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Protokół Nr ORN.0002.4.2016 

XVII Sesji Rady Miejskiej w Olecku  

odbytej w dniu 29 kwietnia 2016 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie  13:00 

               zakończono o godzinie  15:10 

 

 

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, Zastępcę 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – Tomasza Jagłowskiego, 

Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Olecku – Dariusza Stachelka, kierowników 

jednostek podległych Radzie Miejskiej, prezesów spółek, kierowników wydziałów Urzędu 

Miejskiego, sołtysów, przewodniczących rad i zarządów osiedli oraz mieszkańców biorących 

udział w sesji. 

  

Przewodniczący wraz z Burmistrzem wręczyli Sołtysowi Sołectwa Babki Oleckie – Panu 

Eugeniuszowi Skindziulowi gratulacje Wicemarszałka Województwa Warmińsko 

-Mazurskiego w związku z otrzymaniem tytułu Super Sołtysa. 
 

Przewodniczący 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. 3 radnych przybyło na sesję 

podczas jej trwania.  

 

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

oraz przewodniczących rad i zarządów osiedli.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.  

2. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  

w okresie od ostatniej sesji. 

4. Sprawozdanie z realizacji w 2015 r. programu współpracy Gminy Olecko  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. 

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.   
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8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Statutowej  

Rady Miejskiej w Olecku, 

b) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy 

Olecko na lata 2016-2025, 

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych  

we wschodniej części miejscowości Olecko – Kolonia, 

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w Olecku przy ul. Gołdapskiej, 

e) przyjęcia Programu opieki nad zabytkami gminy Olecko na lata 2016-2019, 

f) zmiany uchwały nr ORN.0007.55.2015 Rady Miejskiej w Olecku w sprawie 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach 

i placówkach realizujących edukację przedszkolną prowadzonych przez Gminę 

Olecko, 

g) określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, 

deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, 

h) zmiany uchwały Nr ORN.0007.8.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie 

reprezentowania Gminy Olecko w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego 

"Gospodarka Komunalna" oraz prawa kumulacji głosów na okres kadencji 

2015-2019, 

i) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o.o. w Olecku, 

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

k) zmiany budżetu gminy na 2016 rok, 

l) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizację inwestycji 

drogowych. 

9.  „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

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

 

Uwag do porządku obrad sesji nie zgłaszano.  

 

Do punktu 2 – Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał następujące zarządzenia: 

 Nr ORN.0050.48.2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu 

udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Olecko na potrzeby 

budowy infrastruktury technicznej, 

 Nr ORN.0050.49.2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia 

kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka 

Sienkiewicza w Olecku, 

 Nr ORN.0050.50.2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia  

w formie darowizny nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Olecko,  

w obrębie Łęgowo, 
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 Nr ORN.0050.51.2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2016 r. oraz regulaminu jej 

pracy, 

 Nr ORN.0050.52.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2015 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku 

"Mazury Garbate", 

 Nr ORN.0050.53.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji 

przetargowej, 

 Nr ORN.0050.54.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie likwidacji drogi 

wewnętrznej stanowiącej własność gminy Olecko położonej w obrębie Sedranki, 

 Nr ORN.0050.55.2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania 

turystyki w 2016 r., 

 Nr ORN.0050.56.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej 

wiadomości informacji o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom 

samorządu terytorialnego w 2015 roku, 

 Nr ORN.0050.57.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej 

wiadomości wykazu udzielonych poręczeń i gwarancji w 2015 roku, 

 Nr ORN.0050.58.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej 

wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu i kwotę 

wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 

publicznych oraz kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy  

o finansach publicznych w 2015 roku, 

 Nr ORN.0050.59.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej 

wiadomości informacji obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie 

podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty  

w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono 

pomocy publicznej w 2015 roku, 

 Nr ORN.0050.60.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 

w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 

 Nr ORN.0050.61.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów  

do Oleckiej Rady Młodzieżowej, 

 Nr ORN.0050.62.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej 

wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Olecko za I kwartał 2016 r., oraz 

o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, 

 Nr ORN.0050.63.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Obwodowych 

Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Oleckiej Rady Młodzieżowej, 

 Nr ORN.0050.64.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu 

na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  

w Olecku, stanowisko zostało powierzone ponownie Pani Eligii Marcie Bańkowskiej. 

 

Inne informacje z okresu międzysesyjnego: 

 

 Ogłoszono przetargi na sprzedaż:    

 kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0.0683 ha,  

przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z udziałem  w ½ części 
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drogi dojazdowej o powierzchni 0.0244 ha, położonej w Olecku na zapleczu ulicy  

Żeromskiego. Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 20 maja 2016 r. 

 kolejny (siódmy) przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 1.1977 ha 

położonej w Olecku na Osiedlu Siejnik II z przeznaczeniem pod zabudowę handlową. 

Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 20 maja 2016 r. 

 Rozstrzygnięto przetargi: 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0.2566 ha, położonej w obrębie  

Babki Oleckie, przeznaczonej na cele rolne. Nieruchomość zostanie sprzedana za cenę 

6.550,00 zł, 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0.0710 ha zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym wpisanym do rejestru zabytków oraz dwoma budynkami gospodarczymi 

położonej w Olecku przy ulicy Armii Krajowej 16. Nieruchomość zostanie sprzedana  

za cenę 98.513,00 zł, 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0.1653 ha położonej w obrębie  

Zatyki, przeznaczonej na cele rolne. Nieruchomość zostanie sprzedana za cenę 2.651,00 zł, 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0.2980 ha położonej w obrębie  

Borawskie, przeznaczonej na cele rolne. Nieruchomość zostanie sprzedana za cenę   

5.200,00 zł.  

 na sprzedaż nieruchomości  gruntowej o powierzchni 0.0225 ha położonej w Olecku przy 

ulicy Grunwaldzkiej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną  

z usługami. Nieruchomość zostanie sprzedana  za cenę 68.326,50  zł. 

 Nie doszły do skutku przetargi: 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w obrębie Zatyki, 

 na sprzedaż trzech nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową  

na Osiedlu Siejnik II w Olecku, 

 na sprzedaż nieruchomości, położonej w Olecku przy Placu Wolności (obok Urzędu 

Miejskiego) przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno-usługową, 

 na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, 

przeznaczonej pod  zabudowę handlową  przy ulicy Wiejskiej. 

 Zawarto akty notarialne: 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w obrębie Zatyki, 

 na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Babki Oleckie, 

 na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Borawskie, 

 na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Olecku przy ul. Armii Krajowej 16, 

 na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Łęgowo przeznaczonej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe mieszkańców sołectwa. 

 Na prośbę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Olecku 

Burmistrz przypomniał, że:  

 16 maja 2016 r. upływa termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, 

 wniosek można składać osobiście lub przez osobę upoważnioną, 

 każdy rolnik, który składał wniosek w 2015 r. otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony 

tzw. wniosek spersonalizowany, 

 wniosek można też pobrać ze strony internetowej ARiMR lub można wypełnić e-wniosek, 

 terminowe i prawidłowe złożenie wniosku daje gwarancję otrzymania dopłaty w pełnej 

wysokości, 

 rolnicy który posiadają co najmniej 10 ha GO muszą stosować dywersyfikację upraw,  

a rolnicy posiadający powyżej 15 ha GO dodatkowo zobowiązani są utrzymywać  

w gospodarstwie obszary proekologiczne, 

 pełny tekst komunikatu można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki 

Nieruchomościami, pok. Nr 11. 
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Zwrócił się z informacją do Sołtysów, że w dniu 17 maja 2016 r. o godzinie 10.00 w sali 

konferencyjnej urzędu odbędzie się konferencja pod nazwą „Probiotechnologia w rolnictwie”. 

Sołtysi otrzymali zaproszenia. Prosił o powiadomienie o konferencji zainteresowanych 

rolników. 

 

 Zadania zakończone:  

 Remont świetlicy wiejskiej w Jaśkach – Fundusz Sołecki. Odbioru dokonano  

24 marca 2016 r. 

 Zadania w trakcie realizacji:  

 Przebudowa targowicy miejskiej – projekt budowlany.  

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

zamówienia – 6 maja 2016 r. przedłużenie terminu w związku z podziałem 

dokumentacji na trzy projekty. 

 Zagospodarowania nabrzeża rzeki Lega w mieście – projekt budowlany. Termin 

wykonania zamówienia – 16 maja 2016 r. 

 Budowa drogi wewnętrznej przy ulicy Słowiańskiej (projekt). Termin wykonania  

– 31 maja 2016 r. 

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

Sołecki.  Termin wykonania zamówienia – 24 czerwca 2016 r. 

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

najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca dokumentacji: PRO-KOM Zakład Usług 

Projektowych K. Sawczuk. Wartość usługi brutto – 31.857,00 PLN. Termin 

wykonania – 30 listopada 2016 r. 

 Budowa siłowni terenowej w Lesku. 

 Budowa mini - siłowni plenerowej w Gąskach - Fundusz Sołecki. 

 Poszerzenie drogi w Judzikach - Fundusz Sołecki. Wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

Wykonawca: Firma Budowlana, Krzysztof Luto. Cena realizacji zamówienia wynosi 

59.800,00 PLN. Termin wykonania: 31 maja 2016 r. 

 Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Olszewie  

– Fundusz Sołecki. Termin wykonania – 6 maja 2016 r. 

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

umowę na wykonanie robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Gołdapi. Termin wykonania zamówienia – 8 miesięcy od dnia podpisania 

umowy tj. od dnia 25 kwietnia 2016 r. 

 Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31. Trwa ocena złożonych  

w procedurze przetargu nieograniczonego ofert.  

 Zagospodarowanie terenu przy budynku zaplecza obiektów sportowych Gimnazjum  

Nr 2. Podpisano umowę na realizację inicjatywy lokalnej ze Związkiem Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów. Termin wykonania zamówienia – 31 maja 2016 r. 

 W związku z przystąpieniem do sporządzenia mpzp w miejscowości Gordejki, 

zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. 

 

 Zostały sporządzone i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdania  

za I kwartał br. z wykonania dochodów, wydatków, zobowiązań, należności, oraz 

zadań zleconych, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej. W pierwszym kwartale bieżącego roku na roczne 

planowane dochody w wysokości 83.828.260 zł wpłynęły środki w wysokości 

22.169.503 zł, czyli 26,4 %, w tym dochody bieżące zrealizowano w 26,1 %,  

a dochody majątkowe – 32,1 %. Na planowane wydatki w wysokości  81.543.462 zł 

wydano 18.126.158 zł, czyli 22,2 %, z tego wydatki bieżące zrealizowano w 23,7 %  

a wydatki majątkowe 2,6 %.Wykonanie budżetu za I kwartał wskazuje na nadwyżkę 

dochodów nad wydatkami w kwocie 4.043.345 zł. Spłacono raty kredytów  
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w wysokości 287.900 zł przez co zadłużenie gminy na 31 marca 2016 r. wynosi 

27.778.900 zł i stanowi 33,1 % planowanych dochodów. 

 

 Przypomniał, że 15-go maja mija termin zapłaty drugiej raty podatku rolnego, leśnego  

i od nieruchomości. 

 W dniu 28 kwietnia 2016 r. producentom rolnym wypłacono 588.269,92 zł z tytułu zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  

do produkcji rolnej. 

 

 Wyłoniony został wykonawca na zadanie pn. administrowanie cmentarzem komunalnym 

przy ulicy Gołdapskiej w Olecku. W wyniku zaproszenia do złożenia ofert wpłynęła jedna 

oferta - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku. Wykonawca będzie 

świadczył usługę administracji za kwotę 8.700,00 zł brutto/ miesiąc. 

 W ramach edukacji ekologicznej 6 kwietnia 2016 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury 

„Mazury Garbate” w Olecku, odbył się spektakl Teatru Kultureska pt. „Zielony 

Kopciuszek”. W trzech kolejnych po sobie przedstawieniach aktywnie uczestniczyły dzieci 

klas 0-3 szkół podstawowych z terenu Gminy Olecko. Przedstawienie w całości było 

sfinansowane  przez tut. Urząd (3.800,00 zł).  

 Przeprowadzona została konserwacja oświetlenia wzdłuż wiewiórczej ścieżki oraz alejek 

spacerowych (uzupełnienie ubytków, umycie kloszy), naprawiono elementy małej 

architektury, odnowiono oznakowanie poziome utwardzonych dróg gminnych oraz 

przeprowadzono profilowanie dróg szutrowych, wymieniono piasek na miejskich placach 

zabaw. Łączna kwota napraw wyniosła około 300.000,00 zł. 

 W ramach wiosennego sprzątania zlikwidowano około 10, tzw. dzikich wysypisk śmieci 

na terenie gminy. Koszt ich uprzątnięcia wyniósł 8.300,00 zł. 

 Wykonano wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną w 4 rodzinnym budynku 

socjalnym w Raczkach Wielkich 3. Koszt zadania wyniósł 17.200,00 zł. 

 Trwa przyjmowanie wniosków na świadczenie wychowawcze 500 plus. Na dzień  

28 kwietnia 2016 r. przyjęto 1316 wniosków w tym 293 wnioski internetowe. Wydano  

122 decyzje w pierwszej kolejności te niepodlegające weryfikacji dochodowej czyli na  

2 i kolejne dziecko. Wnioski przyjmowane są na bieżąco. Nie ma kolejek.   

 25 marca 2016 r. zakończyła się kadencja Oleckiej Rady Młodzieżowej. W dniu  

22 kwietnia 2016 r. zostały zarządzone wybory do Oleckiej Rady na kadencję 2016-2018. 

Wybory odbędą się 20 maja 2016 r. w szkołach oraz 21 maja 2016 r. w Regionalnym 

Ośrodku Kultury w Olecku – „Mazury Garbate”. Uczniowie gimnazjów i szkół średnich 

dokonają wyboru przedstawicieli w siedzibach swoich szkół, a młodzież nieucząca się  

w Olecku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku. Kandydatów na radnych  

– mieszkańców miasta i gminy Olecko w wieku od 13 do 25 lat – zgłaszać można  

w terminie do 9 maja 2016 r. w szkołach lub w Regionalnym Ośrodku Kultury. 

 26 kwietnia 2016 r. rozpoczęły się szczepienia dziewcząt w wieku 14 lat w ramach 

programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020”. Na  

113 dziewcząt zamieszkałych na terenie gminy Olecko oświadczenie o wyrażeniu zgody 

na szczepienie swego dziecka wyraziło 60 rodziców. Osoby zainteresowane szczepieniem 

mogą uzyskać informację w Starostwie Powiatowym w Olecku oraz Wydziale Spraw 

Obywatelskich, Zdrowia i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Olecku.  

 W dniu 11 maja 2016 r. odbędzie się na Hali Lega w Olecku II Halowy Turniej Piłki 

Nożnej Osób Niepełnosprawnych organizowany przez WTZ Olecko. Rozpoczęcie 

zawodów o godz. 9.00. W dniu 24 maja również na Hali Lega odbędzie się  

IV Integracyjny Turniej Badmintona współorganizowany przez WTZ wraz z Zespołem 

Szkół w Olecku. 
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 25 kwietnia br. odbyła się komisja konkursowa powołana w celu wyłonienia na kandydata 

na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku. 

Na konkurs wpłynęła jedna oferta Pani Eligii Marty Bańkowskiej, która wygrała konkurs. 

Wynik postępowania konkursowego został zatwierdzony w dniu 29 kwietnia br.  

 W kwietniu na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku odbył się 

szereg imprez sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim, 

m.in. Warmia i Mazury Pływają - eliminacje VII, IX Memoriał im. Ignacego Jasieluna  

i Franciszka Pietrołaja w tenisie stołowym, I runda klubowego Pucharu Polski w pływaniu 

w płetwach, Wojewódzkie Halowe Igrzyska Samorządowe o Puchar Marszałka 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ogółem w wydarzeniach sportowych, których 

organizatorem był MOSiR uczestniczyło ponad 1000 osób.  

 1 maja na Hali LEGA odbędzie się ceremonia otwarcia XXII Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży w Sportach Halowych „Warmia - Mazury 2016”. Zmagania szachistów 

potrwają do 7 maja. Do uczestnictwa w ceremonii, w tym wysłuchania prelekcji 

promującej idee olimpizmu wygłoszonej przez Wojciecha Fortunę Burmistrz zapraszał 

wszystkich obecnych.  

 8 kwietnia obchodziliśmy uroczystość z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski, w ramach 

której odbyła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem J.E. ks. Biskupa Romualda 

Kamińskiego oraz koncert Chóru Ełckiego Towarzystwa Muzycznego pod dyrekcją Pana 

Rafała Sulimy; 

 14 kwietnia odbyła się cykliczna impreza Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wiosenne 

Pejzaże", w ramach której uczestnicy WTZ zaprezentowali swój 20-letni dorobek 

artystyczny. Podczas imprezy wystąpiły również dzieci z klasy integracyjnej Zespołu 

Szkół w Olecku. 

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

Międzynarodowy Dzień Teatru, w ramach którego wystawiono 3 spektakle czy wernisaż 

wystawy fotografii Pana Rifki Sameem - fotografika ze Sri Lanki. 

 Mamy wstępne informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola, oddziałów 

przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego oraz klas I w roku szkolnym 

2016/2017. 

W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku przygotowanych jest  

w nadchodzącym roku szkolnym 220 miejsc w 9 oddziałach (195 w grupach dziennych  

i 25 miejsc w grupie popołudniowej). 

W chwili obecnej, po potwierdzeniu przez rodziców woli przyjęcia do przedszkola 

uczęszczać będzie 188 dzieci. 

Do przewidywanych 12 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  

tj. o 2 oddziały więcej niż w br. uczęszczać będzie 256 dzieci. 

Do przewidywanych 3 zespołów wychowania przedszkolnego (bez zmian w stosunku  

do roku bieżącego) uczęszczać będzie 54 dzieci. 

Do planowanych 7 oddziałów klas I szkół podstawowych uczęszczać będzie 125 uczniów. 

Jeśli chodzi o klasy I mogą wystąpić problemy w związku ze zmianą ustawy  

o oświacie. 

 

 Długi majowy weekend:  

 1.05.2016 r.: godz. 10:00 - korty MOSiR- Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego, godz. 

12:00 - kino "Mazur" - finał XX edycji Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 

„Gratka dla nastolatka”, godz. 15:30 – kino „Mazur”-film „Bóg nie umarł 2” , godz. 

17.00 - hala Lega-ceremonia otwarcia XXII  Ogólnopolskiej Olimpiady  Młodzieży  

w Sportach Halowych „Warmia-Mazury 2016”, godz. 18:00 – kino „Mazur”- film 

„Moje wielkie greckie wesele 2”, godz. 20:00 – kino „Mazur” film „Po tamtej stronie 

drzwi”, 

 02.05.2016 r.: godz. 19:00 - korty MOSiR- Nocny Turniej Tenisa Ziemnego, 



 8 

 3.05.2016 r.: godz. 13.00 - msza św. w intencji Ojczyzny - kościół pw. NMP KP.  

Po mszy oficjalne delegacje złożą kwiaty w miejscach pamięci: Krzyżem misyjnym, 

pomnikiem Jana Pawła II oraz Pomnikiem Wdzięczności, 

 01-07.05.2016 r. (niedziela-sobota): godz. 09:30 - hala LEGA – Ogólnopolska 

Olimpiada Młodzieży w Szachach, w ramach której rozegrane zostaną  Indywidualne 

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych do 12 i 14 lat ( XXII Ogólnopolska 

Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych „Warmia –Mazury 2016”). 

 30 kwietnia - 3 maja 2016 r.: Promocja na sprzęt pływający - druga godzina gratis. 

Wypożyczalnia sprzętu - Plaża Miejska 12:00 - 17:00 - tylko w sprzyjających 

warunkach pogodowych. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

 zapytał o Program 500+. Burmistrz poinformował, że wpłynęło 1316 wniosków.  

Zastanawia się, jak ta liczba ma się do ilości uprawnionych do udziału w programie, 

 z wypowiedzi Burmistrza wywnioskował, że szczepienia przeciwko brodawczakom 

będą kontynuowane i można się jeszcze zgłosić. Szczepienia miały być wykonywane 

od środy do piątku. Zastanawia się, czy można doszczepić dzieci po tym terminie. 

Jeżeli tak, to prosi o przekazanie tej informacji rodzicom. Dodał, że w mieście,  

w związku z filmem na Discovery, krążyła informacja, że szczepionki są szkodliwe. 

Uważa, że mało było informacji ze strony Starostwa na temat wpływu szczepień. 

 

Burmistrz Wacław Olszewski 

odpowiedział, że szczepienie jest dobrowolne i jeżeli ktoś się boi nie musi z niego korzystać. 

Do tej pory 60 rodziców wyraziło zgodę. Gmina podpisała umowę ze Starostwem, które jest 

organizatorem. Nie orientuje się w tej chwili jakie są terminy, ale zostały one wyznaczone.  

Ilu rodziców zadeklaruje chęć zaszczepienia swoich dzieci, tyle będzie kupionych 

szczepionek. Jeśli chodzi o Program 500+ przedstawił dane według stanu na 28 kwietnia. 

Szacuje się, że dzieci powinno być około 4000 w skali miasta i gminy. Na razie na bieżąco 

przyjmowane są wnioski. Olbrzymie problemy są z systemem, który obsługuje Program 

500+. Jest on praktycznie cały czas zawieszony. 

 

Radni nie zgłaszali innych pytań. 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

Do punktu 3 – 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: 

 24 marca 2016 r. Burmistrz przedłożył Raport z wykonania Gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Olecko za 2015 r., 

 4 kwietnia 2016 r. wpłynęło zarządzenie zastępcze Wojewody Warmińsko 

-Mazurskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

Burmistrza Olecka,  

 w dniu 14 kwietnia 2016 r. wpłynęła Uchwała Nr RIO.VIII-0120-211/16 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 kwietnia  

2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Olecka 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Olecko za rok 2015. Opinia jest 

pozytywna, 

 w dniu 22 kwietnia 2016 r. wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. stwierdzające nieważność 
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uchwały Rady Miejskiej w Olecku Nr ORN.0007.17.2016 z dnia 24 marca 2016 r.  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych  

na terenie gminy Olecko w części § 5 w zakresie sformułowania „z mocą 

obowiązującą od dnia 1 marca 2016 r.”, 

 w dniu 25 kwietnia 2016 r. z ramienia organu prowadzącego był członkiem Komisji 

Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia 

kandydatów na stanowisko dyrektora w SP Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  

w Olecku. Złożył gratulacje Pani Eligii Bańkowskiej, która ponownie została 

dyrektorem szkoły, 

 w dniu 26 kwietnia 2016 r. wpłynęły 2 wnioski osób fizycznych o zmianę 

przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

nieruchomości położonych w obrębie jeziora Dobskiego, 

 w dniu 28 kwietnia 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku przedłożył 

ocenę zasobów pomocy społecznej dla Gminy Olecko za 2015 rok. 

 

W okresie międzysesyjnym odbyły się następujące posiedzenia komisji: 

 12 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej, 

 21 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 

 22 i 26 kwietnia 2016 r. odbyły się posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji 

Gminy, Sportu i Rekreacji, 

 25 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony 

Zdrowia i Bezpieczeństwa, 

 27 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu  

i Gospodarki. 

 

Radni nie zgłaszali pytań w związku z przedstawionymi informacjami. 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

Do punktu 4 – Sprawozdanie z realizacji w 2015 r. programu współpracy Gminy Olecko  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

przedstawił Sprawozdanie z realizacji w 2015 r. programu współpracy Gminy Olecko  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego – sprawozdanie w załączeniu do protokołu. 

 

Do punktu 5 – Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Maciej Juchniewicz 

zgłosił następujące interpelacje: 

 zapytał o aktualny stan prac na zapleczu Placu Wolności i prosił o przesłanie 

informacji na ten temat zainteresowanym mieszkańcom. Mieszkańcy nie wiedzą, które 

chlewiki będą przeznaczone do rozbiórki i co z kosztami, które ponieśli, czy podlegają 

jakiejś rekompensacie, 

 zapytał, jakie inwestycje w ramach koncepcji zagospodarowania rzeki i jeziora, oprócz 

tych, które Burmistrz wymienił, są planowane do realizacji w tej kadencji i w jakiej 

kolejności. 
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Radny Wojciech Leonarczyk 

 w imieniu mieszkańców zapytał, jaka inwestycja jest planowana na działce przy  

ul. 11 Listopada między zakładem wulkanizacyjnym a Kauflandem. 

 

Radny Wojciech Rejterada 

 zapytał, kto jest właścicielem przejścia na Szyjkę między ul. Dąbrowskiej  

a ul. Norwida. Mieszkańcy proszą o zamontowanie poręczy, która jest zamontowana 

tylko na bardzo krótkim odcinku. 

 

Radna Anna Kaczor 

 podziękowała za posadzenie drzew przy stawku na ul. Orzeszkowej. 

 

Radna Wioletta Dorota Żukowska 

 zapytała, czy istnieje możliwość złożenia wniosku w związku z remontami rowów 

odwadniających przy drogach gminnych żwirowych. 

 

Radni nie zgłaszali więcej interpelacji. 

 

Burmistrz - Wacław Olszewski  

odniósł się do następujących spraw: 

 jeśli chodzi o prace planistyczne za zapleczu Placu Wolności, miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego został wcześniej opracowany. Projekt techniczny 

został już sporządzony. W Urzędzie odbyło się spotkanie między innymi z osobami 

zarządzającymi wspólnotami. Osoby zainteresowane zostały poinformowane, jakie są 

zamiary w stosunku do tej części miasta i mogły zapoznać się z projektem 

technicznym. Osoby te wiedzą, że wszystkie chlewiki są przeznaczone do likwidacji. 

Dyskutowano też na temat ogrzewania. Są dwie możliwości: podłączenie do sieci 

cieplnej PEC, albo ogrzewanie gazowe. Zdecydowana większość stanęła  

na stanowisku, że lepsze będzie ogrzewanie gazowe. Trzeba poszukać środków 

zewnętrznych, albo ze środków budżetu gminy wesprzeć koszty ogólne. Jeśli chodzi  

o całe zamierzenie dokumentacja jest dostępna do wglądu w Wydziale Budownictwa, 

Inwestycji i Planowania. Na razie wszystko jest przygotowane pod złożenie wniosku, 

 jeśli chodzi o koncepcję zagospodarowania rzeki i jeziora trudno w tej chwili po kolei 

wymieniać. Koncepcja była szeroko konsultowana, również przez radnych.  

Na podstawie koncepcji jest w tej chwili opracowywany projekt techniczny 

zagospodarowania rzeki. Jeżeli ktoś chce konkretnie zorientować się w planach może 

to zrobić w Wydziale Budownictwa (…). Jeśli chodzi o ścieżkę w tej chwili jest 

opracowywany projekt remontu ścieżki. Wybrana została najtańsza oferta firmy  

z Olecka - Pana Makowskiego, który w 2004 r. opracowywał projekt techniczny  

na „Wiewiórczą Ścieżkę”. Prawdopodobnie na przełomie czerwca i lipca będzie 

ogłoszony konkurs z zakresu „Bioróżnorodności”, 

 odnośnie ul. 11 listopada przypuszcza, że chodzi o teren, który gmina przekazała 

Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej, gdzie planowana jest budowa kotłowni. W dniu 

12 kwietnia b.r. spółka złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na 

dofinansowanie budowy tejże kotłowni. Jeżeli otrzyma pozytywną opinię  

i dofinansowanie wówczas rozpocznie się budowa ekologicznej kotłowni, zasilającej 

teren, który obejmuje PEC włącznie z nadmiarem ciepła. Jeśli spółka otrzyma 

pieniądze jest też takie porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową, aby podłączyć 

spółdzielnię i zlikwidować węglowe źródło ciepła w centrum miasta. Warunek jest 

taki, że koszty byłyby wyższe niż dotychczas spółdzielnia generuje albo przynajmniej 

na tym samym poziomie. Dodał, że budową kotłowni jest zainteresowana także firma 

zewnętrzna. Jeżeli nie będzie dofinansowania, będą prowadzone rozmowy z firmą 
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zewnętrzną, aby pobudować ekologiczna kotłownię w Olecku i zlikwidować dwie 

kotłownie przy ul. Składowej i w centrum miasta, 

 przejście na „Szyjkę” jest na terenie gminy. Jeśli rzeczywiście jest potrzeba montażu 

poręczy zostanie to zrobione, 

 jeśli chodzi o rowy odwadniające przy drogach gminnych nie ma żadnych funduszy. 

Rów odwadniający jest częścią drogi i odrębnych pieniędzy na to nie ma. Jeżeli gmina 

remontuje drogi ma za zadanie utrzymać rowy w należytym stanie i realizuje to za 

własne pieniądze. Jeżeli są jakieś zastoiska wody prosił, by to zgłaszać pracownikom 

urzędu. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

zapytał, czy udzielone odpowiedzi satysfakcjonują radnych. 
 

Radni przez aklamację potwierdzili, że odpowiedzi Burmistrza ich satysfakcjonują. 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

Do punktu 6 – Wnioski i oświadczenia radnych. 
 

Radna Renata Dunaj 

zgłosiła następujące wnioski: 

 ponowiła wniosek o pomalowanie pasów na drogach krajowych w stronę Giżycka  

i obwodnicy, 

 prosiła o przycięcie gałęzi na wąskotorówce w Jaśkach, którą poruszają się ludzie 

omijając obwodnicę Olecka. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił następujące wnioski: 

 zgłosił wniosek dotyczący remontu fragmentu wjazdu na starą targowicę.  

Na jednej z komisji Burmistrz mówił, że planuje wyremontować ten odcinek  

z nadwyżek powstałych w wyniku przetargów. Do tej pory nie zostało  

to zrobione. Dwa razy w tym roku wyrównywany był ten odcinek i teraz trzeba zrobić 

to już trzeci raz, 

 wnioskuje o remont drogi wokół Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku, ponieważ 

duża cześć turystów zaczyna zwiedzanie od Punktu Informacji Turystycznej, 

 wnioskuje o zorganizowanie spotkania przy ul. Zamkowej w Olecku z udziałem 

pracowników gminy i szkoły oraz mieszkańców w sprawie znaku D-40 i parkowania 

na tej ulicy. Chciałby się ustosunkować do informacji, że wprowadzona organizacja 

ruchu dotyczy wyłącznie gminnej drogi wewnętrznej. Nie jest to do końca prawdą, 

ponieważ dotyczy też ruchu do poradni i szkoły. Druga informacja jest taka, że droga 

ma szerokość 7 m, przez co nie ma możliwości wyznaczenia miejsc postojowych. 

Pozostałe działki nie są własnością gminy. Prawda, natomiast z pozostałymi działkami 

ta droga może mieć szerokość do 14 metrów, co daje już możliwości parkowania.  

Na ostatniej sesji odnośnie ul. Zamkowej Burmistrz powiedział, że nie dotarły  

do niego żadne głosy w tej sprawie. O tym, że jest problem m.in. wypowiedział się na 

posiedzeniu komisji dyrektor szkoły i jedna z mieszkanek. Reasumując: problem jest. 

 

Burmistrz - Wacław Olszewski  

odniósł się do następujących spraw: 

 jeśli chodzi o malowanie pasów w tej chwili jest to realizowane zarówno przez powiat 

jak i przez gminę. Jeśli chodzi o Zarząd Dróg Wojewódzkich i Krajowych trzeba 

zwrócić się z odrębnym pismem, 
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 odnośnie drogi wokół Regionalnego Ośrodka Kultury zlikwidowano dół, który był 

naprzeciwko kawiarni Arts, zostało to naprawione. Rzeczywiście jest to stara droga  

z trylinki, jednak na realizację inwestycji potrzebne są pieniądze z zewnątrz i trzeba 

jeszcze poczekać, 

 jeśli chodzi o znak D-40 przy ul. Zamkowej należy spotkać się na miejscu  

i przedyskutować problem z dyrektorem i drogowcami, aby go do końca rozwiązać. 

Rozmawiał wcześniej z dyrektorem na temat budowy parkingu wewnętrznego  

za internatem ZST, 

 ruch na ul. Zamkowej jest taki jak wszędzie. Kilka lat temu na ul. Środkowej jak był 

ruch dwustronny nie było żadnego parkingu, praktycznie nikt nie parkował na ulicy. 

Po rozmowach ze Starostą, powstał ruch jednostronny. Przybyło parkingów. Każdy  

ma prawo mieć zdanie, że nie przybywa parkingów, ale warto sięgnąć pamięcią jak 

Plac Wolności nie miał uregulowanego ruchu i namalowanych miejsc parkingowych. 

Można porównać, ile wtedy było miejsc, a ile jest teraz. Ponadto przy ul. Letniej  

są 72 parkingi, które można powiedzieć, że są w centrum miasta i w niewielkim 

stopniu są wykorzystywane. Po godzinie 16.00 wiele parkingów jest wolnych. 

Powierzchnia nie jest jednak z gumy, dlatego prosi o trochę wyrozumiałości.  

Przy obecnie budowanych blokach jest bardzo dużo miejsc parkingowych, także 

dodatkowych dla gości. Jeśli problem faktycznie wystąpi będzie trzeba go rozwiązać.  

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił wniosek o ustawienie drogowskazów z informacją o parkingach przy ul. Letniej. 

 

Radni nie zgłaszali więcej wniosków ani oświadczeń. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

zapytał, czy udzielone odpowiedzi satysfakcjonują radnych. 

 

Radni przez aklamację potwierdzili, że odpowiedzi Burmistrza ich satysfakcjonują. 

 

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. 

 

Uwag nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Przerwa 5 minut 

 

Do punktu 8 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Statutowej  

Rady Miejskiej w Olecku 

 



 13 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

oznajmił, że dotychczas Komisja Statutowa pracowała w ośmioosobowym składzie.  

W związku z tym, że Pan Marian Prusko zrezygnował z pracy w komisji, jej skład będzie 

liczyć 7 członków. 

 

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. 

 

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

Rejterada 

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 Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Komisji 

Statutowej Rady Miejskiej w Olecku. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Statutowej – Wojciech Leonarczyk 

wręczył radnemu Marianowi Prusko podziękowanie za pracę w Komisji Statutowej. 

 

Innych 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 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania członków 

Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.24.2016 

w załączeniu 

 

b) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Olecko 

na lata 2016-2025 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że z ustawy o pomocy społecznej wynika, że gmina powinna posiadać 

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych i taką strategię gmina posiadała. Ważność 

strategii skończyła się w 2015 roku. Obecnie została opracowana i przekonsultowana nowa 

strategia. W związku z uwagą dotyczącą literówki, autopoprawką w punkcie 4 tabeli 

znajdującej się na stronie 49 załącznika słowo „kontakt” zastępuje się słowem „kontrakt”. 
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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. 

 

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

Rejterada 

poinformował, że komisja przy 4 głosach za i 2 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały z autopoprawką w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta i Gminy Olecko na lata 2016-2025. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

powiedziała, że zapoznając się z analizą SWOT oraz sprawozdaniami z poprzednich lat widzi 

bardzo znaczącą potrzebę, aby dokonać jeszcze raz analizy, już na przyszły rok, liczby 

asystentów rodziny - biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców miasta i gminy Olecko, prawie  

4 tysiące decyzji przyznających świadczenia, a także coraz bardziej ubożejącą część 

mieszkańców. Gmina prowadzi politykę społeczną zmierzającą do podniesienia jakości życia 

społeczności lokalnej poprzez działania sprzyjające włączeniu społecznemu. Zwiększa się 

problem niewydolności wychowawczej w rodzinach. Bezradność w sprawach opiekuńczo 

-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego w sprawozdaniu to 75 rodzin: 

rodziny niepełne 56, rodziny wielodzietne 19. Jeden asystent na miasto i gminę to stanowczo 

za mało. Dzwoniła do podobnych wielkościowo ościennych gmin i w nich pracują całe 

zespoły asystentów. Wnioskuje, aby podejść do tego tematu z większym nastawieniem 

na perspektywę realizacji strategii. Nie zmieni się nic, jeżeli asystent będzie przeciążony. Pani 

Kierownik MOPS w Olecku wspomniała na posiedzeniu Komisji, że weźmie to pod uwagę, 

natomiast chciałaby, aby rzeczywiście tak się stało. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

powiedział, że być może Komisja Polityki Prorodzinnej (…) będzie chciała zająć się tym 

tematem w przyszłym roku. 

 

Innych uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

18 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta i Gminy Olecko na lata 2016-2025. 
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U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.25.2016 

w załączeniu 

 

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych  

we wschodniej części miejscowości Olecko – Kolonia 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że w 2014 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia  

do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan został 

opracowany zgodnie ze sztuką i obowiązującym prawem. Tereny zostaną przeznaczone pod 

lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów wraz z infrastrukturą techniczną. 

 

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. 

 

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

Rejterada 

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 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. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał tytuł projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych we wschodniej części miejscowości Olecko – Kolonia. 

 

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 21, za podjęciem uchwały głosowało  

21 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych we wschodniej części miejscowości Olecko – Kolonia. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.26.2016 

w załączeniu 

 

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w Olecku przy ul. Gołdapskiej 
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Burmistrz – Wacław Olszewski 

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

planu zagospodarowania przestrzennego na działkę produkcyjną o numerze 23/42, położoną 

przy ul. Gołdapskiej. Na prośbę lokalnego przedsiębiorcy zmiana obowiązującego planu ma 

na celu przeznaczenie tego terenu na rozbudowę zakładu, którego jest właścicielem. 

 

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. 

 

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

Rejterada 

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 Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Olecku przy  

ul. Gołdapskiej. 

 

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 21, za podjęciem uchwały głosowało  

21 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Olecku 

przy ul. Gołdapskiej. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.27.2016 

w załączeniu 

 

e) przyjęcia Programu opieki nad zabytkami gminy Olecko na lata 2016-2019 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

oznajmił, że z ustawy o ochronie zabytków wynika, że gmina powinna opracowywać raz na  

4 lata program opieki nad zabytkami. Program został opracowany. Dotyczy on zabytków, 

które są włączone do gminnej ewidencji zabytków. Jest to bardzo ciekawy materiał, który 

został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w Olsztynie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

– Leszek Stanisław Olszewski 

poinformował, 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. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami gminy Olecko 

na lata 2016-2019. 

 

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 21, za podjęciem uchwały głosowało  

21 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami 

gminy Olecko na lata 2016-2019. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.28.2016 

w załączeniu 

 

f) zmiany uchwały nr ORN.0007.55.2015 Rady Miejskiej w Olecku w sprawie ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych  

w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach realizujących 

edukację przedszkolną prowadzonych przez Gminę Olecko 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że uchwała dotyczy 3 przypadków ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 

zatrudnionych w szkołach i placówkach realizujących edukację przedszkolną prowadzonych 

przez Gminę Olecko, ponieważ w grudniu ubiegłego roku zmieniła się ustawa o systemie 

oświaty. Proponowana zmiana dotyczy pensum dla: 

 nauczycieli prowadzących zajęcia w grupie dzieci pięcioletnich w oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego  

– 25 godz. tygodniowo (pensum jak w przedszkolu, zgodnie z KN)-w zmienianej 

uchwale było 22 godz. tygodniowo, 

 nauczycieli prowadzących zajęcia w grupie dzieci 3-4 – letnich w innej formie 

wychowania przedszkolnego (zespole wychowania przedszkolnego) – 25 godz. 

tygodniowo (pensum jak w przedszkolu, zgodnie z KN), 

 nauczycieli prowadzących zajęcia w grupie łączonej dzieci sześcioletnich  

i pięcioletnich w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – 22 

godz. tygodniowo (zgodnie z KN pensum w przedszkolu w grupie 6-latków – 22 

godz., w grupie 5-latków – 25 godz.). 
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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. 

 

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

Rejterada 

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 Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr ORN.0007.55.2015 Rady Miejskiej 

w Olecku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach  

i placówkach realizujących edukację przedszkolną prowadzonych przez Gminę 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 21, za podjęciem uchwały głosowało  

21 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr ORN.0007.55.2015 Rady 

Miejskiej w Olecku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych  

w szkołach i placówkach realizujących edukację przedszkolną prowadzonych przez Gminę 

Olecko. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.29.2016 

w załączeniu 

 

g) określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, 

deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

oznajmił, że podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi składanie deklaracji również drogą 

elektroniczną. 

 

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

Rejterada 

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 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. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał tytuł projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji  

na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leśny  

za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

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 21, za podjęciem uchwały głosowało  

21 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania 

deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji  

na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.30.2016 

w załączeniu 

 

h) zmiany uchwały Nr ORN.0007.8.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie 

reprezentowania Gminy Olecko w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego 

"Gospodarka Komunalna" oraz prawa kumulacji głosów na okres kadencji 2015-2019 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

oznajmił, że w związku z wygaśnięciem stosunku pracy Pani Marianny Kisielskiej istnieje 

konieczność wyznaczenia nowego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego "Gospodarka Komunalna". Jako dodatkowego przedstawiciela  

do Zgromadzenia Związku wyznacza się Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Olecku - Sławomira Hatalskiego.  

 

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

Rejterada 

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 Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr ORN.0007.8.2015 z dnia 30 stycznia 

2015 r. w sprawie reprezentowania Gminy Olecko w Zgromadzeniu Związku 

Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" oraz prawa kumulacji głosów na okres kadencji 

2015-2019. 

 

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 uchwały Nr ORN.0007.8.2015 z dnia 

30 stycznia 2015 r. w sprawie reprezentowania Gminy Olecko w Zgromadzeniu Związku 

Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" oraz prawa kumulacji głosów na okres 

kadencji 2015-2019. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.31.2016 

w załączeniu 

 

i) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że z wnioskiem o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzenie ścieków zwróciło się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w Olecku, które prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. W rezultacie, po przyjęciu 

proponowanych taryf cena wody brutto wyniesie 3,40 zł/m3 (wzrost o 0,16 zł/m3), natomiast 

cena za odprowadzenie ścieków wyniesie 5,50 zł/m3 (wzrost o 0,20 zł/m3). Łączny wzrost 

stawki za wodę i odprowadzenie ścieków wyniesie 0,36 zł/m3, tj. o 4,22%. Ostatnia regulacja 

cen odbyła się w 2012 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. 

 

 



 21 

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

Rejterada 

poinformował, że komisja przy 4 głosach za i 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Olecku. 

 

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  

19 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Olecku. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.32.2016 

w załączeniu 

 

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

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika ze zmniejszenia 

dochodów oraz wydatków ogółem o 37.253 zł. Szczegóły były omawiane na komisjach przy 

zmianach budżetowych. 

 

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. 

 

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

Rejterada 

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.  
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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.0007.33.2016 

w załączeniu 

 

k) zmiany budżetu gminy na 2016 rok 

 

Burmistrz Wacław Olszewski 

oznajmił, że dochody ogółem zmniejsza się o 79.667 zł. Najważniejsze zmiany to: 

 W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, 

zwiększa się plan o 48.290 zł z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób 

fizycznych, zgodnie z decyzją Ministra Finansów. 

 W dz. 758 – Różne rozliczenia, w związku z otrzymaną od Ministra Finansów decyzją 

Nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r., zmniejsza się plan części oświatowej 

subwencji ogólnej o 181.022 zł. 

 W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 46.215 zł plan dochodów z tytułu 

dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań wychowania 

przedszkolnego w wyniku zwiększenia na 2016 rok dotacji na 1 ucznia. W sumie  

w przedszkolach jest 711 dzieci, a dotacja roczna na 1 dziecko wynosi 1.370 zł. 

 

Jeśli chodzi o wydatki głównie regulowane są wydatki na inwestycje. Po przetargach są 

niższe kwoty. Pieniądze przenosi się na inne inwestycje, również na dofinansowanie 

inwestycji powiatowych. 

 

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. 

 

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

Rejterada 

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.  
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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. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał tytuł projektu uchwały z autopoprawką 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.0007.34.2016 

w załączeniu 

 

l) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizację inwestycji 

drogowych 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że uchwała dotyczy 4 inwestycji: 

 przebudowa chodnika na ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Jeziornej  

do ul. Sembrzyckiego – 42 500,00 zł, 

 budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1893N w miejscowości Babki Oleckie  

– 16 500,00 zł, 

 przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku na odcinku od ul. Stromej  

do ul. 1-go Maja – 15 000,00 zł, 

 przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku na odcinku od ul. Słowiańskiej 

do ul. Syrokomli – 24 000,00 zł. 

Dodał, że autopoprawką w § 2 projektu uchwały zmieniono nazwę ulicy z ul. Słowiańskiej  

na ul. Słowackiego. 

 

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. 

 

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

Rejterada 

poinformował, że komisja uwzględniając autopoprawkę Burmistrza jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że komisja uwzględniając autopoprawkę Burmistrza 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. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał tytuł projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Oleckiemu na realizację inwestycji drogowych. 

 

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 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Oleckiemu na realizację inwestycji drogowych. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.35.2016 

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. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

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

kartę głosowań Klubu Radnych OKO.  

 

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

Miejskiej w Olecku. 

 

 

 

          Protokołowała                  Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

      Karolina Kuskowska        Karol Sobczak        


