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P r o t o k ó ł   Nr   ORN.0002.12.2016 

XXV sesji Rady Miejskiej w Olecku  

odbytej w dniu 25 listopada 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 

         - Małgorzata Adameit 

 

 

 Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej. Witał radnych przybyłych na 

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

Trznadla, Wicestarostę Oleckiego – Kazimierza Iwanowskiego, Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – Jana Mroza, Komendanta Powiatowego Policji                   

w Olecku – Andrzeja Żylińskiego, Przewodniczącego Oleckiej Rady Seniorów – Witolda 

Jonczysa.  

 

Witał kierowników jednostek podległych Radzie Miejskiej, prezesów spółek, 

kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, sołtysów, przewodniczących rad osiedli oraz 

mieszkańców biorących udział w dzisiejszej sesji.  

 

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że na stan   

21 radnych, w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi wystarczające quorum do odbycia 

sesji i podejmowania prawomocnych uchwał. Jeden radny przybył na sesję podczas jej 

trwania.  

 

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

przewodniczących rad i zarządów osiedli. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. 

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  

w okresie od ostatniej sesji. 

5. Wydatkowanie środków dla organizacji pozarządowych pod względem proporcji  

na poszczególne dziedziny: sport, kultura i turystyka – referat Komisji Rewizyjnej. 

6. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych. 

7. Wnioski i oświadczenia radnych. 

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

Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób 

zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.   

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 
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a) przyjęcia rocznego programu współpracy na 2017 r. Gminy Olecko  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, 

b) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 

jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystywania, 

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pn. „Olecko - Kolonia III”, 

d) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą  

Nr ORN.0007.40.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 maja 2016 r., 

e) odmowy umorzenia wierzytelności pieniężnej Gminy Olecko z tytułu zaległego 

czynszu wraz z odsetkami ustawowymi, 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków 

transportowych, 

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

h) zmiany budżetu gminy na 2016 rok. 

10.  „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

11. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad. 

 

Uwag do porządku obrad nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 2 – Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do protokołu z Sesji Rady Miejskiej, odbytej w dniu 28 października  

2016 r.  

 

Uwag do protokołu nie zgłaszano. 

 

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

Miejskiej.  

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

19 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 
Rada przyjęła protokół Nr ORN.0002.11.2016 XXIV Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu                 

28 października 2016 r. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

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

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał następujące zarządzenia: 

 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.128.2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na 
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terenie Gminy Olecko; dotyczy nieruchomości gruntowej rolnej o pow. 0,28 ha                      

w Olszewie; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.129.2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Olecko; dotyczy nieruchomości gruntowej pod zabudowę 

mieszkaniową o pow. 285 m
2
 przy ul. Dąbrowskiej w Olecku oraz nieruchomości 

gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości  przyległej o pow. 

12 m
2
 przy tej samej ulicy; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.130.2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany 

budżetu gminy; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.130A.2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie 

podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Olecko za 

III kwartał 2016 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności 

budżetowych; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.131.2016 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania 

Zespołu do spraw monitoringu i ewaluacji „Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta i Gminy Olecko na lata 2016-2025”;  

 Zarządzenie Nr ORN.0050.132.2016 z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim      

w Olecku do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych oraz określenie trybu pracy komisji; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.133.2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Olecko; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.134.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia 

projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 

2017-2024; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.135.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia 

projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2017 rok; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.136.2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.137.2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie 

ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Olecko. 

 

Inne informacje z okresu międzysesyjnego: 

 

Ogłoszono:    

 IV przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,8007 ha, położonej  

w obrębie Zatyki, przeznaczonej na cele rolne. Przetarg zostanie przeprowadzony                  

w dniu 12 grudnia 2016 r.; 

 III przetarg na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,0220 ha, położonej przy                     

ul. Wąskiej w Olecku z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno-usługową. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 grudnia 2016 r.; 

 III przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości odpowiednio o powierzchni 0,0850 ha  

i 0,0757 ha, położonych przy ul. Grunwaldzkiej w Olecku z przeznaczeniem pod 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą 

techniczną. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 grudnia 2016 r.; 

 I przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,3953 ha 

i 0,3519 ha położonych w obrębie Babki Oleckie z przeznaczeniem pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 grudnia 

2016 r. 
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Nie doszły do skutku przetargi:   

─ na sprzedaż dwóch nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową                    

w obrębie Babki Oleckie, 

─ na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 171 m
2
, położonej w Olecku przy Placu 

Wolności (obok Urzędu Miejskiego) przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno-

usługową, 

─ na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej                           

o powierzchni 0,3141 ha, przeznaczonej pod  zabudowę handlową przy ul. Wiejskiej.  

 

Zawarto akty notarialne: 

 na nabycie w drodze darowizny nieruchomości z zasobu Powiatu Oleckiego w obrębie 

Kukowo, 

 na ustanowienie służebności drogowej w obrębie Możne, 

 na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej położonej w Olecku przy ul. 11 Listopada. 

 

 Zostały zakończone postępowania w sprawie naliczenia opłat adiacenckich przy 

ulicach Chopina, Jeziornej i Syrokomli. Postępowaniem objęte były tylko te 

nieruchomości, którym zostały stworzone warunki do korzystania z wybudowanej 

drogi. Wydano 14 decyzji administracyjnych. Ustalono opłaty adiacenckie na łączną  

kwotę 18.882,00  zł.  W trzech  przypadkach opłata została rozłożona na raty 

miesięczne, a w jednym przypadku na raty roczne. 

 

 Ustalono opłaty adiacenckie w wysokości 2.754,60 zł w związku z podziałem 

nieruchomości położonych w obrębie Możne. 

 

 Informacja o ustaleniu opłat planistycznych oraz o żądaniach właścicieli lub 

użytkowników wieczystych nieruchomości – stosownie do art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz jest 

zobowiązany co najmniej raz w roku poinformować Radę o wydanych decyzjach                   

w sprawie ustalenia opłat planistycznych oraz o zgłoszonych żądaniach właścicieli lub 

użytkowników wieczystych nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W roku 2016 na obszarach 

objętych aktualnymi mpzp: 

1) nie wystąpiły przypadki sprzedaży nieruchomości przed upływem 5-ciu lat od 

dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana  stały się obowiązujące, 

2) odbyło się 26 transakcji sprzedaży nieruchomości na terenach objętych mpzp 

wystąpiło po upływie 5-ciu lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego 

zmiana  stały się obowiązujące, 

3) nie zgłoszono do gminy żądania dotyczącego odszkodowania za poniesioną 

rzeczywistą szkodę lub wykupienia nieruchomości lub jej części w związku                            

z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą. Dotyczy to przypadków,                        

w których korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób 

lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie 

ograniczone; 

4) nie wystąpił żaden przypadek zwrotu opłaty lub odszkodowania w związku ze 

stwierdzeniem nieważności uchwały w sprawie planu miejscowego, w części lub                    

w całości.  

 

 Odnośnie ASF (afrykański pomór świń) z dniem 4 listopada br. weszło w życie 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r.                

w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego 

pomoru świń w myśl którego: „Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do 

miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia 
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wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego 

świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych 

świń (…)”. 

 

 Zadania inwestycyjne zakończone: 

 budowa wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach. Ogółem 

koszt zadania wyniósł 36.000 zł; 

 budowa drogi wewnętrznej przy ul. Słowiańskiej. Odbioru robót dokonano                     

17 listopada 2016 r.; 

 przebudowa drogi na Osiedlu Lesk w Olecku. Odbiór końcowy odbył się                         

18 listopada br. Cena realizacji zamówienia wyniosła 218.756,36 zł.  

 

 Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji: 

 złożono wniosek o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na budowę drogi gminnej Sedranki - 

dr. wojewódzka nr 653. Wniosek znalazł się na liście rankingowej; 

 rozpoczęto budowę budynku socjalnego B1 Imionki, Gmina Olecko. Do końca 

kwietnia 2017 r. zostanie wybudowanych 6 lokali socjalnych; 

 trwa sporządzanie projektu budowy drogi w Gordejkach Małych; 

 trwa przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego; 

 trwa opracowanie projektu modernizacji budynku Przedszkola z Oddziałami 

Integracyjnymi w Olecku. Termin wykonania zamówienia – 28 października  

2016 r.; 

 trwa sporządzanie projektu technicznego przebudowy drogi w Możnych; 

 trwa  budowa linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego. Termin wykonania zadania 

– 30 listopada 2016 r.; 

 kończą się prace związane z zagospodarowaniem terenu plaży wiejskiej                   

w Sedrankach; 

 

 Przedłużony został termin składania wniosków do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobki z 31 października                         

do 30 grudnia 2016 r. 

 

 Do 16 grudnia 2016 r. można składać wnioski do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Olecku w obrębie ewidencyjnym Olecko 1, dla 

obszaru ograniczonego od południa – ulicą 11 Listopada, od wschodu i północy – 

granicą administracyjną miasta i obwodnicą Olecka, od zachodu – terenem PKP. 

 

 Zakończono postępowanie przetargowe na „Zimowe utrzymanie dróg zamiejskich na 

terenie Gminy Olecko, sezon zimowy 2016/2017 i 2017/2018”. Na zaproszenie do 

złożenia ofert odpowiedział tylko jeden wykonawca. Po podpisaniu umowy                             

z wybranym wykonawcą, do publicznej wiadomości zostanie podany nr telefonu, pod 

którym przyjmowane będą zgłoszenia, dotyczące zimowego utrzymania dróg 

gminnych. 

 

 Po okresie wzmożonych opadów deszczu, prowadzone są prace remontowe na 

drogach gminnych o nawierzchni gruntowo-żwirowej. W pierwszej kolejności 

naprawiane są drogi o wzmożonym natężeniu ruchu, szczególnie na trasach 

kursowania autobusów szkolnych. Należy mieć na uwadze, że nie zawsze warunki 

pogodowe sprzyjają szybkim i skutecznym remontom bieżącym na drogach. 

 

 Zakończono modernizację instalacji grzewczej gminnego budynku wielorodzinnego, 

położonego w Olecku przy ul. Mazurskiej. Prace polegały na  wymianie źródła ciepła 

z olejowego na gazowy. Wartość modernizacji wyniosła 10.274,40 zł. Zmiana 
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sposobu ogrzewania budynku powinna przynieść wymierne korzyści w postaci 

mniejszych kosztów ogrzania lokali. 

 

 Zakończono modernizację budynku komunalnego położonego w Zatykach.                   

W ramach prac wykonano łazienkę z WC oraz podłączono budynek do sieci 

wodociągowej i przydomowej oczyszczali ścieków. Koszt modernizacji wyniósł 

8.870,00 zł.  

 

 Zakończono modernizację instalacji grzewczej w lokalu komunalnym położonym                   

w budynku przy ul. 1 Maja 12. W ramach zadania m.in. zainstalowano kocioł gazowy 

oraz wykonano nową instalację centralnego ogrzewania. Koszt zadania wyniósł 

15.120,00 zł. 

 

 W dniu wczorajszym (24 listopada 2016 r.) rozpoczęto przyjmowanie wniosków na 

udzielenie dotacji na zadania służące ochronie środowiska z zakresu ochrony 

powietrza, tj. na wymianę starych, nie ekologicznych źródeł ciepła na nowe. Już 

pierwszego dnia, do tutejszego urzędu wpłynęły 22 wnioski. Po ich pozytywnej 

weryfikacji gmina przystąpi do wypłat.   

 

 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie pismem z dnia 15 listopada br. 

zawiadomiła, że 23 listopada br. na posiedzeniu Kolegium Izby będzie rozpatrywana 

uchwała Nr ORN.0007.80.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października  

2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 

Rozstrzygnięcia RIO gmina jeszcze nie otrzymała, jednak na dzisiejszą sesję został 

przygotowany projekt uchwały zmieniającej ww. uchwałę. Szczegóły omawiał na 

posiedzeniach komisji. 

 

 W dniu 16 listopada br. odbyła się finałowa gala Konkursu Pieśni Patriotycznej, który  

przeprowadzony był w dniach 8-9 listopada 2016 r. w sali kina Regionalnego Ośrodka 

Kultury w Olecku „Mazury Garbate”. W XII Gminnym Konkursie Pieśni 

Patriotycznej wystąpiło ok. 250 uczestników w 4 kategoriach wiekowych: dzieci 

przedszkolne, uczniowie klas I-III szkół podstawowych, uczniowie klas IV-VI szkół 

podstawowych, uczniowie klas gimnazjalnych. Organizacją przebiegu konkursu 

zajmował się ROK w Olecku. Uroczystą galę finałową przygotowała Szkoła 

Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku. 

 

 Na obiektach sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku odbyły się 

wydarzenia sportowe realizowane w ramach rywalizacji sportowej szkół. 

Odbyły się również II eliminacje z cyklu „Warmia i Mazury pływają” gromadząc 

wielu entuzjastów pływania. Zorganizowana została także impreza charytatywna „Na 

delfinki dla Adrianka”. Organizatorzy skupieni wokół Międzyszkolnego Ludowego 

Klubu Sportowego „Czarni” Olecko, zbierali pieniądze, by wspomóc rehabilitację 

pięcioletniego Adriana, chorego na dziecięce porażenie mózgowe. 

 MOSiR powiększył swoją ofertę o wodne przedszkole dla dzieci oraz gimnastykę 

wodną dla kobiet w ciąży. Na listopad przewidziano trzy takie spotkania (najbliższe  

w dniu jutrzejszym) oraz dwa w grudniu. 

 Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i w związku z tym przygotowano kilka 

wydarzeń w dniach 4, 10, 18 i 21  grudnia na Placu Wolności w Olecku, aby  poczuć 

wyjątkowość nadchodzących świąt.  

4 grudnia w niedzielę w godz. 14:00-17:00 odbędzie się impreza pn. „Iskierki Dobra”. 

Rozpocznie ją Gala Wolontariatu „Zróbmy coś fajnego” w sali kina „Mazur”. Ponadto 

w programie jest charytatywna loteria fantowa na leczenie metodą delfinoterapii  

pięcioletniego Adriana z Olecka, ubieranie choinki, inauguracja świątecznej iluminacji 
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miasta, występy artystyczne i zabawy na placu. Na wszystkich czekać będzie gorąca 

herbata i poczęstunek. 

10 grudnia w sobotę  o godz. 18:00 na Placu Wolności rozpocznie się  półgodzinny, 

wyjątkowy spektakl laserowy zrealizowany w połączeniu z laserowymi skrzypcami. 

Efekty wizualne, pirotechniczne oraz dynamiczny, instrumentalny koncert 

wykonywany na żywo pozwolą poczuć magię nadchodzących świąt. 

18 grudnia w niedzielę odbędzie się V Jarmark Świąteczny.  Od godz. 11:00 do 15:00 

na Placu Wolności w Olecku będzie sporo atrakcji. W programie organizatorzy 

proponują: sprzedaż rękodzieła, ozdób świątecznych, potraw i wyrobów regionalnych, 

domowych wypieków, gorących napojów, konkursy na: najładniejszą ozdobę 

świąteczną, najładniejsze stoisko, najlepszą potrawę wigilijną, występy artystyczne. 

21 grudnia w środę na Placu Wolności odbędzie się spotkanie  wigilijne burmistrza z  

mieszkańcami. Rozpocznie się o godzinie 17.00 i będzie mu  towarzyszyła świąteczna 

oprawa muzyczna: koncert kolęd w wykonaniu Chóru Oleckie Echo. Podczas 

spotkania mieszkańcy zostaną poczęstowani tradycyjnymi świątecznymi potrawami a 

wigilijną wieczerzę pobłogosławią księża. Zaprosił wszystkich do spotkania przy tym 

wyjątkowym, plenerowym wigilijnym  stole. 

 

Radni nie zgłaszali pytań. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 4 – Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach 

podejmowanych w okresie od ostatniej sesji. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

przedstawił informacje z okresu międzysesyjnego: 

 

 W dniu 28 października 2016 r. wpłynęło wezwanie Rady Miejskiej do usunięcia 

naruszenia prawa Uchwałą Nr ORN.0007.40.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia                  

25 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu położonego w Olecku przy ul. Zielonej. Na dzisiejszą sesję został przygotowany 

projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

 

 W dniu 31 października 2016 r. wpłynęło stanowisko Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie przywrócenia przez Rząd RP małego ruchu 

granicznego z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. 

 

 Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego przesłał Apel Nr 1/2016 Rady Miejskiej                         

w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przywrócenia 

przez Rząd RP małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim Federacji 

Rosyjskiej. 

 

 Do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęło pismo mieszkańców ul. Zamostowej, którzy 

zwrócili się z prośbą o ustawienie znaków zakazu zatrzymania i postoju po obu 

stronach ulicy. 

 

 W dniu 11 listopada br. miał przyjemność reprezentować Radę Miejską na obchodach 

Święta Niepodległości.  

 

 W dniu 14 listopada 2016 r. wpłynęło zarządzenie Nr ORN.0050.135.2016 Burmistrza 

Olecka z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie 

budżetu Gminy Olecko na 2017 rok oraz Zarządzenie Nr ORN.0050.134.2016 
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Burmistrza Olecka z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017-2024. 

 

 W dniu 15 listopada br. miał przyjemność reprezentować Radę Miejską podczas                    

II Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania w Olecku organizowanego przez                      

SP Nr 1 w Olecku w sali kina „Mazur”. 

 

 W dniu 19 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie altany w Judzikach, w którym 

miał przyjemność uczestniczyć. W tym samym dniu reprezentował Radę Miejską na 

IV Turnieju Piłki Halowej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Olecku.  

 

 W dniu 24 listopada br. uczestniczył w uroczystym ślubowaniu uczniów klas 

pierwszych SP Nr 1 w Olecku. 

 

 W okresie międzysesyjnym odbyły się następujące posiedzenia komisji: 

o 17 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 

o 22 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, 

Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji, 

o 23 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu                          

i Gospodarki, 

o 24 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, 

Ochrony Zdrowia. 

 

Wszystkie sprawy wniesione znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej.  

 

Radni nie zgłaszali pytań. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 5 – Wydatkowanie środków dla organizacji pozarządowych pod względem 

proporcji na poszczególne dziedziny: sport, kultura i turystyka – referat Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jarosław Bagieński  

odczytał referat na temat wydatkowania środków dla organizacji pozarządowych pod 

względem proporcji na poszczególne dziedziny: sport, kultura i turystyka – treść w załączeniu 

do protokołu. 

Podziękował wszystkim członkom komisji oraz pani kierownik – Elżbiecie Rękawek za pracę 

na posiedzeniu komisji. 

 

Pytań, ani uwag nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 6 – Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił następujące interpelacje: 

 odnośnie programu mieszkaniowego – budownictwa pod wynajem stwierdził, że 

niektóre gminy nie tylko włączyły się w realizację programu, ale podjęły konkretne 

działania w tym kierunku. Zapytał, czy gmina Olecko też w tej sprawie coś uczyniła;  



 9 

 zapytał czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystąpiła do gminy                   

z konsultacjami w sprawie przebudowy skrzyżowania obwodnicy Olecka z drogą do 

Giżycka. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

zgłosił następujące interpelacje: 

 zapytał, kiedy zostanie ukończony remont ul. Kolejowej i 11 Listopada. Wie, iż jest to 

inwestycja powiatowa realizowana przy dofinansowaniu gminy. Na posiedzeniu 

komisji rozmawiano o braku informacji do mieszkańców w tym zakresie, co było 

błędem. Chciał wiedzieć, czy ten błąd został już naprawiony;  

 zapytał, jaki jest aktualny stan prac nad lokalnym programem rewitalizacji i jaki jest 

plan na konsultacje społeczne projektu programu. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

zgłosiła następujące interpelacje: 

 stwierdziła, iż nie chce odnosić się do referatu Komisji Rewizyjnej, bo nie zna 

szczegółów rozmów, a referat jest raczej podsumowaniem tematu. Przez ostatnie dwa 

lata odbywają się dyskusje dotyczące działań kulturalnych w Olecku. W kawiarenkach 

organizowanych przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej i m.in. Pana Macieja 

Juchniewicza, była dyskusja dawnych i obecnych aktywistów, członków 

stowarzyszeń. Zgłosiła wniosek, iż jest absolutna potrzeba podjęcia tematu 

dotyczącego wsparcia inicjatyw kulturalnych w mieście, dokonania analizy naszych 

zasobów, bo na pewno nikt nie ośmieli się powiedzieć, iż nie mamy utalentowanej  

młodzieży w dziedzinie wokalnej, tanecznej czy plastycznej. Kolejnym krokiem  

byłoby utworzenie oferty. Zielone światło otworzyło się na sport. Są w tej dziedzinie 

osiągnięcia i wszyscy mieszkańcy są z tego dumni. Niemniej jednak jeśli sport został 

potraktowany z odpowiednią troską, to kultura również zasługuje, aby bliżej pochylić 

się nad tym tematem; 

 podziękowała wydziałowi kierownika Sławomira Hatalskiego za otrzymaną 

odpowiedź, iż sprawy edukacji i informowania mieszkańców dotyczące zapobiegania 

bezdomności i spraw czystości związanych z utrzymaniem zwierząt domowych                    

w mieście planuje się powierzyć organizacjom pozarządowym lub mieszkańcom 

gminy Olecko.  

Na spotkaniu mieszkańców z radnymi na Osiedlu Siejnik wielu mieszkańców 

zgłaszało potrzebę zakupienia koszy na psie odchody. Rozumie, iż w tej chwili 

środków w budżecie na ten cel nie ma. Chciała poinformować i prosić o przekazanie 

informacji Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku, że na przyszły rok budżetowy 

również nie planuje się środków na zakup koszy. 

W imieniu Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki zwróciła się z prośbą do 

przedstawiciela „Głosu Olecka”, aby w tygodniku zamieścić następujący tekst                              

z przypomnieniem: „Zgodnie z obowiązującymi przepisami Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Olecko, właściciel lub opiekun psa jest 

zobowiązany do usuwania zanieczyszczeń”; 

 odnośnie promocji Hali Lega zgłoszono jej brak gadżetów promocyjnych na wyjazdy 

międzynarodowe. Prosiła, aby w miarę możliwości odciążyć budżet MOSiR-u                             

w zakresie tego wydatku; 

 na prośbę mieszkańców osiedla przy boisku na ul. Zamkowej zwróciła się                               

z zapytaniem do Wicestarosty Oleckiego, jakie jest planowane zabezpieczenie boiska 

od strony bloku, który bezpośrednio sąsiaduje z boiskiem i kto poniesie koszty z tym 

związane. 

 

Radni nie zgłaszali więcej interpelacji. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał Wicestarosty Oleckiego, czy zechce odpowiedzieć na interpelację radnej. 

 

Wicestarosta Olecki – Kazimierz Iwanowski 

stwierdził, iż udzieli odpowiedzi pisemnej.  

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odniósł się do zgłoszonych interpelacji: 

 program mieszkaniowy – gmina Olecko nie będzie opracowywać takiego programu, 

gdyż nie widzi potrzeby i nie stać jej na budowanie mieszkań czynszowych. Obecnie 

samorząd skupia się na większej potrzebie – budowie mieszkań socjalnych. Trwa 

budowa budynku socjalnego w Imionkach i w perspektywie jest planowane 

budowanie kolejnych, co umożliwia projekt budowlany modułowy. Ok. 60 najemców 

z gminnych zasobów jak i spółdzielni mieszkaniowych posiada nakazy eksmisji. 

Ponadto w mieście prężnie działają firmy developerskie i trochę wolnych mieszkań 

jest na rynku. Zatem w pierwszej kolejności należy zaspokoić potrzeby w zakresie 

budowy mieszkań socjalnych, bo gmina ponosi koszty za niedostarczenie lokali 

socjalnych; 

 przebudowa skrzyżowania – GDDKiA nie wystąpiła do gminy z żadnym pismem, ale 

będąc w Olsztynie przeprowadził rozmowę z Dyrektorem Oddziału GDDKiA                     

w Olszynie – Mirosławem Nicewiczem, który  mówił o planach przebudowy 

skrzyżowania poprzez wykonanie sygnalizacji świetlnej oraz przejść dla pieszych 

wiosną przyszłego roku; 

 remont ul. Kolejowej i 11 Listopada – przypomniał, iż są to ulice powiatowe i być 

może rzeczywiście zabrakło informacji. Został sfrezowany asfalt z ulic. Do wykonania 

tego typu robót trudno jest dostać maszynę w okolicy. Stąd powiat porozumiał się                

z wykonawcą i przy okazji wykonywania nowej nawierzchni drogi wojewódzkiej 

wypożyczył sprzęt. Prawdopodobnie nowa nawierzchnia asfaltowa zostanie położona 

w przyszłym tygodniu przy okazji wylewania masy bitumicznej na ul. Asnyka                          

i Słowackiego; 

 LPR – program jest w trakcie realizacji ma być wykonany do końca roku. Szczegóły 

przedstawi w odpowiedzi pisemnej na interpelację; 

 działania kulturalne – nikt nie jest przeciw kulturze i trzeba ja rozwijać, jednak 

potrzeby powinny wypływać od artystów i mieszkańców, nie od urzędników. 

Niektórzy myślą, że gmina faworyzuje działania sportowe, jego zdaniem tak nie jest                 

i gmina stara się realizować zadania własne w każdej dziedzinie stosownie do potrzeb. 

Gmina posiada obiekty sportowe, na które trzeba ponosić określone nakłady. Gmina 

wspiera ośrodek kultury, organizacje pozarządowe, szkołę muzyczną itp. Jeśli będzie 

inicjatywa oddolna w tym zakresie, to gmina z pewnością dofinansuje działania; 

 kosze na odchody – prosił, aby nie wyolbrzymiać tematu, bo nie od ilości koszy 

zależy, czy mieszkańcy sprzątają po swoich zwierzętach, czy nie. Ponadto odchody po 

zwierzętach można wrzucać do koszy miejskich na odpady; 

 promocja Hali Lega – rozpatrzy możliwość przeznaczenia środków na gadżety 

promocyjne. Źródło finansowania tego wydatku jest to samo, bo MOSiR jest 

jednostką budżetową i w całości jest finansowany z budżetu gminy; 

Dodał, iż w dniach 15-18 grudnia br. w Hali Lega odbędą się Mistrzostwa Europy 

Wschodniej w Siatkówce Kobiet U17. W rozgrywkach będzie uczestniczyć 9 państw.  

 

Na tym punkt zakończono. 
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Do punktu 7 – Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

przypomniał, iż w przyszłym tygodniu, zgodnie z zapowiedziami minister edukacji, zostaną 

przedstawione podstawy programowe w związku z reformą oświaty. Zgłosił wniosek                          

o udzielenie informacji, o jakiej podstawie programowej jest mowa, czy reforma oświaty 

dotknie gminę od przyszłego roku szkolnego. Prosił, aby na najbliższe posiedzenie Komisji 

Oświaty (…) przygotować koncepcje wprowadzenia reformy z jak najmniejszą szkodą 

finansową dla gminy i jak najlepszą korzyścią organizacyjną bez zwolnień nauczycieli                        

i zamykania szkół.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

odnośnie inwestycji realizowanych w mieście i na wsiach prosił o wypracowanie standardu 

informowania mieszkańców o robotach przed realizacją inwestycji. Chodzi o informacje 

według schematu – co, gdzie, kiedy, jakie będą możliwe utrudnienia, oznakowanie, koszty, 

źródła finansowania, do kogo zwrócić się o informację. Jego zdaniem krótka notatka na 

stronie internetowej samorządu będzie wystarczająca. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił następujące wnioski: 

 prosił o zalegalizowanie przejścia dla pieszych na nowo wyremontowanej ul. Ludowej 

od strony gimnazjum ze względu na bezpieczeństwo pieszych; 

 podkreślił, iż generalnie widać brak zrozumienia w naszej gminie dla budowy progów 

zwalniających w okolicach przejść dla pieszych. Poddał pod rozwagę, wzorem innych 

miast, wykonanie poziomych, czerwonych linii przed przejściem dla pieszych, które 

powodują drgania samochodu, a w nocy świecą. Proponuje, aby na początek oznaczyć 

w ten sposób 1-2 przejścia i sprawdzić jak wpłynie to na bezpieczeństwo w praktyce; 

 przypomniał, że na poprzedniej sesji zgłaszał wniosek dotyczący przeglądu i analizy 

wszystkich wniosków radnych składanych do Powiatowego Zarządu Dróg, które nie 

zostały uwzględnione. Otrzymał odpowiedź, iż urząd nie jest właściwy do weryfikacji 

i oceny decyzji podejmowanych przez innych zarządców oraz że wnioski dotyczące 

zarządzanych przez gminę będą w miarę ich wpływu oceniane. Nie wnosił, aby 

oceniać sposób weryfikacji, lecz samodzielnie zweryfikować wnioski przez urząd. 

Rozpatrując tylko nowe wnioski, pozbawiamy się gotowego narzędzia w postaci 

wniosków już wyartykułowanych przez radnych i mieszkańców;  

 podziękował za wywieszenie flag Olecka na masztach podczas święta narodowego. 

Zgłosił wniosek o wywieszanie flag Olecka, po przejęciu ulic od powiatu, wokół 

Placu Wolności razem z flagami narodowymi. 

 

Radni nie zgłaszali więcej wniosków. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 8 – 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 są uwagi do projektów uchwał. 

 

Mieszkaniec Olecka – Roman J. 

odnośnie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

Uchwałą Nr ORN.0007.40.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 maja 2016 r. stwierdził, 
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ze sprawa była omawiana wielokrotnie. W wezwaniu podniósł naruszenie dwóch artykułów, 

m.in. Konstytucji. Podkreślił, iż te przepisy nadal obowiązują. 

Innych uwag do projektów uchwał nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Przerwa 5 minut. 

 

 

Do punktu 9 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) przyjęcia rocznego programu współpracy na 2017 r. Gminy Olecko  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, że co roku Rada uchwala roczny program współpracy Gminy Olecko                        

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Projekt uchwały konsultowany był z organizacjami pozarządowymi i został zaopiniowany 

pozytywnie.  

Prosił o uwzględnienie autopoprawki polegającej na zmianie zapisu §6 ust. 1 pkt 5 ppkt b                 

w brzmieniu: „b) szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci                              

i młodzieży,”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa                            

– Leszek Olszewski  

poinformował, że Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

– Paweł Giełazis  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego 

programu współpracy na 2017 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

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

 

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

19 radnych.  
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Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 

2017 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.82.2016 

w załączeniu 

 

 

b) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 

jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystywania 
 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

powiedział, iż przepisy ustawy o systemie oświaty mówią, że Rada Miejska ustala tryb 

udzielania i rozliczania dotacji szkołom oraz placówkom oświatowym publicznym                               

i niepublicznym.  Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz innych ustaw wprowadziła obowiązek wyliczania i publikowania w BIP – tzw. 

podstawowej kwoty dotacji dla dotowanych jednostek – odrębnie dla każdego rodzaju 

jednostek, którym nalicza się dotacje. Nowe przepisy prawa wchodzą w życie od 1 stycznia 

2017 r. W związku  z powyższym na dzisiejszą sesję został przedłożony stosowny projekt 

uchwały. W załącznikach do projektu uchwały są określone wzory wymaganych 

dokumentów.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa                            

– Leszek Olszewski  

poinformował, że Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

– Paweł Giełazis  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej o wyrażenie zgody na nieodczytywanie treści projektu 

uchwały.  

 

Rada wyraziła zgodę na to, aby Przewodniczący nie odczytywał treści projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał tytuł projektu uchwały w sprawie trybu udzielania                              

i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu                            

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

 

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

18 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych                     

i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystywania. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.83.2016 

w załączeniu 

 

 

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pn. „Olecko - Kolonia III” 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

oznajmił, że projekt uchwały dotyczy gruntów położonych za obwodnicą Olecka po prawej 

stronie jadąc w kierunku Giżycka gruntów po lewej stronie drogi wojewódzkiej w stronę 

Giżycka przed drogą do Jasiek. Teren ten nie jest objęty obowiązującym mpzp. 

Wnioskodawca wnosi o przeznaczenie obszaru pod zabudowę produkcyjno-usługową.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa                            

– Leszek Olszewski  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

– Paweł Giełazis  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Olecko - Kolonia 

III”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

 

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

20 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Olecko - Kolonia III”. 
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U c h w a ł a   Nr ORN.0007.84.2016 

w załączeniu 

 

 

d) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą  

Nr ORN.0007.40.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 maja 2016 r. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż w 2014 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego               

w Olecku przy ul. Zielonej. Powyższa uchwała intencyjna została zaskarżona do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie przez Pana Romana J. Sąd wówczas 

oddalił skargę, uznając ją za bezzasadną. Następnie w dniu 25 maja 2016 r. Rada Miejska                  

w Olecku podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu położonego w Olecku przy ul. Zielonej. Plan został uchwalony zgodnie                              

z obowiązującymi przepisami i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. Pan Roman J. wniósł skargę na powyższą uchwałę wskazując, aby 

plan nie obejmował działki, której jest właścicielem – co jest niemożliwe, gdyż jeśli jest 

opracowywany mpzp na określony teren, to wcześniej była podjęta uchwała intencyjna 

obejmująca cały obszar, a WSA uznał ten zarzut za bezzasadny. Drugim zarzutem było 

podniesienie kwestii, że plan dopuszcza na sąsiedniej działce wykonanie inwestycji. 

Zacytował fragment postanowienia WSA: „(...) sam fakt, że plan miejscowy może 

ewentualnie dopuszczać lokalizację tego rodzaju inwestycji, nie oznacza automatycznie 

prawa do ich realizacji”. W następnej kolejności musi być wykonany projekt techniczny 

według obowiązującego prawa. W jego opinii zarzuty są bezzasadne.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa                                  

– Leszek Olszewski  

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

zaopiniowała projekt uchwały, uznając wezwanie do usunięcia naruszenia prawa za 

bezzasadne. 

 

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

– Paweł Giełazis  

poinformował, iż Komisja przy 5 głosach za i 2 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały, uznając wezwanie do usunięcia naruszenia prawa za bezzasadne. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja przy 3 głosach za i 4 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały, uznając wezwanie do usunięcia naruszenia prawa za bezzasadne. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania 

do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr ORN.0007.40.2016 Rady Miejskiej w Olecku                  

z dnia 25 maja 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie. 
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 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 20, za przyjęciem uchwały głosowało  

11 radnych, 1 radny głosował przeciw, 8 radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

Uchwałą Nr ORN.0007.40.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 maja 2016 r. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.85.2016 

w załączeniu 

 

 

e) odmowy umorzenia wierzytelności pieniężnej Gminy Olecko z tytułu zaległego 

czynszu wraz z odsetkami ustawowymi 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

oznajmił, że projekt uchwały szczegółowo omawiał na wszystkich posiedzeniach komisji. 

Jedna z mieszkanek Olecka od wielu lat zalega z płatnością czynszu i została eksmitowana do 

lokalu socjalnego. Złożyła wniosek o umorzenie zaległego czynszu wraz z odsetkami 

ustawowymi. Jeżeli wartość wierzytelności jest wyższa od 10-krotności minimalnego 

wynagrodzenia, organem uprawnionym do umorzenia jest Rada Miejska.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa                 

– Leszek Olszewski  

poinformował, że Komisja przy 5 głosach za i 1 wstrzymującym jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

– Paweł Giełazis  

poinformował, iż Komisja przy 5 głosach za i 2 wstrzymujących jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie odmowy umorzenia 

wierzytelności pieniężnej Gminy Olecko z tytułu zaległego czynszu wraz z odsetkami 

ustawowymi. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

 

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

16 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności pieniężnej Gminy 

Olecko z tytułu zaległego czynszu wraz z odsetkami ustawowymi. 
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U c h w a ł a   Nr ORN.0007.86.2016 

w załączeniu 

 

 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków 

transportowych 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż w poprzedniej uchwale błędnie zaniżono stawki podatku poniżej minimalnych 

stawek ministerialnych, stąd dziś konieczna jest zmiana uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa                             

– Leszek Olszewski  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

– Paweł Giełazis  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia stawek podatku od środków transportowych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

 

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

19 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia stawek 

podatku od środków transportowych. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.87.2016 

w załączeniu 

 

 

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

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

oznajmił, że dokonano zmian w „Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-

2020”, które omawiał szczegółowo na posiedzeniach poszczególnych komisji. Ponadto 

zwiększa się dochody i wydatki ogółem o 46.125,81 zł, stąd konieczna jest zmiana uchwały.  

 

 



 18 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa                            

– Leszek Olszewski  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

– Paweł Giełazis  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2016-2024. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

 

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

19 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.0007.88.2016 

w załączeniu 

 

 

h) zmiany budżetu gminy na 2016 rok 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż zmiany w budżecie szczegółowo omawiał na posiedzeniach komisji. 

Zarówno dochody, jak i wydatki zmniejsza się o 1.010.392 zł.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa –                  

Leszek Olszewski  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

Paweł Giełazis  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej o wyrażenie zgody na nieodczytywanie treści projektu 

uchwały.  

 

Rada wyraziła zgodę na to, aby Przewodniczący nie odczytywał treści projektu uchwały.  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał tytuł projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 

gminy na 2016 rok. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

 

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

19 radnych.  

 

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

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.89.2016 

w załączeniu 

 

 

Na tym punkt wyczerpano.  

 

 

Do punktu 10 – „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

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

OKO. 

Oznajmił, że Olecka Kooperatywa Obywatelska organizuje w dniu 7 grudnia br. o godz. 

17:00 w Kawiarni „Zamkowa” pokaz filmu o artystach na Białorusi. Zaprosił wszystkich  do 

uczestniczenia w pokazie, który będzie też okazją do dyskusji o kulturze. 

Poinformował, iż przesłał radnym pocztą elektroniczną ankietę z Krajowej Sieci 

Konsultacyjnej Liderów, której jest członkiem. Organizacja zbiera opinie na temat różnych 

ważnych spraw społecznych oraz zapowiadanych zmian w prawie. Namawia radnych, aby 

wypełnili ankietę dotyczącą zakazu handlu w niedziele. Z ankiet powstanie raport 

ogólnopolski, który zostanie przesłany do parlamentu. 

 

Mieszkaniec Olecka – Kamil U. 

wskazał, iż uchwała dotycząca handlu w mieście wprowadza zakaz handlu w centrum miasta 

z wyjątkiem odbywania się imprez masowych i okolicznościowych, tj. jarmarki, festyny                       

i kiermasze. Zapytał, jak ma rozumieć ten zapis. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że handel w mieście odbywa się w miejscach wyznaczonych. W centrum 

miasta nie ma możliwości do handlu, a jeśli ma być prowadzony to wyłącznie za zgodą 

właściciela terenu. Jeśli chodzi o centralny plac, to handel dopuszcza się podczas 

organizowanych imprez masowych. 
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Mieszkaniec Olecka – Kamil U. 

poinformował, iż nie otrzymał zgody na ustawienie stanowiska z grillem naprzeciw plebanii 

podczas jednej z imprez, ale gdy odbywało się Oleckie Święto Mleka i Miodu w tym miejscu 

była ustawiona dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci. Generalnie chodzi mu o interpretację zapisu. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

podkreślił, że decyzje zawsze wydaje właściciel danego terenu. Centralny plac w mieście 

należy do gminy, ale ulica i chodniki przy Placu Wolności – do powiatu. Wkrótce ulica 

będzie również w zarządzie gminy. Jeśli ktoś będzie chciał handlować na tym terenie, to musi 

to uzgodnić z zarządcą, który wskaże konkretne miejsce. Podczas imprez z reguły plac 

wynajmuje ośrodek kultury, który wskazuje miejsce przeznaczone do handlu. 

 

Mieszkaniec Olecka – Kamil U. 

wtrącił, iż zezwolenie na handel otrzymał, ale nie w miejscu, w którym chciał.  

Na prośbę mieszkańców bloków przy Alei Zwycięstwa zwrócił uwagę na problem braku 

odwodnienia przy garażach. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż w projekcie budżetu gminy na 2017 r. zaplanowano środki na odwodnienie 

terenu między garażami a dawną oczyszczalnią ścieków.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

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

w Olecku.  

 

 

           Protokołowała        Przewodniczący Rady Miejskiej 

      Małgorzata Adameit            Karol Sobczak 

 


