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P r o t o k ó ł   Nr   ORN.0002.13.2016 

XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Olecku  

odbytej w dniu 9 grudnia 2016 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
 

 
Sesję rozpoczęto o godzinie   14:00 

        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. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, że w dniu 8 grudnia 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 – treść w załączeniu do protokołu. 

 

 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. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji.  

2. Uwagi i wnioski dotyczące projektów uchwał. 

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

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

b) zmiany budżetu gminy na 2016 rok. 

4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

5. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. 

6. 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. 
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Do punktu 2 – Uwagi i wnioski dotyczące projektów uchwał. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektów uchwał. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

odnośnie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy wskazał, iż brakuje informacji   

o zakresie inwestycji – Zagospodarowanie plaży „Szyjka” w Olecku. Wszyscy wiedzą, co 

zostało ujęte w koncepcji zagospodarowania plaży, ale przydałaby się informacja, jaki jest 

obecnie zakres inwestycji. Prosi również, aby informacja o inwestycjach była kompletna                      

i upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Ponadto chciał wiedzieć, jaki jest koszt inwestycji i potencjalne źródła finansowania, jakie 

były kryteria wyboru inwestycji jako pierwszej z tzw. inwestycji „wodnych”. Odnośnie 

zmiany planu wydatków na wykonanie projektu budowlanego i raportu oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko zapytał, czy krótki termin (odejmując okres świąt i Nowego 

Roku), nie wpłynie na jakość dokumentacji.  

Natomiast jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu stawu i terenu wokół stawu przy dworcu 

PKP oraz projektu przebudowy placu zabaw w parku zapytał, jak będą zbierane uwagi 

mieszkańców, czy zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tym zakresie.  

Chciał wiedzieć, jaki jest powód zmniejszenia środków na oczyszczanie miasta, bo wydaje 

mu się, iż tych środków zawsze jest za mało.  

Zwrócił uwagę, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały przy zadaniu inwestycyjnym – 

Zagospodarowanie plaży „Szyjka” w Olecku brakuje kwoty zwiększenia planu wydatków.  

 

Innych uwag nie zgłaszano. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż głównym powodem odbycia dzisiejszej sesji nadzwyczajnej jest zadanie 

inwestycyjne – Zagospodarowanie plaży „Szyjka” w Olecku. Wcześniej wniosek                                           

o dofinansowanie realizacji powyższego zadania był złożony do Programu Rozwoju 

Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska i nie został zaakceptowany. W związku                            

z powyższym gmina zdążyła złożyć wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego 

Warmia i Mazury, skąd można pozyskać dofinansowanie do 85% kosztów inwestycji.                      

W zasadzie zakres prac jest taki sam, jak był składany do PWT L-P. W celu zwiększenia 

możliwości zdobycia większej ilości punktów projekt rozszerzono o parking dla kamperów.  

Jego zdaniem nie ma obaw o jakość dokumentacji, gdyż wcześniej w miejscu, gdzie jest 

planowany parking dla kamperów, zakładano budowę parkingów i terenów zielonych.                      

W związku z tym, iż będzie inne przeznaczenie terenu, konieczne jest opracowanie raportu 

oddziaływania na środowisko, zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Olsztynie. Do podpisania umowy z wykonawcą raportu konieczna jest 

stosowna zmiana w budżecie.  

Zagospodarowanie plaży „Szyjka” przewiduje wykonanie po prawej stronie wjazdu parkingu 

dla kamperów, po lewej stronie budynek kawiarniano-magazynowy z toaletami. Wiewiórcza 

Ścieżka zostanie przesunięta w głąb terenu. Zostaną wykonane dwa pomosty w kształcie 

litery „C” oraz zjeżdżalnie, plaża, boiska do piłki plażowej siatkowej i nożnej, miejsce na 

ognisko oraz slip. Szacunkowa wartość inwestycji to ok. 4 mln zł. Zakres tych prac dotyczy 

jedynie plaży „Szyjka”, natomiast na remont Wiewiórczej Ścieżki gmina będzie składała 

wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie prawdopodobnie na 

początku marca 2017 r.  

Odnośnie zmniejszenia planu wydatków na oczyszczanie miasta oznajmił, iż nie znaczy to, że 

zmniejszenie środków odbywa się kosztem oczyszczania miasta, gdyż gmina w drodze 

przetargu nieograniczonego wyłoniła wykonawcę na to zadanie i została ustalona konkretna 

kwota. Wcześniej były zaplanowane większe środki, gdyż gmina miała przejąć ulice 
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powiatowe, ponadto przez krótki okres miała w zarządzaniu ul. Gołdapską, która obecnie jest 

drogą powiatową. 

Jeśli chodzi o projekty techniczne zagospodarowania terenów zielonych oraz projektu 

przebudowy placu zabaw w parku, gmina planuje złożyć wnioski o dofinansowanie realizacji 

zadań do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”. Odnośnie placu zabaw 

konsultacje w formie elektronicznego głosowania nadal trwają. Można wybrać jedną z dwóch 

propozycji.  

Z kolei zadanie – Zagospodarowanie terenów zielonych zostało rozszerzone                                       

o zagospodarowanie stawu przy stacji PKP oraz skarpy przy jeziorze Oleckie Wielkie, 

pomiędzy stadionem a skocznią. Planuje się wycięcie krzewów na skarpie i wykonanie 

ścieżki typu ścieżka przyrodnicza. Konsultacje również są przewidziane. Wnioski na 

powyższe zadania będą składane na początku nowego roku. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 3 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

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

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, że zmiana wynika ze zwiększenia planu dochodów i wydatków ogółem                       

o 171.774 zł. Dochody bieżące zwiększa się z tytułu  dotacji na zadania realizowane przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku, zaś dochody majątkowe zwiększa się                                

o 5.000 zł, z dotacji z budżetu państwa, z przeznaczeniem na zakup sprzętu  do 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku. 

Z kolei plan wydatków bieżących zwiększa się na zadania własne i zlecone, natomiast 

majątkowe o 21.070 zł. Na przedsięwzięciu – Zagospodarowanie plaży „Szyjka” w Olecku 

zwiększa się plan wydatków ogółem i na 2016 r. o 11.070 zł z przeznaczeniem na 

opracowanie projektu budowlanego i raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

      

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 21, za przyjęciem uchwały głosowało                     

21 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.0007.90.2016 

w załączeniu 
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b) zmiany budżetu gminy na 2016 rok 
 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż zmiany są tylko w wydatkach: 

 w dz. 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza 

się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi na Os. Lesk”                     

o 29.000 zł w związku z oszczędnościami w wyniku przetargu; 

 w dz. 630 – Turystyka, zwiększa się plan o 11.070 zł na zadaniu inwestycyjnym 

„Zagospodarowanie plaży Szyjka w Olecku” z przeznaczeniem na opracowanie 

projektu budowlanego i raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

 w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan wydatków bieżących                             

o 19.700 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na posesjach mieszkaniowych 

zasobów komunalnych; 

 w dz. 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 970 zł 

planowanych na wydatki w rozdziale – urzędy wojewódzkie; 

 w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się plan 

wydatków bieżących o 6.800 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty za udział                           

w działaniach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach oraz zakup paliwa do jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych; 

 w dz. 758 – Różne rozliczenia, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 19.900 zł 

planowany na prowizje bankowe; 

 w dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Olecku o 32.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za 

mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej; 

 w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zmian: 

a) zmniejsza się plan o 31.700 zł na wydatkach związanych z oczyszczaniem miasta, 

b) zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym „zagospodarowanie terenów 

zielonych” o 7.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu zagospodarowania 

terenu stawu i terenu wokół stawu przy dworcu PKP oraz skarpy przy jeziorze 

Oleckie Wielkie, pomiędzy stadionem a Skocznią, 

c) w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska przenosi się plan w wysokości 22.000 zł z bieżących do 

majątkowych z przeznaczeniem na dotacje celowe związane z dofinansowaniem 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 

d) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „projekt przebudowy placu zabaw                      

w parku” z planem w wysokości 4.500 zł z przeznaczeniem na sporządzenie 

projektu zagospodarowania.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy 

na 2016 rok. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

powiedział, iż chciałby wyrazić żal, że prawie 32 tys. zł nie zostało jednak przekazane 

Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku jako dodatkowe pieniądze, bo 

prezes wnosił o to.   

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

przypomniał, że PGK startowało w przetargu nieograniczonym na oczyszczanie miasta. Jako 

wykonawca musi zrealizować zadania za określoną kwotę. Jeśli były zlecane dodatkowe 

prace, to były opłacane. Gmina nie może przekazać środków na wniosek prezesa, bo byłoby 

to niezgodne z ustawą o finansach publicznych.   
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Radni nie zgłaszali innych uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

 

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

20 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

 

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

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.91.2016 

w załączeniu 

 

Na tym punkt wyczerpano.  

 

 

Do punktu 4 – Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

zgłosiła następujące wnioski: 

 awarię oświetlenia ulicznego przy Alejach Lipowych (przy transformatorze i na rogu 

przy Klinice Zdrowia i Urody „Goliat”), 

 konieczność monitorowania zadania oczyszczania miasta. Obecnie stopniał śnieg                        

i widać, iż w niektórych miejscach nie sprzątnięto gromad liści. Chodzi między 

innymi o liście zgrabione na trawnikach przy ul. Partyzantów. Prosi o ich uprzątnięcie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

zgłosił następujące wnioski: 

 wnosi o uprzątnięcie śmieci i wyciągnięcie koszy z jeziora na odcinku od slipu przy 

dawnym LOK do pomostu naprzeciw ośrodka „Skarpa”, 

 wnosi o efektywniejsze utrzymanie dróg i chodników, gdyż są „garby” z lodu i jest 

ślisko. Prosi również o informacje na miejskiej stronie internetowej, kto jest 

odpowiedzialny za określone ulice w mieście i w jaki sposób zgłaszać uwagi  

związane z utrzymaniem dróg, 

 wnosi o przegląd i naprawę oświetlenia ulicznego w szczególności przy przejściach 

dla pieszych i skrzyżowaniach (np. lampa na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego                                 

i Przytorowej), 

W imieniu Klubu Radnych OKO zgłosił następujące wnioski: 

 Klub wnioskuje o udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej programu czasu 

świecenia oświetlenia ulicznego, czyli w jakim okresie, w jakich godzinach w mieście 

powinny się świecić lamy uliczne z informacją, do kogo się zwracać, jeśli coś                        

z oświetleniem jest nie tak; 

 Klub wnioskuje o wykonanie na miejskiej stronie internetowej stałej zakładki                     

z informacjami o planowanych inwestycjach z ich pełnym opisem, dokumentacją 

projektową, techniczną, raportami z konsultacji społecznych, zakresem inwestycji 

opisem stanu końcowego, kosztami, źródłami finansowania, aktualnym stanem prac                  

i terminem realizacji. Dobrze byłoby, aby inwestycje były poparte wizualizacjami, czy 

lokalizacją. Można skorzystać przy tym z Geoportalu; 

 Klub wnioskuje o wykonanie stałej zakładki na miejskiej stronie internetowej 

dotyczącej bezpieczeństwa, z której byłoby przekierowanie do krajowej mapy 

zagrożeń bezpieczeństwa. Jest to policyjne narzędzie internetowe, za pomocą którego 

można zgłaszać zagrożenia w 25 kategoriach, m.in. wandalizm, dzikie wysypiska 

śmieci, złe parkowanie, nielegalna wycinka drzew, kłusownictwo, niszczenie zieleni, 

przekraczanie prędkości, wypalanie traw. Sprawdzał powyższy portal i jest on 
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przyjazny, szybko zgłasza się zagrożenia i warto byłoby, aby bezpośredni link                                    

i informacja o tym na stałe znalazła się na stronie internetowej urzędu. Będzie to 

pomocne policji i służbom miejskim. Warto, aby raz dziennie zajrzeć na stronę                           

i sprawdzić, czy pojawiło się nowe zgłoszenie z zakresu, za który odpowiada gmina; 

 Klub radnych prosi, aby w przyszłości przebudować portal miejski, by był bardziej 

funkcjonalny. Przykładowo inne samorządy wykonują na stronach strefy, np. 

mieszkańca, turysty, przedsiębiorcy, inwestora. Chodzi o to, aby informacje były 

przydatne i kierunkowe, przykładowo: od kiedy do kiedy świeci latarnia, gdzie zgłosić 

awarie, terminy wywozu śmieci. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

odnośnie przebudowy placu zabaw w parku zapytał, jakie plany są względem obecnego 

sprzętu na placu zabaw. Poddał pod rozwagę wykorzystanie urządzeń i wykonanie placu 

zabaw np. na osiedlu Lesk.  

Poinformował, iż mieszkańcy zgłaszali mu, że przy wielu ulicach w mieście nie świecą 

lampy, nawet przy skrzyżowaniu obwodnicy Olecka z drogą wojewódzką do Giżycka. 

Zapytał, czy gminie wiadomo coś na ten temat, czy można w tym zakresie podjąć działania                 

i ze względów bezpieczeństwa poprawić tą sytuację.   

Złożył następujące oświadczenie: 

„W sobotę po południu spadł śnieg na lód. Miasto stanęło. Jeździłem po mieście i widziałem, 

co się działo na skrzyżowaniach. Nic nie było posypane. Jedynym miejscem zabezpieczonym 

przed poślizgiem był próg zwalniający na ul. Kościuszki, bo tam jest zbiornik na piasek. Sam 

poszedłem i posypałem. Uważam, że w takich sytuacjach, gdyby w newralgicznych miejscach 

były pojemniki na piasek, to wystarczyłoby, aby pracownik podjechał np. cinquecento                   

i posypał. Zajmie to 3 minuty, ale przynajmniej piesi będą bezpieczniejsi.”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

na prośbę informatyków urzędu przekazał radnym informację, aby opróżniali służbowe 

skrzynki poczty elektronicznej z archiwalnych wiadomości. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odniósł się do zgłoszonych spraw: 

 oświetlenie uliczne – gmina płaci PGE Obrót S. A. za konserwację oświetlenia 

ulicznego. Umowa jest zawarta do końca roku. Ciągle są zgłaszane usterki dotyczące 

oświetlenia, ale nie zawsze zakład energetyczny wywiązuje się właściwie ze swoich 

obowiązków. Istnieje wskaźnik nieświecących się lamp, który wynosi do 15%                          

i zakład twierdzi, iż w tym się mieści. Gmina ogłosiła przetarg na konserwację 

oświetlenia ulicznego i do 1 stycznia zostanie wyłoniony nowy wykonawca. Ma 

nadzieję, iż współpraca w tym zakresie z nowym wykonawcą będzie lepsza, bo                         

z zakładem energetycznym jest bardzo trudna; 

 oczyszczanie miasta – nie wszystkie tereny zielone zostały uprzątnięte, szczególnie te 

w pasach dróg powiatowych. Od szeregu lat powiat nie wywiązuje się z tego 

obowiązku. Jśli tereny zielone leżą dalej od pasa drogowego, to  być może firma nie 

zdążyła wszystkiego sprzątnąć, bo zima rozpoczęła się nieco wcześniej. Jeśli pogoda 

będzie sprzyjać, to liście zostaną uprzątnięte; 

 kosze z jeziora zostaną wyjęte; 

 utrzymanie dróg i chodników – informacja z numerem telefonu zostanie udostępniona; 

 śliskie nawierzchnie jezdni – gołoledź przyszła nagle i firma nie dysponuje sprzętem 

w takiej ilości, aby od razu posypać wszystkie drogi; 

 wnioski zgłoszone przez Klub Radnych OKO weźmie pod uwagę i to co możliwe 

zostanie zrealizowane; 

 plac zabaw – część używanych urządzeń zostanie na obecnym placu, zaś część sprzętu 

planuje się przenieść na ul. Gołdapską, gdzie będzie realizowany plac zabaw; 
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 lampy przy obwodnicy – osobiście sprawdził, iż lampy nie świecą. Dowie się, co jest 

przyczyną. Jeśli do poniedziałku nie zostaną uruchomione, to zawiadomi Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie o tym fakcie.  

 

 

Do punktu 5 – „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

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

OKO. 

Oznajmił, że policzył nie świecące lampy przy obwodnicy. Nie działa 15%, czyli mieszczą się 

we wskaźniku. 

 

Radny Henryk Markowski 

stwierdził, że firmy i osoby zajmujące się oczyszczaniem miasta powinny przejść się na 

osiedla przy ul. Batorego i Kościuszki. Tam zawsze są uprzątnięte wszystkie liście, chodniki 

pozamiatane i zimą posypane.  

 

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 

 


