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Protokół Nr ORN.0002.9.2016 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Olecku  

odbytej w dniu 9 września 2016 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
 

  

 Sesję rozpoczęto o godzinie  13:00 

               zakończono o godzinie  13:20 

 

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 oraz kierowników wydziałów Urzędu 

Miejskiego biorących udział w sesji. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, że w dniu 7 września 2016 r. wpłynął wniosek Burmistrza o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej z zaproponowanym porządkiem. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy  

o samorządzie gminnym był obowiązany zwołać dzisiejszą sesję. Odczytał uzasadnienie 

wniosku – w załączeniu do protokołu. 

 

 

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

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

prawomocnych uchwał. Dwóch radnych przybyło na sesję podczas jej trwania. 

 

Lista obecności radnych – w załączeniu do protokołu. 

 

 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.  

2. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego w 2017 roku 

w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019”, 

b) przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego w 2017 roku w ramach „Programu 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

3. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

4. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Uwag do porządku obrad sesji nie zgłaszano.  
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Do punktu 2 – Podjęcie uchwały w sprawach: 

 

 

a) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego w 2017 roku 

w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019”; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

oznajmił, że sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym ze względu na to, że na koniec 

sierpnia wojewoda ogłosił nabór wniosków w terminie do 15 września. W tym czasie został 

rozstrzygnięty konkurs do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina składała  

2 wnioski, które niestety nie zakwalifikowały się z powodu wyczerpania puli środków.  

Jest jednak szansa, że w przyszłym roku będzie ogłoszony nabór i gminy, które uzyskały 

dofinansowanie nie będą mogły składać wniosków. Burmistrz wyjaśnił, że każda gmina  

do „schetynówek” może składać wyłącznie jeden wniosek. Inwestycją, która ma szanse 

otrzymać największą liczbę punktów jest przebudowa drogi w Sedrankach. Jest to inwestycja 

kosztowna. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.363.366,00 zł. W sprawie 

dofinansowania inwestycji Burmistrz odbył dwa spotkania ze Starostą Oleckim, ponieważ  

im większe dofinansowanie drugiego samorządu, tym więcej można otrzymać punktów. 

Maksymalną liczbę punktów w ramach tego kryterium można otrzymać, jeżeli drugi 

samorząd dołoży ponad 50% wkładu własnego i Powiat Olecki wyraził na to zgodę.  

Wkład własny gminy wyniesie 579.023,00 zł (49%), a Powiatu 602.660,00 zł (51%).  

W przyszłym tygodniu, w czwartek, wniosek zostanie zawieziony do Warmińsko 

-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Dodał, że autopoprawką wprowadza się 

nowe brzmienie zadania inwestycyjnego tj. „Przebudowa drogi gminnej Nr 141024N od drogi 

powiatowej Nr 1893N – Sedranki – do drogi wojewódzkiej nr 653”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały z autopoprawką w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  

do realizacji zadania inwestycyjnego w 2017 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej  

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Pytań ani uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 16, za podjęciem uchwały głosowało  

16 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  

do realizacji zadania inwestycyjnego w 2017 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej  

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.61.2016 

w załączeniu 
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b) przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego w 2017 roku w ramach 

„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata  

2016-2019”; 

 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

oznajmił, że projekt uchwały dotyczy zadania inwestycyjnego, które może być realizowane 

po otrzymaniu środków zewnętrznych przez Powiat Olecki. Pierwotnie nie było w planie 

realizacji inwestycji drogi gminnej na terenie Gminy Olecko, ponieważ z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich zakwalifikowała się droga powiatowa Sedranki-Łęgowo. Powiat miał 

zamiar składać wniosek na jedną drogę w gminie Wieliczki i drugą drogę w gminie Kowale 

Oleckie. Jednak od tego roku zmieniły się zasady dofinansowywania inwestycji i jednym  

z kryteriów jest to, że musi być położony asfalt na drodze, gdzie część jezdna nie może być 

mniejsza niż 5 metrów. Inwestycja, która miała być realizowana w gminie Kowale Oleckie 

przewidywała szerokość asfaltu 3,5 metra. W wyniku rozmowy ze Starostą Oleckim  

i Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg ustalono, aby spróbować złożyć wniosek  

na przebudowę ulicy Żeromskiego w Olecku. Ulica może nie jest w stanie tragicznym,  

ale asfalt jest popękany i zużyty. Najgorsze są tam chodniki. Jest zrobiony projekt techniczny, 

który jest ważny i wykonano kosztorys. Przygotowywane są dokumenty, aby ten wniosek 

złożyć. Ma nadzieję, że na sesji Rady Powiatu we wtorek wniosek zostanie przyjęty.  

W tym przypadku gmina niejako zrewanżuje się Powiatowi za wkład w drogę gminną  

w Sedrankach. Całkowity koszt zadania wynosi 1.700.000,00 zł, w tym wkład powiatu  

- 413.180,00 zł, a gminy - 436.820,00 zł. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego  

w 2017 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej  

na lata 2016-2019”. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Pytań ani uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 17, za podjęciem uchwały głosowało  

17 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji zadania 

inwestycyjnego w 2017 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.62.2016 

w załączeniu 

 

 

Na tym punkt zakończono. 
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Do punktu 3 - Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

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

kartę głosowań Klubu Radnych OKO.  

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

 w imieniu mieszkańców wsi Sedranki zgłosił wniosek, aby budując nową drogę 

uwzględnić postawienie progu zwalniającego, 

 

 zapytał, czy w związku z uchwałami intencyjnymi, a szczególnie pierwszą dotyczącą 

drogi w Sedrankach, zaplanowano ścieżki rowerowe. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odnośnie pierwszego wniosku odpowiedział, że jeszcze nie rozpoczęto budowy drogi. Ścieżka 

rowerowa jest zaplanowana. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

udzielił głosu Mieszkance Olecka. 

 

Mieszkanka Olecka 

poinformowała, że radny Paweł Giełazis zamontował kamerę na budynku jednego  

z przedsiębiorców, która bezprawnie jest skierowana na prywatną posesję.  

 

Radny Paweł Giełazis 

oznajmił, że faktycznie zamontował kamerę na budynku jednego z oleckich przedsiębiorców, 

jednak zlecenie wykonał w ramach prowadzonej działalności, a nie jako radny. Jeśli 

Mieszkanka zleciłaby podobną usługę, to też by ją wykonał. Mieszkanka nie może mieć 

pretensji do radnego o to, w którą stronę kamera jest skierowana. Jest to prywatna sprawa, 

którą ewentualnie powinna uzgodnić z przedsiębiorcą. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

stwierdził, że nie jest to sprawa należąca do kompetencji Rady Miejskiej i zakończył 

dyskusję. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej następna sesja jest zaplanowana  

na 30 września 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

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

w Olecku.  

 

 

 

          Protokołowała                  Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

      Karolina Kuskowska        Karol Sobczak        


