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P r o t o k ó ł   Nr   ORN.0002.1.2017 

XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Olecku  

odbytej w dniu 27 stycznia 2017 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
 

 
Sesję rozpoczęto o godzinie   10:00 

        zakończono o godzinie    10:20 

 

 

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 Zastępcę Burmistrza – Henryka Trznadla oraz kierowników urzędu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, że w dniu 24 stycznia 2017 r. wpłynął wniosek Zastępcy 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 17 radnych, co stanowi wystarczające kworum do odbycia 

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

trwania.  

 

W załączeniu do protokołu: lista obecności radnych oraz mieszkańców biorących udział                      

w dzisiejszej sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji.  

2. Uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia 

do realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa poprawa terenów zieleni miejskiej 

w Olecku”. 

4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

5. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. 

6. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Uwag do porządku obrad nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 
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Do punktu 2 – Uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 3 – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku                            

o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa poprawa 

terenów zieleni miejskiej w Olecku”. 

 

Zastępca Burmistrza – Henryk Trznadel 

poinformował, że na prośbę Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – Macieja Juchniewicza 

rozesłał radnym pocztą elektroniczną informację dotyczącą projektu „Kompleksowa poprawa 

terenów zieleni miejskiej w Olecku” z dokładnym opisem co i gdzie będzie wykonane. 

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura                      

i Środowisko 2014-2020 w wysokości ok. 50% kosztów naszego projektu. Projekt dotyczy 

terenów m.in. przy ul. Wojska Polskiego, Orzeszkowej, skarpy nadjeziornej na terenie 

MOSiR w Olecku. Planuje się wykonanie na tych terenach ciągów pieszych, postawienie 

ławek i montaż latarni. Przy aplikowaniu o środki na ten cel wymagana jest uchwała Rady                 

w sprawie upoważnienia Burmistrza do złożenia wniosku o dofinansowanie. Termin upływa 

30 stycznia br. Stąd zaistniała potrzeba zwołania sesji nadzwyczajnej. 

Prosił o zadawanie pytań. 

     

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie upoważnienia do 

złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura                             

i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa 

poprawa terenów zieleni miejskiej w Olecku”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radny Kazimierz Toczyłowski 

zapytał, czy w projekcie są ujęte tereny w okolicach młyna, tzn. rzeka, gdyż obecnie teren ten 

jest bardzo zaniedbany. 

 

Zastępca Burmistrza – Henryk Trznadel 

wyjaśnił, iż projekt dotyczy wyłącznie terenów zielonych. W informacji jest 

wyszczególnionych 10 punktów. Całkowity koszt projektu wynosi 1,37 mln zł w tym 

maksymalna wysokość możliwego do uzyskania dofinansowania – 660 tys. zł.  

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

odnośnie ul. Jagiellońskiej przy młynie powiedziała, że Komisja Planowania, Budżetu                        

i Gospodarki kilkakrotnie zgłaszała wniosek o uporządkowanie tego terenu, jednak tam                     

w części teren jest gminny i powiatowy. Komisja otrzymała zapewnienie Burmistrza, iż 

uporządkowanie obszaru będzie brane pod uwagę. Komisja zwracała też uwagę na ul. Wodną, 

ale ta póki co jeszcze jest ulicą powiatową i będzie wykonywana przy okazji 

zagospodarowania brzegu rzeki Lega. 
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Podziękowała i pogratulowała pracownikom wydziału za przygotowanie projektu, bo 

wielokrotnie zgłaszała poprawę estetyki skwerów w mieście, jako ważnych atutów 

turystycznych.  

Zapytała, w którym miejscu planuje się posadowienie placu do „street worku” przy                          

ul. Orzeszkowej.   

 

Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Marta Witkowska 

wyjaśniła, iż przy stawie na ul. Orzeszkowej jest wyznaczony mały plac, gdzie ewentualnie 

można  byłoby dostawić urządzenia zabawowe lub do streetworkingu.  

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

zapytała, czy urząd brał pod uwagę, aby przy zakończeniu inwestycji wprowadzić nazwy 

miejsc. 

 

Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Marta Witkowska 

odpowiedziała, że nie brano tego pod uwagę.  

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

podkreśliła, iż w mieście jest już kilka bardzo ładnych miejsc i jeśli powstaną kolejne, to będą 

dumą wszystkich.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

przyłączył się do gratulacji radnej. Zapytał, czy projekt jest tak skonstruowany, że koncepcja 

jest już zamknięta, czy będzie możliwość zebrania opinii mieszkańców i wprowadzenia 

„mikromodyfikacji”.   

 

Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Marta Witkowska 

odpowiedziała, że projekt jest już skończony.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

wskazał, iż był pomysł zagospodarowania skarpy na terenie MOSiR w Olecku poprzez 

budowę parku linowego w stronę „dzikiej plaży”. Pamięta również, iż na jednym                                

z  posiedzeń komisji była rozmowa, aby koncepcje zagospodarowania terenów zielonych 

skonsultować lub przynajmniej zebrać opinie od radnych. Teraz jest to już niemożliwe.  

Zwrócił uwagę, że w punkcie 3 informacji błędnie zapisano nazwę. Jeśli stosuje się angielską 

pisownię, to winno być zapisane „street workout”.   

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatalski 

wyjaśnił, że projekt przewiduje dofinansowanie zagospodarowania zieleni. Wszystkie 

zaplanowane urządzenia będą dofinasowane w wysokości 30%. Nic nie stoi na przeszkodzie, 

aby po wykonaniu bazy zieleni, jeśli będzie taka wola, dokupować urządzenia w kolejnych 

latach.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Juchniewicz 

zgłosił wniosek, aby wizualizacje zagospodarowania terenów zielonych wykonane w ramach 

projektu „Kompleksowa poprawa terenów zieleni miejskiej w Olecku” umieścić na miejskiej 

stronie internetowej.  

 

Radni nie zgłaszali innych uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

 

 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 18, za przyjęciem uchwały głosowało                     

18 radnych.  
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Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia 

do realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa poprawa terenów zieleni miejskiej                           

w Olecku”. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.1.2017 

w załączeniu 

 

 

Na tym punkt wyczerpano.  

 

 

Do punktu 4 – Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

zgłosiła wniosek, aby naprawić lub usunąć ławkę znajdującą się naprzeciw Komendy 

Powiatowej Policji w Olecku. Na betonowych podstawach nie ma desek, co wygląda 

nieestetycznie. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił następujące wnioski: 

 zwrócił uwagę, iż kilka razy podczas tej zimy było na ulicach miasta bardzo ślisko, 

szczególnie w okolicach rond i dużych skrzyżowań. Informowano radnych, że poniżej 

-9
o
C sól drogowa nie działa, a piasek jest „rozgarniany” przez samochody. Przeczytał 

również informację, iż piasek jest sukcesywnie dosypywany na skrzyżowania. 

Zapytał, w jaki sposób jest on dosypywany, czy dowożą go „garściami”? Wnosi, aby 

we wspomnianych miejscach ustawić pojemniki na piasek; 

 otrzymał dziś potwierdzenie, że od 23 stycznia br. są nowe ulice gminne.                              

W tygodniku „Głos Olecka” dwa tygodnie temu ukazała się mapka ulic, na której 

przejęte przez gminę jezdnie były zaznaczone jeszcze jako powiatowe. Prosił, aby 

uaktualnić mapę.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, iż Burmistrz udzieli odpowiedzi pisemnej na wnioski.  

 

Na tym punkt zakończono.  

 

 

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

 

W tym punkcie głosu nie zabierano. 

 

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 

 


