leśną oraz w rejonie 

cmentarza przy ul. Leśnej w Olecku. Ponowne wyłożenie: w dniach od 18 marca  

2016 r. do 8 kwietnia 2016 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami:  

5 kwietnia 2016 r. o godz. 13.30 w Sali konferencyjnej nr 32. Uwagi do projektu planu: 

należy składać na piśmie do dnia 22 kwietnia 2016 r. 

 Dodał, iż we wtorek był z pracownikami w Druskiennikach na Litwie w ramach szkolenia  

z Programu Litwa – Polska. Uroczyście ogłoszony został nabór do programu. Zakończenie 

naboru odbędzie się 9 czerwca 2016 r. Program jest skomplikowany. Pieniądze  

są znacznie mniejsze niż w poprzednim budżetowaniu. Poprzednio było ponad 80 mln euro  

z wkładem własnym, obecnie jest 62 mln euro. Zainteresowanie jest ogromne. 

Na szkoleniu było około 300 osób. Ciężko będzie otrzymać jakiekolwiek pieniądze, 

ponieważ są różne ograniczenia np. dany beneficjent może tylko raz być partnerem 

wiodącym przy jednym projekcie. Jeśli chodzi o małe granty z Programu Litwa – Polska 

ogłoszenie o naborze nastąpi dopiero po naborze głównym tj. po 9 czerwca. 

 

 Ogłoszono:    

 drugi przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,1653 ha  

i 0,8007 ha, położonych w obrębie Zatyki, przeznaczonych na cele rolne. Przetarg zostanie 

przeprowadzony w dniu 11 kwietnia 2016 r., 

 drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2980 ha, położonej  

w obrębie Borawskie przeznaczonej na cele rolne. Przetarg zostanie przeprowadzony  

w dniu 11 kwietnia 2016 r., 

 czwarty przetarg na sprzedaż trzech nieruchomości gruntowych odpowiednio  

o powierzchni 0,1183 ha, 0,1255 ha i 0,1245 ha,  położonych w Olecku  na  Osiedlu 

Siejnik II z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przetarg zostanie 

przeprowadzony w dniu 11 kwietnia 2016 r., 

 drugi przetarg na sprzedaż udziałów w wysokości ½ części nieruchomości zabudowanej 

budynkiem gospodarczym o powierzchni 0,0029 ha i nieruchomości rolnej o powierzchni 

0,0320 ha, położonych w Olecku na Osiedlu Lesk i w obrębie Lesk. Przetarg zostanie 

przeprowadzony w dniu 15 kwietnia 2016 r., 
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 pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 171 m², położonej  

w Olecku przy Placu Wolności (obok Urzędu Miejskiego) przeznaczonej pod zabudowę 

mieszkalno-usługową. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 18 kwietnia 2016 r., 

 pierwszy przetarg na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 

gruntowej o powierzchni 0,3141 ha, przeznaczonej pod   zabudowę handlową  przy ulicy 

Wiejskiej. Przetarg zostanie przeprowadzony 25 kwietnia 2016 r., 

 pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0225 ha 

położonej w Olecku przy ulicy Grunwaldzkiej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną z usługami. Przetarg zostanie przeprowadzony 25 kwietnia 2016 r. 

 pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,4551 ha 

położonej w Olecku przy ulicy Ełckiej przeznaczonej  pod zabudowę wielorodzinną  

z usługami i zabudowę garażową. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 16 maja  

2016 r.    
 Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0.0962 ha,  

przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  wraz z udziałem w ½ części 

drogi dojazdowej o powierzchni 0,0244 ha, położonej w Olecku na zapleczu ulicy   

Żeromskiego. Nieruchomość zostanie sprzedana za cenę 24.231,00 zł brutto. 

 Nie doszedł do skutku przetarg: 

 na sprzedaż nieruchomości położonej w Olecku na zapleczu ulicy Żeromskiego, 

przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, 

 na sprzedaż nieruchomości położonej w Olecku  przy ulicy Ełckiej, przeznaczonej  

pod zabudowę handlową. 

 Zawarto akty notarialne: 

 na sprzedaż nieruchomości rolnej w obrębie Babki Oleckie, 

 na sprzedaż nieruchomości rolnej w obrębie Kijewo, 

 na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w obrębie 

Babki Gąseckie, 

 na zbycie w formie darowizny nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie 

publicznych dróg powiatowych, 

 na ustanowienie służebności przesyłu związanej z budową przyłącza gazowego  

do budynku przy ul. Armii Krajowej 22 A w Olecku.  

 Do wszystkich sołectw zostało skierowane pismo  informujące rolników o możliwości 

uzyskania kredytu obrotowego nieoprocentowanego dla producentów rolnych, 

wprowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z uwagi na opóźnienia 

powstałe w ARiMR  w wypłatach dopłat bezpośrednich. Kredytu udziela Bank BGŻ BNP 

PARIBAS SA. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rolnictwa  

i Gospodarki Nieruchomościami. 

 Wojewoda Warmińsko-Mazurski poinformował o powołaniu powiatowej Komisji  

ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej  

spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Obecnie dotyczy to strat  

w uprawach ozimych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania. Do wszystkich 

sołectw przekazana została informacja o możliwości składania wniosków na 

obowiązującym w br. wzorze wniosku oraz przekazano zasady postępowania  

po wystąpieniu szkód w gospodarstwie rolnym. Druk wniosku można pobrać bezpośrednio 

ze strony internetowej W–M Urzędu Wojewódzkiego jak też ze strony internetowej 

Urzędu Miejskiego w Olecku lub w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,  

pok. Nr 11. 

 

 W lutym producenci rolni złożyli 173 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w związku z tym 

Gmina złożyła wniosek do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o przekazanie dotacji 
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celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego  

i jego wypłatę na łączną kwotę 600.035,32 zł. 

 29 lutego br. złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o zwrot 

utraconych dochodów w kwocie 4.517 zł za 2015 rok z tytułu zwolnienia z podatku  

od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior, będących własnością Skarbu 

Państwa. 

 Przypomniał, że z dniem 31 marca upływa termin płatności:  

 opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,  

 opłat z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty,  

 rat opłaty adiacenckiej,  

 rat opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności. 

 

 Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na remonty bieżące i konserwację dróg 

gruntowych na terenie  gminy Olecko w 2016 r. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty.  

Trzy z nich spełniały wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, a jedna oferta została odrzucona. Za najkorzystniejszą oceniono ofertę 

wykonawcy – Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, z którym 17 marca została 

podpisana umowa na realizację zamówienia.  

 

 Zakończyły się konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwiązywania problemów 

społecznych miasta i gminy Olecko na lata 2016-2025”. Odbyły się dwa spotkania 

konsultacyjne w dniach 10 i 16 marca br.  

 Osoby ubiegające się o uzyskanie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach 

Programu 500 plus od 1 kwietnia br. mogą składać wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Olecku. Formularze wniosków dostępne są w MOPS u pracowników 

zajmujących się świadczeniami rodzinnymi oraz na stronie BIP. 

 25 marca br. upływa dwuletnia kadencja Oleckiej Rady Młodzieżowej. W związku  

z powyższym w miesiącu kwietniu br. planowane jest rozpoczęcie procedury wyborczej  

w celu wyłonienia członków nowej Rady. 

 14 kwietnia 2016 r. o godz. 17.00 w ROK „Mazury Garbate” odbędą się „Wiosenne 

Pejzaże” organizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku na które wszystkich 

serdecznie zapraszał. W programie zostanie przedstawiony dorobek artystyczny 20 lat 

działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.  

 

 3 marca odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi działającym w gminnych 

placówkach oświatowych w sprawie zaopiniowania podziału środków w 2016 r.  

na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Gminie Olecko.  

 Na przełomie kwietnia i maja Olecko będzie gospodarzem finału Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży w Szachach, która odbędzie się w ramach XXII Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych „Warmia – Mazury 2016”. Do rywalizacji 

stanie 186 młodych szachistów z całej Polski. Wraz z młodymi sportowcami do naszego 

miasta przyjedzie podobna ilość rodziców, która będzie dopingować swoich małych 

sportowców. Kolejny raz Olecko i działacze sportowi Olecka zostali dostrzeżeni przez 

władze sportowe województwa Warmińsko – Mazurskiego, przyznając naszemu miastu 

organizację wydarzenia. Przypomnieć warto, że rozpoczęcie rywalizacji nastąpi  

30 kwietnia i potrwa do 7 maja. Wszystkie miejsca w hotelach są zajęte. Dziękował Panu 

Krzysztofowi Konewko za zaangażowanie, aby ta olimpiada odbyła się w Olecku. 

 2 kwietnia w Olecku odbędą się Wojewódzkie Halowe Igrzyska Samorządowe o „Puchar 

Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego”. Otwarcie finału na Hali LEGA  

o godzinie 11.00.  
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 1 lipca w Olecku odbędzie się rajd Polski. W wyniku rozmów z Polskim Związkiem 

motorowym ustalono, że tankowanie samochodów odbędzie się w centrum miasta.  

 W ROK „MG” zorganizowano szereg innych wydarzeń kulturalnych, m.in.: wernisaż 

wystawy grafiki Piotra Dondajewskiego; recital poetycko-muzyczny Laury Łącz pn. 

"Między mną a Tobą"; 8. edycja Akademii Tańca „Performance Flow”; w Oleckiej Izbie 

Historycznej zorganizowano warsztaty "A to historia!" czyli 2. cykl spotkań „Literackie  

i filmowe Mazury”. 

 

 17 marca podczas uroczystej gali w Olsztynie odebrał nagrodę w ogólnopolskim konkursie 

„Wzorowa Gmina”. Olecko zostało wybrane liderem wojewódzkim w dziedzinie sportu. 

Konkurs organizowany był pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Marszałka 

Województwa oraz Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Udział w konkursie był okazją 

do zaprezentowania osiągnięć z  ostatnich lat. Gmina Olecko została nominowana do 

wąskiego grona dwunastu laureatów warmińsko – mazurskiej edycji konkursu. Zgłoszenia 

były oceniane przez grono niezależnych ekspertów, którzy uznali, że w dziedzinie sportu 

jesteśmy wojewódzkim liderem. Zgodnie z otrzymanym certyfikatem, Olecko ma prawo 

używać nazwy „Wzorowa Gmina” do końca roku.  

 Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, który był obchodzony 11 marca, złożył Sołtysom 

najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za społeczną pracę, wysiłek i trud na rzecz 

lokalnej społeczności oraz za dobrą współpracę. Dodał, że życzenia na piśmie Panie  

i Panowie Sołtysi otrzymali również od Marszałka Województwa Warmińsko  

– Mazurskiego oraz od Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 Serdecznie gratulował Sołtysowi Sołectwa Babki Oleckie – Panu Eugeniuszowi 

Skindziulowi, wygranej w plebiscycie na Super Sołtysa 2016 Powiatu Oleckiego 

organizowanym przez „Gazetę Olsztyńską”. Życzył Sołtysowi dalszych sukcesów w życiu 

prywatnym i zawodowym. Poprosił Sołtysa o odebranie upominku, który wręczył 

wspólnie z Przewodniczącym Rady. 

 

Radni nie zgłaszali pytań. 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

Do punktu 4 – Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach 

podejmowanych w okresie od ostatniej sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, iż w okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęły następujące sprawy: 

 4 marca 2016 r. wpłynęło Sprawozdanie z realizacji zadań Komendy Powiatowej 

Policji w Olecku za 2015 rok,  

 7 marca 2016 r. wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko 

-Mazurskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr ORN.0007.7.2016 Rady 

Miejskiej w Olecku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko, 

 17 marca 2016 r. do wiadomości Rady wpłynęło pismo Burmistrza w sprawie 

budynków gospodarczych położonych przy budynku mieszkalnym Plac Wolności 20A 

w Olecku, 

 21 marca 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedłożył informację  

o wynikach przeprowadzonych z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu 

„Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Olecko na lata  

2016 – 2025”, 
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 21 marca 2016 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olecku organizowała na hali Lega akcję 

pod nazwą „Olecko – miasto aktywne sportowo”. Akcja była wynikiem konferencji, 

która odbyła się rok temu w maju. Między innymi na tej konferencji jednym  

z wniosków była jednoczesna aktywność dziecka i rodzica w sporcie masowym. 

Gratulował Pani Dyrektor i nauczycielom. Dodał, że w imprezie udział wzięły dzieci 

w wieku 5-6 lat. Impreza będzie kontynuowana dla dzieci starszych w wieku 7-8 lat, 

 23 marca 2016 r. Radny Marian Prusko złożył rezygnację z pracy w Komisji 

Statutowej Rady Miejskiej, 

 24 marca 2016 r. wpłynęło sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu gminy  

za 2015 rok, 

 przypomniał, iż w dniu 30 kwietnia upływa termin złożenia oświadczeń majątkowych. 

 

W okresie międzysesyjnym odbyły się następujące posiedzenia komisji: 

 15 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej, 

 22 marca 2016 r. odbyły się posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, 

Sportu i Rekreacji oraz Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki, 

 23 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony 

Zdrowia i Bezpieczeństwa. 

 

Radni nie zgłaszali pytań w związku z przedstawionymi informacjami. 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

Do punktu 5 – Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

 w związku ze zgłoszonym na poprzedniej sesji wnioskiem dotyczącym komunikacji 

na ul. Zamkowej otrzymał odpowiedź, że właścicielem drogi wewnętrznej przy której 

jest umieszczony znak „strefa zamieszkania” jest gmina. To nie jest do końca prawdą. 

Prosi o pisemną odpowiedź, czy otrzymano zgodę od współwłaściciela na postawienie 

znaku, bo właścicielem części drogi jest szkoła. 

 

Radni nie zgłaszali więcej interpelacji. 

 

Burmistrz - Wacław Olszewski  

poinformował, że odpowiedzi na interpelację udzieli na piśmie.  

 

Na tym punkt zakończono.  

 

Do punktu 6 – Wnioski i oświadczenia radnych. 
 

Radna Wioletta Dorota Żukowska 

 ponowiła wniosek z września ubiegłego roku o wyremontowanie drogi Lesk 

-Skowronki-Kukowo. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

 powiedziała, że z odpowiedzi Burmistrza dowiedziała się, że wniosek dotyczący 

organizacji ruchu przy ul. Zamkowej i Partyzantów został przekazany Powiatowemu 

Zarządowi Dróg w Olecku. Odpowiedź otrzymała w dniu 22 marca, po posiedzeniu 

Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki, na którym temat był poruszany. 

Korzystając z obecności Pana Starosty poinformowała, że Radni wielokrotnie 

poruszali tę sprawę. Twierdzą, że wychodząc naprzeciw problemowi, należy 
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sporządzić plan organizacji ruchu ulic Partyzantów i Zamkowej w celu poprawy 

warunków przejazdu i parkowania tam pojazdów. Szacunkowo licząc, trzy kolejne 

bloki na Zamkowej, to około sześćdziesięciu mieszkań. Jeżeli każdy będzie miał auto, 

będzie musiał je gdzieś postawić. Na etapie budowy uzyskano wszelkie zgody. 

Niemniej jednak mieszkańcy, inni użytkownicy, w tym pracownicy Komendy Policji  

i Zespołu Szkół Technicznych  widzą, jak wiele samochodów tam parkuje. Chodzi  

o to, by przystąpić kompleksowo do tematu, przeznaczyć środki miasta i powiatu,  

i fachowcom zlecić opracowanie planu organizacji ruchu, może częściowej 

przebudowy, na tych ulicach. Planowana budowa amfiteatru przy ZST także wymaga 

rozwiązań komunikacyjnych w celu poprawy warunków przejazdu i parkowania. 

Ruch na tej ulicy jest intensywny, później będzie jeszcze większy. Warto wyjść 

naprzeciw i przygotować się zanim bloki zostaną oddane do użytku. Jest to wniosek 

Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki. 

 

Radna Anna Kaczor 

zgłosiła następujące wnioski: 

 w imieniu mieszkańców ul. Syrokomli zgłosiła wniosek o wykonanie, w miarę 

możliwości finansowych, zejścia do jeziora. Od momentu sprzedaży działki 

mieszkańcy chodzą skarpą lub dookoła, 

 w imieniu Radnej Justyny Cieślukowskiej zgłosiła wniosek mieszkańców Osiedla 

Siejnik o uprzątnięcie trzcin w stawie, szkody spowodowały bobry. 

 

Radny Wojciech Rejterada 

 zgłosił wniosek, aby wystąpić do Starostwa Powiatowego o postawienie znaku 

„Uwaga dzieci” w Możnych przy przystanku, gdzie zatrzymuje się autokar szkolny. 

Jest to miejsce niebezpieczne, ponieważ poruszające się tamtędy samochody jeżdżą  

z dużą szybkością.  

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił następujące wnioski: 

 nawiązując i poszerzając wniosek Radnej Dzienisiewicz odnośnie komunikacji  

na ul. Zamkowej oraz opierając się na odpowiedzi na wniosek, którą otrzymał 

chciałby poruszyć i podsumować dwie sprawy. Pan Burmistrz napisał, że „inwestor 

realizujący budowę nowych budynków mieszkalnych jest zobowiązany zabezpieczyć 

miejsca parkingowe mieszkańcom”. Inwestor wykonał jeden blok i nie doszacował 

ilości miejsc parkingowych. Nie można jednak obwiniać tylko inwestora i skoro 

inwestor ma problem należy mu pomóc. Uważa, że w tej sytuacji powołanie zespołu 

byłoby zasadne. Odnośnie strefy zamieszkania odczytał kolejny fragment odpowiedzi 

„uwzględniono potrzeby mieszkańców nowopowstałego budynku (…). Wprowadzona 

organizacja ruchu nie pozwala na niekontrolowane parkowanie samochodów (…) oraz 

swobodny dojazd do nieruchomości, który wcześniej był utrudniony. Dlatego nie 

bardzo rozumiem z jakiego powodu przedmiotowa organizacja ruchu miałaby 

utrudniać dojazd śmieciarek przy wyznaczonym jednym miejscu do parkowania 

wyłącznie osobie niepełnosprawnej”. Problem jest, że w tym miejscu wprowadzono 

zakaz parkowania tym znakiem i mieszkańcy parkują w innych drogach osiedlowych. 

Mieszkańcy nowo powstałego bloku mają dobrze, ale pozostali nie mają. Zatem 

problem nie dotyczy tej jednej drogi, ale też pozostałych dróg. Wobec tego ponawia 

wniosek o zdjęcie znaku, który nie pomaga nikomu. Jest to też dowód na to,  

że inwestor nie zawsze dobrze kalkuluje miejsca parkingowe, 

 na poprzedniej sesji wnosił potrzebę budowy parkingu przy ul. Broniewskiego. 

Zacytował fragment odpowiedzi „Plan zagospodarowania zakłada lokalizację 

budynków mieszkalno-usługowych w zabudowie szeregowej, dróg dojazdowych oraz 
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obejmuje teren istniejącej i projektowanej zieleni parkowej urządzonej z wydzielonym 

zespołem garażowym, natomiast nie uwzględnia lokalizacji przedmiotowych 

parkingów”. Chciałby przypomnieć, że zadaniem gminy jest spełnianie potrzeb 

mieszkańców. Mieszkańcy mają potrzebę parkowania, a potwierdza to zdjęcie i wizja 

lokalna. Dlatego wnosi, aby uwzględnić lokalizację przedmiotowych parkingów, 

 podziękował za naprawienie drogi w Sedrankach. Zapytał, czy nie można było  

tej drogi wyrównać przez las do drogi wojewódzkiej, 

 w związku z tym, że gmina ma piękny obiekt i wspaniałe osiągnięcia sportowe 

wnioskuje, aby zastanowić się nad organizacją cyklicznej imprezy o zasięgu 

krajowym jaką byłyby targi sportowe. Dzięki temu byłaby możliwość przyciągnięcia 

sponsorów i rozsławienia miasta. 

 

Złożył oświadczenie o następującej treści: 

„Bardzo się cieszę, że gmina wzięła sobie wreszcie do serca sprawę profilaktyki raka szyjki 

macicy. Ja i Dobro Wspólne od zeszłej kadencji zgłaszaliśmy taką potrzebę. Jest mi 

niezmiernie miło, że w końcu przystąpiliśmy do tego programu”. 

 

Radna Renata Dunaj 

 ponowiła wniosek zgłoszony na przedostatniej sesji dotyczący drogi, którą chodzą 

dzieci na przystanek autobusowy, gdzie zabiera je autobus szkolny. Jest to przystanek 

przy drodze do Giżycka. Chodzi o to, czy przy okazji remontu drogi w Jaśkach można 

by było zrobić od tej drogi asfaltowej w kierunku Jasiek dojście z barierkami,  

aby dzieci nie chodziły poboczem przy asfalcie. Jest to nieduży odcinek, a byłoby 

znacznie bezpieczniej. 

 

Radni nie zgłaszali więcej wniosków ani oświadczeń. 

 

Burmistrz - Wacław Olszewski  

odniósł się do następujących spraw: 

 jeżeli chodzi o ul. Zamkową na razie nie ma tam  wzmożonego ruchu. Jest to zwykła 

ulica. Może wydaje się, że ulica jest przepełniona. Ruch jest większy niż był 10 lat 

temu, ale jest to normalne i dotyczy także innych ulic w Olecku. Kiedyś nie było tylu 

samochodów, ile jest obecnie. Jest to sztuczne „pompowanie” tematu, ponieważ 

jeszcze żaden z mieszkańców nie zgłaszał mu tego problemu, 

 odnośnie remontów dróg, w tym drogi Lesk-Skowronki-Kukowo wyjaśnił, że 

szczególnie stan nieutwardzonych dróg na terenach wiejskich był zły. Do tej pory nie 

można było nic zrobić i rozmawiał o tym z wieloma sołtysami. Mieszkańcy również są 

wyrozumiali. Wiadomo, że jeżeli droga jest mokra, to nic nie da jej równanie. W tej 

chwili rozpoczęto intensywne remonty dróg, jeździ równiarka, wożony jest żwir i stan 

dróg poprawia się, 

 zejście do jeziora przy ul. Syrokomli jest w planach. Rozmawiał z mieszkańcami i ma 

to na uwadze. Sprzedano działki, znajdujące się w części nieurządzonej ulicy 

Syrokomli. Po wybudowaniu nowych budynków gmina planuje utwardzić ulicę. 

Wcześniej nie ma to sensu, bo w trakcie budowy może ulec zniszczeniu, 

 zajmie się sprawą uprzątnięcia trzciny w stawie na Osiedlu Siejnik. Dodał, że 80% 

populacji bobrów żyje w regionie północno-wschodnim. Zalewane są lasy i łąki 

podtapiane dla rolników, a bobry są pod ochroną. Bobry są już w miastach i jest to 

olbrzymi problem, 

 zwróci się do Starosty w sprawie ustawienia znaku w Możnych, 

 droga w Jaśkach będzie w tym roku remontowana. Ma nadzieję, że Starostwo 

Powiatowe otrzyma dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

W piątek będzie składany wniosek. Gmina też składa dwa wnioski. Jeżeli nie będzie 
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dofinansowania, to może wspólnymi siłami uda się wyremontować tę drogę. 

Natomiast to, o czym powiedziała Pani Radna dotyczy drogi wojewódzkiej.  

Może zwrócić się z prośbą do Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby ten chodnik wykonał, 

ewentualnie będzie można dofinansować. Gmina nie może nic sama zrobić. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

powiedział, że ulica Zamkowa jest „ślepa” i na razie rzeczywiście nie ma takiego problemu, 

chociaż jest coraz większy ruch. Lepiej robić remont teraz niż później jak będzie ruch. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 7 – Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, 

radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób 

zainteresowanych dotyczące projektów uchwał. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy ktoś z przedstawicieli jednostek pomocniczych, radnych Oleckiej Rady 

Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów lub innych osób zainteresowanych chciałby zabrać 

głos na temat projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji. 

 

Sołtys Sołectwa Lenarty – Stanisław Ciechanowicz 

odnośnie ulicy Zamkowej powiedział, że wszystkie nowo wybudowane i oddawane do użytku 

budynki mają zapewnione miejsca parkingowe, nawet dla przyjeżdżających gości i na dzień 

dzisiejszy nie ma żadnego problemu. Problem odnośnie komunikacji istnieje w całym mieście  

i trzeba go rozwiązać ogólnie.  

 

Innych uwag nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Przerwa 5 minut 

 

Do punktu 8 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

powiedział, że jest to projekt uchwały, który wprowadza drobne poprawki do wcześniej 

przyjętego wieloletniego planu rozwoju. Zadania inwestycyjne, które Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji planuje zrealizować wyszczególnione są w załączniku  

i były omawiane na komisjach. Dodał, że autopoprawką w pkt 4 załącznika dodaje się ulicę 

Szymanowskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Leszek Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

Rejterada 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały z autopoprawką w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.15.2016 

w załączeniu 

 

b) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2022 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że ustawa o zaopatrzeniu w wodę z 7 czerwca 2001 r. zobowiązuje 

przedsiębiorstwa wodociągowe do opracowania wieloletniego programu inwestycyjnego. 

Program opracowano na lata 2017-2022. Jest to program dokładnie przeanalizowany  

i przemyślany w stosunku do możliwości pozyskania środków zewnętrznych i możliwości 

finansowych przedsiębiorstwa. Plan obejmuje największe potrzeby przedsiębiorstwa  

w okresie najbliższych pięciu lat. W międzyczasie mogą wystąpić drobne korekty do planu, 

wynikające np. ze zmiany terminów naborów wniosków. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Leszek Stanisław Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

Rejterada 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2022. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2022. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.16.2016 

w załączeniu 

 

c) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Olecko 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że w związku z tym, iż w grudniu ubiegłego roku Rada Miejska w Olecku 

podjęła uchwałę w sprawie zmiany ustalenia stawek opłaty za odpady komunalne i naliczane 

w zależności od liczby osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym należy zmienić 

również deklarację. Wzór deklaracji był omawiany i przyjęty w styczniu, jednak w związku  

z tym, że tryb ogłoszenia jest inny należy się do tego dostosować. Obecnie zapis brzmi: 

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko - Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2016 r.”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Leszek Stanisław Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

Rejterada 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zwrócił się z prośbą o pozwolenie na nieodczytywanie treści projektu uchwały. 

 

Rada wyraziła zgodę, aby Przewodniczący Rady Miejskiej nie odczytywał projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał tytuł projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Olecko. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.17.2016 

w załączeniu 

 

d) wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Olecko a Powiatem Oleckim 

w sprawie partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi  

nr 1808N Sedranki – Łęgowo” 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że 29 marca upływa termin składania wniosków do Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na przebudowę dróg lokalnych. Gmina planuje zawrzeć porozumienie  

ze Starostwem Powiatowym, ponieważ z tego tytułu Starostwo otrzyma dodatkowe punkty. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Leszek Stanisław Olszewski 

poinformował, że komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

Rejterada 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały z autopoprawką w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia 

pomiędzy Gminą Olecko a Powiatem Oleckim w sprawie partnerstwa na rzecz zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki – Łęgowo”. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  
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Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia 

pomiędzy Gminą Olecko a Powiatem Oleckim w sprawie partnerstwa na rzecz zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki – Łęgowo”. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.18.2016 

w załączeniu 

 

e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Olecko a Powiatem 

Oleckim w sprawie partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 

drogi nr 1814N w miejscowości Jaśki na odcinku 0,9km od km 0+000 do km 0+900” 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

oznajmił, że partnerstwo na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego w miejscowości Jaśki 

zostaje powołane w celu kompleksowej przebudowy drogi powiatowej i gminnej, co stwarza 

możliwość pozyskania środków zewnętrznych i uzyskania lepszej oceny w naborze wniosku. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Leszek Stanisław Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

Rejterada 

poinformował, że komisja nie opiniowała projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Gminą Olecko a Powiatem Oleckim w sprawie partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego 

pn. „Przebudowa drogi nr 1814N w miejscowości Jaśki na odcinku 0,9km od km 0+000  

do km 0+900”. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

20 radnych. 

 



 17 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Gminą Olecko a Powiatem Oleckim w sprawie partnerstwa na rzecz zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 1814N w miejscowości Jaśki na odcinku 0,9km 

od km 0+000 do km 0+900”. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.19.2016 

w załączeniu 

 

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w Gordejkach 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że jest to uchwała intencyjna o przystąpieniu do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Celem planu jest umożliwienie rozbudowy i rozwoju 

istniejącego gospodarstwa rolnego z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą rolniczą  

i zabudowę związaną z obsługą prowadzonej działalności w miejscowości Gordejki. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Leszek Stanisław Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

Rejterada 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gordejkach. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gordejkach. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.20.2016 

w załączeniu 
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g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2016-2024 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika ze wzrostu dochodów 

ogółem o 11.472.416 zł oraz ze zwiększonych wydatków o 12.339.218 zł. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Leszek Stanisław Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

Rejterada 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Olecko na lata 2016-2024. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Olecko na lata 2016-2024. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.21.2016 

w załączeniu 

 

h) zmiany budżetu gminy na 2016 rok 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że plan dochodów ogółem zwiększa się o 53.738 zł. 

 

Omówił zmiany w planie dochodów: 

 W dz. Różne rozliczenia, zwiększa się plan wpływów z tytułu rozliczeń z lat 

ubiegłych o 50.000 zł. 

 W dz. Oświata i wychowanie, w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku 

zwiększa się plan dochodów o 3.738 zł z tytułu otrzymanej darowizny z PZU S.A.  

w Ełku. 
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Plan wydatków ogółem zwiększa się o 920 540 zł. 

Omówił zmiany w planie wydatków: 

 Rozwiązaną rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 38.299,00 zł, 

przeznacza się na nowe zadania inwestycyjne w rozdz. 90095 § 6050, w tym: 

 na realizację inicjatywy lokalnej „Zagospodarowanie terenu przy budynku  

ul. Słowiańska 1” w wysokości 14.620,00 zł, 

 na realizację inicjatywy lokalnej „Ścieżka zabawy i sprawności w m. Kijewo”  

w wysokości 23.679,00 zł. 

 W dz. Transport i łączność, dokonuje się zmian: 

 drogi publiczne gminne, na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulic: 

Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego” zwiększa się plan o 403.184 

zł oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Ludowej”  

z planem w wysokości 400.000 zł, 

 drogi wewnętrzne, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa drogi 

wewnętrznej przy ul. Słowiańskiej (projekt)” z planem w wysokości 10.000 zł. 

 W dz. Turystyka, na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ścieżek rowerowych  

w gminie Olecko (projekt)” zwiększa się plan o 20.000 zł. 

 W dz. Oświata i wychowanie, w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku 

zwiększa się plan wydatków o 3.738 zł na zakup i montaż szafek szkolnych (§ 4210). 

 W dz. Ochrona zdrowia, tworzy się plan w wysokości 33.618 zł z tytułu dotacji 

celowej na pomoc finansową udzielaną między jst z przeznaczeniem na realizację 

przez Powiat Olecki programu zdrowotnego pn. „profilaktyka raka szyjki macicy  

na lata 2009-2020”. Szczepieniem objęte będą dziewczęta w wieku 14 lat. Wkład 

Gminy Olecko do programu – 70 %. 

 W dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadza się nowe zadanie 

inwestycyjne „Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenów zielonych”  

z planem w wysokości 50.000 zł. 

 W dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowaną dotację podmiotową 

dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku Mazury Garbate przenosi się z bieżącej 

na inwestycyjną w wysokości 5.100 zł z przeznaczeniem na zakup instrumentu 

(waltorni) dla Miejskiej Orkiestry Dętej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Leszek Stanisław Olszewski 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

Rejterada 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zwrócił się z prośbą o pozwolenie na nieodczytywanie treści projektu uchwały. 

 

Rada wyraziła zgodę, aby Przewodniczący Rady Miejskiej nie odczytywał projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał tytuł projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.22.2016 

w załączeniu 

 

i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizację projektu  

pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020” 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że projekt uchwały był omawiany na poszczególnych posiedzeniach komisji. 

Autopoprawką wykreślono § 3. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Leszek Stanisław Olszewski 

poinformował, że komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

Rejterada 

poinformował, że komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały z autopoprawką w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Oleckiemu na realizację projektu pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 

2009-2020”. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

  



 21 

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

20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Oleckiemu na realizację projektu pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020”. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.23.2016 

w załączeniu 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

Do punktu 9 – „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy ktoś z mieszkańców chciałby zabrać głos. 

 

Sołtys Sołectwa Doliwy – Andrzej Pietkiewicz 

 wnioskuje o wykonanie odcinka chodnika do przystanku w Doliwach. Chodzi  

o bezpieczeństwo dzieci, 

 zapytał, czy będzie dokończony wodociąg w Doliwach. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Olecku przekazał do protokołu sesji imienną 

kartę głosowań Klubu Radnych OKO.  

 

Burmistrz Wacław Olszewski 

 jeśli chodzi o wykonanie chodnika zwracał się do Zarządu Dróg Wojewódzkich i obecnie 

czeka na odpowiedź w tej sprawie. Zadeklarował, że jeżeli Zarząd podejmie pozytywną 

decyzję, gmina jest w stanie wesprzeć zadanie finansowo. Jutro postara się zadzwonić  

do Dyrektora Królikowskiego i dowiedzieć się jaka jest decyzja, 

 dokończenie wodociągu będzie w dużej mierze zależeć od sytuacji finansowej 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Jest projekt techniczny.  

Ma nadzieję, że przynajmniej część w tym roku zostanie wykonana. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

złożył życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. 

 

Następnie stwierdził, iż porządek sesji został wyczerpany. Zamknął obrady sesji Rady 

Miejskiej w Olecku. 

 

 

 

          Protokołowała                  Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

      Karolina Kuskowska        Karol Sobczak        


