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Protokół Nr ORN.0002.7.2016 

XX Sesji Rady Miejskiej w Olecku  

odbytej w dniu 23 czerwca 2016 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
 

Sesję rozpoczęto o godzinie  13:00 

               zakończono o godzinie  14:35 

 

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, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 

w Olecku – Ewę Papadopulu, kierowników jednostek podległych Radzie Miejskiej, prezesów 

spółek, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, sołtysów, przewodniczących rad  

i zarządów osiedli oraz mieszkańców biorących udział w sesji. 

  

Przewodniczący poprosił do siebie Radnego Wojciecha Rejteradę, a następnie wraz  

z Burmistrzem wręczyli Małgorzacie Krajewskiej list gratulacyjny za uzyskanie III miejsca 

na Mistrzostwach Europy Karate Kyokushin w Bułgarii. Przewodniczący poinformował,  

że list jest wstępem do stypendium Burmistrza. 
 

Przewodniczący przystąpił do realizacji porządku obrad. Na podstawie listy obecności 

stwierdził, iż na stan 20 radnych w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi wystarczające 

quorum do odbycia sesji i podejmowania prawomocnych uchwał. Dwóch 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. Przyjęcie protokołów z poprzednich 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) objęcia granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Olecko, 

b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości  

w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy  

o gospodarce nieruchomościami, 
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c) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pn. „Jaśki I”, 

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Olecku w rejonie ulic Kościuszki i Szosa do Krupina, 

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Dobki, 

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Olecku w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Słonecznej  

i 11 Listopada, 

g) przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olecko”, 

h) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Olecko na lata 

2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023”, 

i) zmiany budżetu gminy na 2016 rok. 

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 – Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do protokołu z sesji Rady Miejskiej, odbytej w dniu 25 maja  

2016 roku. 

 

Uwag do protokołu nie zgłaszano. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie treść protokołu z sesji Rady 

Miejskiej.  

 

 Na ogólny stan 20 radnych, obecnych na sali 18 radnych, za przyjęciem protokołu 

głosowało 18 radnych. 

 

Rada jednogłośnie przyjęła protokół Nr ORN.0002.5.2016 sesji Rady Miejskiej odbytej  

w dniu 25 maja 2016 roku.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, odbytej w dniu  

7 czerwca 2016 roku. 

 

Uwag do protokołu nie zgłaszano. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie treść protokołu z sesji Rady 

Miejskiej.  

 

 Na ogólny stan 20 radnych, obecnych na sali 18 radnych, za przyjęciem protokołu 

głosowało 17 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

Rada przyjęła protokół Nr ORN.0002.6.2016 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbytej  

w dniu 7 czerwca 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.0050.79.2016 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie  

Nr ORN.0050.48.2016 Burmistrza Olecka z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ustalenia zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Olecko na potrzeby infrastruktury technicznej, 

 Nr ORN.0050.80.2016 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy  

na 2016 rok, 

 Nr ORN.0050.81.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania  

i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu gminy dla samorządowej 

instytucji kultury, 

 Nr ORN.0050.82.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia zbiorczych 

wyników wyborów do Oleckiej Rady Młodzieżowej, 

 Nr ORN.0050.83.2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji części drogi 

wewnętrznej stanowiącej własność gminy Olecko położonej w obrębie Babki Oleckie, 

 Nr ORN.0050.84.2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty  

od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy, 

 Nr ORN.0050.85.2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia  

do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Olecko, 

 Nr ORN.0050.86.2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania 

turystyki w 2016 r., 

 Nr ORN.0050.87.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej, 

 Nr ORN.0050.88.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olecka na 2017 rok. 

 

Inne informacje z okresu międzysesyjnego: 

 

 Ogłoszono: 

 pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,0220 ha, położonej  

przy ulicy Wąskiej w Olecku z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno-usługową. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 26 lipca 2016 r., 

 pierwszy przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości odpowiednio o powierzchni  

0,0850 ha i 0,0757 ha, położonych przy ulicy Grunwaldzkiej w Olecku z przeznaczeniem 

pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą 

techniczną. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 26 lipca 2016 r., 

 pierwszy przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,0754 ha, 

położonej na zapleczu ulicy Sienkiewicza z przeznaczeniem pod zabudowę 

mieszkaniową. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 26 lipca 2016 r. Nieruchomość 

będąca przedmiotem przetargu nie posiada dostępu do drogi, dlatego też przetarg został 

ograniczony do właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich, 

 drugi 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 29 sierpnia 2016 r.,  

 kolejny (ósmy) 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 2 sierpnia 2016 r. 
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 Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż jednej nieruchomości gruntowej położonej  

na Osiedlu Siejnik II z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomość 

zostanie sprzedana za kwotę 41.254,20 zł brutto.  

 Nie doszedł do skutku przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych 

położonych na Osiedlu Siejnik II z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. 

 Zawarto akt notarialny na zbycie w formie darowizny nieruchomości przeznaczonych  

na poszerzenie publicznych dróg wojewódzkich. 

 Dożynki gminne 2016 r.  odbędą się  18 września 2016 r. Organizatorem dożynek będzie 

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”. Szczególną prośbę Burmistrz 

kierował do sołtysów o przygotowanie stoisk promocyjnych, wieńców dożynkowych 

oraz o włączenie się w przygotowanie procesji darów podczas Mszy Św. Pierwsze 

zgłoszenia już są, za co Burmistrz serdecznie dziękował.  

 Od 1 czerwca do 29 lipca br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania struktury 

gospodarstw rolnych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września  

2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystki publicznej. Wylosowane 

gospodarstwa zostały powiadomione pisemnie i mają ustawowy obowiązek wzięcia 

udziału w tych badaniach statystycznych z zakresu rolnictwa. Wszystkie dane 

indywidualne uzyskane w trakcie badania objęte są ścisłą tajemnicą statystyczną  

i będą wykorzystane tylko i wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych. 

 

 Zadania zakończone:  

 Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Olszewie  

– Fundusz Sołecki. 

 Przebudowa targowicy miejskiej – projekt budowlany. 

 Zagospodarowanie plaży gminnej „Szyjka” – projekt budowlany. 

 Poszerzenie drogi w Judzikach – Fundusz Sołecki. 

 

 Zadania w trakcie realizacji:  

 Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – projekt budowlany. Termin 

wykonania zamówienia – 31 sierpnia 2016 r. 

 Budowa drogi wewnętrznej przy ulicy Słowiańskiej (projekt). 

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

Sołecki. 

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

 Budowa siłowni terenowej w Lesku. Termin wykonania zamówienia – 15 lipca 2016 r. 

 Budowa mini-siłowni plenerowej w Gąskach – Fundusz Sołecki. Termin wykonania 

zamówienia – 15 lipca 2016 r. 

 Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego. 

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. Zakres robót budowlanych: przebudowa ulic 

Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego w Olecku o długości łącznej 

756,75 m wraz z przebudową oświetlenia oraz chodników. 

  Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31. Termin wykonania  

– 30 czerwca 2016 r. 

 Rozbudowa placu zabaw w Kijewie (Fundusz Sołecki). Termin wykonania – 30 maja 

2016 r. 

 Przebudowa ulicy Ludowej w Olecku. Termin wykonania zamówienia – 30 czerwca  

2016 r. Zakres robót budowlanych: przebudowa ulicy Ludowej w Olecku w zakresie: 

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, 

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej,  

- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej,  
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- kanalizacja deszczowa, 

- przykanaliki kanalizacji deszczowej,  

- układ rozsączający,  

- linia kablowa oświetleniowa,  

- słupy oświetleniowe. 

Koszt robót budowlanych 337 000,00 zł. 

 Budowa budynku gospodarczego z sanitariatami w Lenartach. Termin wykonania 

zamówienia – 31 sierpnia 2016 r. 

 Opracowanie projektu modernizacji budynku Przedszkola z Oddziałami 

Integracyjnymi w Olecku. Wykonawca usług projektowych: Budownictwo Leszek 

Paukszt. 

 Zakończono etap formułowania Zasad budżetu obywatelskiego Olecka na 2017 rok, 

Zespół ds. budżetu pracował na spotkaniach w dniu 14 i 16 czerwca br. Wypracowano 

zasady, które zostały spisane w postaci Regulaminu. Regulamin podlega obecnie 

konsultacjom społecznym, które zakończą się 29 czerwca br. Uwagi można zgłaszać 

za pomocą Formularza konsultacyjnego, dostępnego na stronie internetowej 

um.olecko.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE. 

 

 Wyłoniono firmę, która w tym roku będzie prowadzić prace związane z utylizacją azbestu. 

W tym roku, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma InvestBud z Warszawy. Wartość 

utylizacji 1 tony azbestu zależna jest od zakresu prac: 

 za utylizację wraz z demontażem i transportem koszt wyniesie 500 zł, 

 za usługę bez demontażu – 290 zł. 

W 85% koszty zostaną sfinansowane przez WFOŚiGW w Olsztynie. 

 Na bieżące naprawy zniszczonych elementów małej architektury, koszenie terenów 

nieurządzonych i remontu dróg została podniesiona kwota w wysokości 17 500,00 zł. 

 Na likwidację dzikich wysypisk na terenie miasta wydano kwotę 1 500,00 zł. 

 

 20 czerwca 2016 r. odbyła się I sesja Oleckiej Rady Młodzieżowej. W głosowaniu tajnym 

na Przewodniczącego Oleckiej Rady Młodzieżowej wybrany został Jan Ogonowski, 

wiceprzewodniczącą wybrana została Sara Szrajbert, natomiast na sekretarza wybrano 

Szymona Ropel. 

 Trwa przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji oraz wypłata środków finansowych  

na świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus. Na dzień 20 czerwca 2016 r.: 

 przyjęto 1712 wniosków w tym: 337 wniosków elektronicznych, 

 wydano 1057 decyzji,  

 MOPS w Olecku za okres od kwietnia do 20 czerwca zrealizował wypłatę świadczeń 

wychowawczych na kwotę 2 503 043 zł. 

 świadczenia wychowawcze przyznano na 1756 dzieci. 

Problemy utrudniające rozpatrywanie wniosków i sprawne wydawanie decyzji: 

 niepoprawnie wypełnione wnioski (szczególnie elektronicznie), 

 niezgodność danych zawartych we wniosku z danymi pozyskanymi w wyniku 

weryfikacji w systemie teleinformatycznym (empatia) co wiąże się z koniecznością 

wezwania strony do wyjaśnień, 

 brak dokumentów potwierdzających zmianę w sytuacji dochodowej rodziny (utrata  

i uzyskanie dochodu), 

 zbyt długie oczekiwanie na odpowiedź ZUS dotyczącą wysokości składek 

zdrowotnych, 

 konieczność pisemnego zapytania o wysokość składek zdrowotnych z ZUS i KRUS  

u osób, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe (oczekiwanie na odpowiedź 

ok. 2 tygodni). 
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Poza tym przyjmowanie wniosków odbywa się na bieżąco. Osoby składające wnioski  

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na miejscu mogą uzyskać wyjaśnienia oraz 

pomoc pracownika ośrodka przy wypełnianiu wniosku oraz ewentualnej konieczności 

załączenia dodatkowych dokumentów. 

 

 W czerwcu na obiektach MOSiR-u odbyły się wydarzenia sportowe,  

m.in. Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego SZS w tenisie ziemnym, 

Półfinał Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego SZS w piłce nożnej 

chłopców – rozgrywane w ramach rywalizacji sportowej szkół. 

 8 czerwca uczniowie z klas I-III szkół podstawowych uczestniczący w programie  

z nauki pływania „Umiem pływać” mogli sprawdzić zdobyte umiejętności podczas 

Festiwalu Pływania „Radość z pływania”, którego współorganizatorem był 

Kinder+Sport. 

 W sobotę 18 czerwca na Hali LEGA odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca 

Sportowego LEGA DANCE CUP 2016, którego MOSiR był współorganizatorem. 

Wydarzenie zgromadziło wielu miłośników tańca towarzyskiego. 

 W dniach 24-25 czerwca 2016 r. na plaży miejskiej „Skocznia” w Olecku odbędzie się  

II Przegląd Zespołów Amatorskich „LegaFest”. Organizatorem wydarzenia jest 

Fundacja Akademia Radosnej Twórczości w ramach realizacji zadania publicznego  

w zakresie kultury w 2016 r. 

 

 Od 30 maja do 3 czerwca 2016 r. Burmistrz przebywał w Fintel w Niemczech   

na zaproszenie Stowarzyszenia Treuburczyków. W trakcie wizyty wziął udział  

w dorocznym spotkaniu dawnych mieszkańców Prus Wschodnich. Uczestniczyło  

w nim niemal dziewięćdziesiąt osób. W trakcie spotkania wielu dawnych 

mieszkańców deklarowało odwiedzenie Olecka jeszcze w tym roku. W spotkaniu 

uczestniczyła również Agata Kern, pracownik muzeum Prus Wschodnich  

w Lünenburgu, która deklarowała pomoc w nawiązaniu współpracy zarówno muzeum 

jak i szkół z Lünenburga z oleckim samorządem oraz placówkami oświatowymi. 

Ciekawostką jest fakt, iż pani Kern urodziła się i wykształciła w Polsce.  

W 2016 r. zmieniły się władze Stowarzyszenia Treuburczyków - pracuje już nowy 

przewodniczący, zarząd i komisja rewizyjna.  

 1 lipca 2016 r.  na  Placu Wolności w Olecku  od godz. 6.00 do godz. 20.00 

obowiązywać będzie zmiana organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem                       

w centrum miasta  strefy tankowania samochodów biorących udział w Rajdzie Polski. 

Zgodnie z planem kierowcy mogą zjeżdżać na Plac Wolności w godzinach 10.00 

-12.00 i 16.00-18.00.  

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

prosił o informację, czy w związku z zakończeniem remontu ulicy Ludowej wyznaczono 

przejście dla pieszych tam, gdzie proponował 5 lat temu. 

 

Burmistrz Wacław Olszewski 

w tej chwili nie odpowie, czy propozycja Radnego została uwzględniona czy nie. Jest to na 

pewno zrobione zgodnie z organizacją ruchu opracowaną w projekcie technicznym. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

prosił, aby na stronie internetowej umieścić w wersji edytowalnej projekt regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego Olecka na 2017 rok. Zachęcał wszystkich do wzięcia udziału w pracach nad 

budżetem obywatelskim. Według harmonogramu termin składania wniosków upływa  

15 sierpnia b.r. 

 



 7 

Radni nie zgłaszali innych pytań ani uwag. 

 

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: 

 list gratulacyjny Radnego Miasta Ełk Mirosława Sawczyńskiego dotyczący wzorowo 

prowadzonego Centrum Informacji Turystycznej w Olecku. List przekazał Panu 

Radosławowi Skrodzkiemu - Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku  

– „Mazury Garbate” z prośbą o odpowiednie gratulacje Pani Marii Łangowskiej, która 

prowadzi punkt, 

 pisma dwóch przedsiębiorców w sprawie stawki podatku od środków transportowych, 

 informacja Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Olecku o zawartej umowie najmu, 

 do wiadomości Rady wpłynęło podanie Spółdzielni Socjalnej „Razem” o zmniejszenie 

opłat związanych z użytkowaniem lokalu znajdującego się w Olecku przy  

ul. Kolejowej, 

 3 czerwca reprezentował Radę Miejską podczas Koncertu Integracyjnego Miejskiej 

Orkiestry Dętej oraz Orkiestry Dętej i Mażoretek z Wyłkowyszek. Koncert odbył się 

na Placu Wolności, 

 4 czerwca uczestniczył w obchodach 70-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku, 

 15 czerwca odbył się X Turniej Świetlic, w którym startowało 8 świetlic z terenu 

gminy Olecko. Wygrała świetlica ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olecku. 

 

W okresie międzysesyjnym: 

 7 czerwca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, 

 21 czerwca odbyły się posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, 

Sportu i Rekreacji, Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa 

oraz Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki. 

 

Ponadto poinformował, iż w najbliższą sobotę 25 czerwca 2016 r. o godzinie 12.00  

w miejscowości Możne odbędzie się III Festyn w siodle. Podczas Festynu odbędzie się 

zbiórka charytatywna na rzecz chłopca chorego na nowotwór mózgu. Przedstawił program 

festynu. Dodał, że Radna Wioletta Żukowska przygotowała puszkę do zbiórki pieniędzy. 

Osoby chętne już dzisiaj mogą przekazać pieniądze na ten szczytny cel. 

 

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 

zgłosił następujące interpelacje: 

 kilka sesji temu zaproponował, aby rozważyć pomysł wdrożenia Programu „Szkoła 

Przyjazna Rodzinie”. Otrzymał odpowiedź, że działania zostaną podjęte. Zapytał,  

czy coś z tego wynikło, 

 zgodnie z treścią pisma Burmistrza do Przewodniczącego Rady dotyczącego wniosku 

oleckiego przedsiębiorcy w sprawie podatku od środków transportowych Rada  
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może skorzystać z uprawnienia do zwolnienia przedmiotowego. Zapytał, czy  

w związku z tym jakieś działania będą podjęte. 

 

Radni nie zgłaszali więcej interpelacji. 

 

Burmistrz - Wacław Olszewski  

oznajmił, że na pierwsze pytanie odpowiedzi udzieli wydział. Odnośnie podatku od środków 

transportowych poinformował, że co roku jest on ustalany przez Radę Miejską w uchwale 

okołobudżetowej. Istnieje możliwość zwolnienia przedmiotowego z tym, że Rada nie może 

zwolnić z podatku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub 

wyższej niż 12 ton. Trzy szkoły, które są w Olecku mają właśnie takie pojazdy. Tylko jedna 

ze szkół posiada pojazd o masie poniżej 12 ton podlegający zwolnieniu, ale na ten temat 

można rozmawiać na etapie uchwały okołobudżetowej. 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

Do punktu 6 – Wnioski i oświadczenia radnych. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

zgłosił następujące wnioski: 

 wnioskuje, aby podjąć działania w kierunku przystąpienia szkół do „Pilotażowego 

wdrożenia nauczania programowania do edukacji formalnej na podstawie innowacji 

pedagogicznych w szkołach” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Zgłoszeń można dokonywać do końca sierpnia b.r. 

 w imieniu mieszkańca Olecka zgłosił wniosek, aby zwrócić się do zarządcy drogi  

o ustawienie znaku „STOP” na skrzyżowaniu ulic: Zielona i Kolejowa. Chodzi o zjazd 

od strony przedszkola, 

 apeluje do mieszkańców ulic Kamienna i Przytorowa, aby nie parkowali  

na chodnikach oraz blisko skrzyżowania, 

 wnioskuje, aby na toalecie na „Skoczni” była tabliczka z oznaczeniem, że jest  

to toaleta wraz z informacją w jakich dniach i godzinach jest ona otwarta. 

 

Radny Krzysztof Fidler 

zgłosił wniosek dotyczący zadaszenia sceny na Placu Wolności, który stanowi wstęp  

do wniosku do budżetu gminy na 2017 rok. Przedstawił 4 warianty rozwiązań – propozycje  

w załączeniu. 

 

Radny Jarosław Bagieński 

w imieniu osób starszych zamieszkałych przy Placu Wolności i ul. Składowej prosi  

o przekazanie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg. Między tunelem w bloku  

Plac Wolności 9 a Kościołem nie ma przejścia dla pieszych, a jest to najkrótsza droga. 

Mieszkańcy proszą, jeżeli jest taka możliwość, aby wyznaczyć przejście dla pieszych w tym 

miejscu. Jeżeli nie ma takiej możliwości wnioskuje o posadzenie żywopłotu, który 

uniemożliwi przejście tamtędy przez jezdnię. 

 

Radna Wioletta Dorota Żukowska 

zgłosiła następujące wnioski: 

 wnioskuje, aby w porozumieniu z Powiatem wybudować chodnik w Imionkach, 

 wnioskuje o uzyskanie informacji, czy na terenie gminy Olecko są planowane jakieś 

remonty drogi krajowej nr 65, 

 wnioskuje o dokończenie remontu świetlicy w Kukowie. 
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Radny Wojciech Rejterada 

w imieniu mieszkańców Osiedla Lesk podziękował za ustawienie progu zwalniającego. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

zgłosiła następujące wnioski: 

 w imieniu mieszkańców wnioskuje, aby powrócić do sprawy powołania zespołu  

i rozmów dotyczących przejęcia ulic w mieście. Powinien być jeden gospodarz. Koszt 

przejęcia mienia, którym dysponuje Powiat oszacowano na około 100 000,00 zł.,  

a bieżące jego utrzymanie to około 120 000,00 zł. Dla budżetu gminy nie są to 

potężne koszty, 

 wnioskuje, aby przystąpić do opracowywania nowych rozwiązań komunikacyjnych  

w mieście, w tym wyłączenie we współpracy z Powiatem części chodników  

w centrum bądź utworzenie stref płatnych. Chodniki ciągle ulegają niszczeniu, 

 zgłosiła wniosek, aby podjąć działania w kierunku rozwoju miasta na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Wcześniej, przy tworzeniu Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej  

w prace nad tą strategią była aktywnie zaangażowana Pani Alicja Mieszuk. Odbywały 

się spotkania w Pasymiu i w Urzędzie Pracy. Zamysł był taki, żeby Olecko było 

bardziej przyjazne osobom niepełnosprawnym. Być może ten dokument gdzieś się 

zachował. Warto byłoby, aby osoby odpowiedzialne za rozwój zwłaszcza promocyjny 

i tworzone przy tym idee promowały Olecko jako miasto zdrowia, w tym sportu. 

Wnioskuje przy tym, aby w trybie pilnym, tam gdzie jest to możliwe, wytyczać ciągi 

rowerowe i przyjrzeć się progom, 

 w odniesieniu do odpowiedzi na wniosek udzielonej przez Kierownik Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, że według szacunku w gminie Olecko nie ma 

potrzeby zwiększenia liczby asystentów rodziny (obecnie jest 1) oznajmiła, że nie 

zgadza się z takim stanowiskiem. Wobec powyższego prosi, aby na przyszły rok 

zwiększono liczbę asystentów rodziny. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił następujące wnioski: 

 zgłosił wniosek, aby zwrócić się do zarządcy dróg wojewódzkich o wykoszenie traw, 

szczególnie w kierunku Giżycka, 

 wnioskuje o rozrysowanie znaków poziomych na skrzyżowaniu przy Gimnazjum  

Nr 2. Na tym skrzyżowaniu są dwa pasy ruchu i często dochodzi do sytuacji 

potencjalnie niebezpiecznych np. do zajeżdżania drogi, 

 wnioskuje, aby w sezonie letnim Policja przeprowadziła kilka takich akcji jak „Parkuj 

z głową”, pomimo tego, że uczniowie klas mundurowych mają wakacje, 

 wnioskuje o naprawę progów zwalniających przy ul. Rzeźnickiej i ul. Kasprowicza. 

 

Złożył oświadczenia o następującej treści: 

 „Dołączam się do podziękowań Radnego Wojciecha Rejterady odnośnie drogi  

na Lesk. Tylko chciałem przypomnieć Panie Burmistrzu, że elementy zwalniające ruch 

na tej drodze były obiecane już trzy lata temu. Szkoda, że tak późno, ale należy 

podziękować, że zostały zrobione”, 

 „Co by się stało, gdyby większość mieszkańców ulicy Wiejskiej wskazała, żeby 

wyznaczyć teren parkowania przy posesji Pana Burmistrza i postawiono znak na 

wjeździe do Pana posesji na Pana działce o tym informujący. Podobna sytuacja jest 

teraz na Zamkowej. Chodzi o znak, który tam stoi”.  

 „Co by się stało, gdyby wyrażono zgodę na budowę wieżowca na „Hamburgu” między 

domkami jednorodzinnymi, a nawiązuję do tego, ponieważ wyrażono zgodę na budowę 

11-metrowego bloku na ulicy Słonecznej, kiedy różnica metrów między ulicą sąsiednią 

wynosi 8 metrów czyli razem 19 metrów. To nie tak powinno być”. 
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Radni nie zgłaszali więcej wniosków ani oświadczeń. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, że Burmistrz odpowiedzi na wnioski udzieli na piśmie.  

 

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) objęcia granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Olecko; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

oznajmił, że Firma Silvan z Olecka zwróciła się z prośbą, aby podjąć uchwałę w sprawie 

objęcia granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 9,6344 ha. Szczegóły były omawiane  

na komisjach. 

 

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 

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 objęcia granicami Warmińsko-Mazurskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. nieruchomości gruntowych, 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 20 radnych, obecnych na sali 16, za podjęciem uchwały głosowało  

16 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie objęcia granicami Warmińsko-Mazurskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. nieruchomości gruntowych, położonych na terenie 

Gminy Olecko. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.45.2016 

w załączeniu 

 

b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości  

w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy o gospodarce 

nieruchomościami; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że właściciele lokali w budynku usytuowanym przy ul. 1 Maja 12 w Olecku 

złożyli wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 

3231/9 o powierzchni 0,0342 ha bezpośrednio przyległej do działki gruntu pod budynkiem. 

Proponuje się wyrazić zgodę na udzielenie 80% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 

gruntowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu pod budynkiem będzie 

spełniać wymogi działki budowlanej. 

 

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 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

sprzedaży nieruchomości w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a 

ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
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Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

 Na ogólny stan 20 radnych, obecnych na sali 17, za podjęciem uchwały głosowało  

16 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

sprzedaży nieruchomości w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a 

ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.46.2016 

w załączeniu 

 

c) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pn. „Jaśki I”; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że przedmiotowy obszar obejmuje grupę działek ewidencyjnych, które objęte 

są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olecko  

w obrębie jeziora Dobskiego. W skład obszaru objętego uchwałą wchodzą tereny 

przeznaczone pod zabudowę rekreacyjno - sportową oraz teren użytków rolnych z zakazem 

zabudowy. W związku z położeniem działek w granicach wsi Jaśki, na obszarze przewiduje 

się dopuszczenie realizacji funkcji mieszkalnej na działkach już zabudowanych oraz 

zabudowy zagrodowej na terenie użytków rolnych. 

 

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 przy 5 głosach za i 1 przeciw 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 pn. „Jaśki I”.  

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  
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Radny Wojciech Leonarczyk 

powiedział, że to dobrze, że przychylono się do wniosku właścicieli, ale Pan Burmistrz mówił 

na jednej z komisji, że pomoże też innym osobom, które również zgłaszały uwagi, a nie 

zostały one do tej pory uwzględnione. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, że chodzi o Pana D., z którym jest już umówiony w połowie lipca na spotkanie w tej 

sprawie.  

 

Innych uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

 Na ogólny stan 20 radnych, obecnych na sali 17, za podjęciem uchwały głosowało  

17 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Jaśki I”. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.47.2016 

w załączeniu 

 

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Olecku w rejonie ulic Kościuszki i Szosa do Krupina;  

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że przedmiotowy obszar obejmuje jedną działkę ewidencyjną o numerze 1256, 

która objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Aktualnie przeznaczenie terenu to teren usług turystycznych oraz teren dróg publicznych 

dojazdowych. Zmiana miejscowego planu ma na celu m.in. umożliwienie zagospodarowania  

i urządzenia terenu oraz przeznaczenie na cele mieszkaniowo - usługowe. 

 

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 w Olecku w rejonie ulic Kościuszki i Szosa  

do Krupina. 

 

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 20 radnych, obecnych na sali 19, za podjęciem uchwały głosowało  

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olecku w rejonie ulic Kościuszki  

i Szosa do Krupina 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.48.2016 

w załączeniu 

 

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Dobki; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

oznajmił, że obszar objęty projektem uchwały położony w strefie zwartej zabudowy wsi 

Dobki jest predysponowany do wielofunkcyjnego rozwoju, przekształceń i uzupełnień na cele 

funkcji mieszkaniowych oraz działalności rolniczych i nierolniczych. 

 

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 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobki. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

 Na ogólny stan 20 radnych, obecnych na sali 18, za podjęciem uchwały głosowało  

18 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobki. 
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U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.49.2016 

w załączeniu 

 

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w Olecku w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Słonecznej i 11 Listopada; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że obszar określony uchwałą nie jest objęty obowiązującym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego. Teren wymaga sporządzenia planu w celu 

kompleksowego zagospodarowania i urządzenia, w związku z położeniem w ścisłym centrum 

miasta. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Olecko, teren przy ul. Wojska Polskiego przyległy do dawnego cmentarza 

ewangelickiego, wskazuje się pod zagospodarowanie na cele usług i zabudowy 

mieszkaniowej, a także rewitalizację obszaru, z wykorzystaniem ulicy Słonecznej  

i w połączeniu przestrzennym z parkiem cmentarza. 

 

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 przy 5 głosach za i 1 wstrzymującym 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 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Olecku w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Słonecznej  

i 11 Listopada. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

powiedział, że jest to jedyna uchwała o sporządzeniu planu, która już budzi kontrowersje 

zanim się cokolwiek zaczyna w procesie planistycznym. Po pierwsze jest duża ingerencja  

w to miejsce. Nie ma nic przeciwko rewitalizacji tej części, czyli budowaniu drogi i chodnika 

do dworca, ale pomysł dokończenia ul. Słonecznej, „przebicia się” do ul. Wojska Polskiego, 

będzie bardzo ciężki do wykonania na wprost. Również drugi pomysł poprowadzenia drogi 

wzdłuż bloków do parkingów przy Sanepidzie i do ul. Przykamiennej budzi niezdrowe 

emocje mieszkańców. Jednocześnie tam, gdzie ma powstać blok, o którym mówił Radny 

Leonarczyk jest wariant, że będzie działalność gospodarcza nieuciążliwa. Nie uzyskano 

informacji, co przedsiębiorca konkretnie planuje, a wiadomo, że składając wniosek  

o sporządzenie planu czy zmianę ma konkretny pomysł. To też budzi wątpliwości. Teren,  

na którym na powstać blok mieszkalno-usługowy jest w samym centrum osiedla domów 

jednorodzinnych i bloków. Klub Radnych OKO będąc w Radzie dąży do tego, by samorząd, 
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zanim przystąpi do procedury planistycznej, stosował prekonsultacje, aby Radni przed 

głosowaniem posiadali pełną wiedzę i mogli wybrać mądrze. Jest bardzo dużo uwag 

mieszkańców z tamtego rejonu. Rodzą się konflikty i one będą narastały. To jest uzasadnienie 

Klubu, dlaczego będzie przeciw tej uchwale. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

chciałby podzielić się jeszcze jedną wątpliwością. Jeżeli dojdzie do sytuacji połączenia  

ul. Słonecznej z ul. Wojska Polskiego, właściciel „spornego bloku” będzie mógł zgodnie  

z przepisami prawa wystąpić o np. 5 kondygnacji. Zastanawia się, co wtedy będzie się działo 

wśród mieszkańców okolicznych posesji. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że jeżeli gmina przystępuje do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jest przeprowadzana cała procedura związana z konsultacjami, pomysłami 

i obowiązującym prawem budowlanym. Ponadto, trzeba uzyskać pozytywne opinie różnych 

instytucji, w tym rządowych. Teren, o którym mówi Pan Radny nie jest objęty miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, ponieważ idąc ul. Słoneczną, schodząc w dół  

ul. Wojska Polskiego blok ma powstać po lewej stronie, a plan obejmuje tylko i wyłącznie  

ul. Słoneczną i całość po prawej stronie. Nie wiadomo, czy w ogóle ul. Słoneczna będzie 

wykonana, czy właściciel ul. Wojska Polskiego zgodzi się, aby w tym miejscu było 

skrzyżowanie. Jest to tylko dążenie. Jeżeli w wyniku konsultacji społecznych i uzgodnień  

z różnymi instytucjami okaże się, że nie jest to dobre rozwiązanie, to nikt nie będzie tej drogi 

budować. Lepiej jest opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na cały 

teren, aby uporządkować zabudowę niż na pojedyncze działki wydawać warunki zabudowy  

i powodować chaos przestrzenny. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego chroni 

ład przestrzenny na całym terenie.  

 

Innych uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

 Na ogólny stan 20 radnych, obecnych na sali 18, za podjęciem uchwały głosowało  

14 radnych, 4 radnych było przeciw. 

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Olecku w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Słonecznej  

i 11 Listopada. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.50.2016 

w załączeniu 

 

g) przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olecko”; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

oznajmił, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest jednym z dokumentów strategicznych. 

Komisje uczestniczyły w spotkaniu, podczas którego autor planu wyjaśnił wszystkie 

szczegóły. 

 

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 „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 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 20 radnych, obecnych na sali 18, za podjęciem uchwały głosowało  

18 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Olecko”. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.51.2016 

w załączeniu 

 

h) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Olecko na lata 2016  

- 2019 z perspektywą do roku 2023”; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

oznajmił, że ustawa Prawo Ochrony Środowiska nakłada obowiązek na gminy, aby co 4 lata 

uchwalały Program Ochrony Środowiska z wizją na następne 4 lata. Program został 

opracowany i przedłożony do zaakceptowania przez Radę. 

 

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.  

Komisja przyjęła wniosek o podjęcie kroków w celu zmiany granic użytku ekologicznego 

„długi mostek” tak, aby zapewnić swobodny spływ wody z jeziora Oleckie Wielkie do rzeki 

Lega. Komisja wnosi o przygotowanie stosownego projektu uchwały. 

 

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

Rejterada 

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.  

Komisja popiera wniosek Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta  

i Gminy Olecko na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023”. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

 Na ogólny stan 20 radnych, obecnych na sali 18, za podjęciem uchwały głosowało  

17 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta  

i Gminy Olecko na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023”. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.52.2016 

w załączeniu 

 

i) zmiany budżetu gminy na 2016 rok  

 

Burmistrz Wacław Olszewski 

oznajmił, że plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 524.342 zł. Plan dochodów  

po zmianach będzie wynosił 86.006.041,73 zł, a plan wydatków 83.721.243,73 zł. Szczegóły 

zmian w budżecie były omawiane na posiedzeniach Komisji. 

 

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 zmiany budżetu gminy na 2016 rok. 
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Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

 Na ogólny stan 20 radnych, obecnych na sali 18, za podjęciem uchwały głosowało  

18 radnych. 

 

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

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.53.2016 

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.  

 

Radna Wioletta Dorota Żukowska 

podziękowała wszystkim darczyńcom za ofiarność. 

 

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

Miejskiej w Olecku. 

 

 

          Protokołowała                  Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

      Karolina Kuskowska        Karol Sobczak        


