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P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.6.2017 

XXXIII sesji Rady Miejskiej w Olecku  

odbytej w dniu 26 maja 2017 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
 

 
Sesję rozpoczęto o godzinie   13:00 

        zakończono o godzinie   15:15 

 

 

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 Pełniącego Funkcję Burmistrza – Grzegorza Kłoczko, Zastępcę Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – Tomasza Jagłowskiego. 

 

Witał kierowników jednostek podległych Radzie Miejskiej, prezesów spółek, 

kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, sołtysów, przewodniczących rad osiedli oraz 

mieszkańców biorących udział w dzisiejszej sesji.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił wszystkich obecnych o powstanie  

i uczczenie minutą ciszy przypadającej na dzień 25 maja 69 rocznicy mordu sądowego na 

rotmistrzu Witoldzie Pileckim, żołnierzu Armii Krajowej i organizacji „Nie”, więźniu obozu 

niemieckiego w Auschwitz, uczestniku powstania warszawskiego, skazanemu przez 

stalinowski sąd w dniu 15 maja 1948 roku na karę śmierci i zabitemu w więzieniu 

mokotowskim w dniu 25 maja 1948 roku.  

 

Minuta ciszy 

 

Następnie zaprosił do siebie Błażeja Gałkowskiego oraz jego rodziców. Odczytał 

treść Gratulacji dla Błażeja Gałkowskiego za odnoszenie znaczących sukcesów  

w uprawnianej dyscyplinie sportowej – pływanie w płetwach, po czym wręczył je wspólnie  

z Pełniącym Funkcję Burmistrza Olecka – Grzegorzem Kłoczko. Dodał, że w ramach 

powołania do Kadry Narodowej Błażej obecnie przygotowuje się do Mistrzostw Świata, 

które odbędą się w Tomsku w Rosji w dniach 31 lipca - 6 sierpnia br. Planowane jest 

również powołanie Błażeja do Reprezentacji Polski  na Mistrzostwa Europy Seniorów, które 

rozegrane zostaną w dniach 2-7 lipca br. we Wrocławiu. 

 

 Poinformował, że w dniu 27 maja jest obchodzony Dzień Samorządu 

Terytorialnego. Złożył najlepsze życzenia wszystkim samorządowcom. 

 

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

21 radnych, w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi wystarczające quorum do odbycia 

sesji i podejmowania prawomocnych uchwał. Dwóch radnych przybyło na sesję podczas jej 

trwania.  

 

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

przewodniczących rad i zarządów osiedli. 
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Oznajmił, że 31 maja upływa termin składania wniosków do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „IMIONKI I”, a więc do przyszłej środy 

mieszkańcy mają czas, aby zaprotestować planowanej na tym terenie inwestycji. Przekazał 

obecnym na sali trzy egzemplarze wniosków i prosił, by każdy kto jest przeciwny inwestycji 

złożył swój podpis. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad: 

 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. 

3. Informacja Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka o działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  

w okresie od ostatniej sesji. 

5. Sprawozdanie z realizacji w 2016 r. programu współpracy Gminy Olecko  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. 

6. Przygotowanie do sezonu letniego –  referat Komisji Polityki Prorodzinnej, 

Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku. 

7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8. Wnioski i oświadczenia radnych. 

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

Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób 

zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.   

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Olecku na rok 2017, 

b) Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Olecko, 

c) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Olecka:  

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok, sprawozdania  

z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, informacji o stanie mienia Gminy 

Olecko,  

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu  

 z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2016 rok,  

c) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku,  

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Olecku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Olecka  

za 2016 rok,  

e) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,  

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,  

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka.  

12. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

13. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad. 



 3 

Zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji jako pkt 7 Petycję do Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa w sprawie przyspieszenia prac nad projektem kodeksu 

urbanistyczno-budowlanego i jego szybkie skierowanie do Sejmu RP. 

 

Poddał wniosek pod głosowanie. 

 

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

21 radnych. 

 

Wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów i wprowadzono do porządku obrad jako pkt 

7 Petycję w sprawie przyspieszenia prac nad projektem kodeksu urbanistyczno-

budowlanego i jego szybkie skierowanie do Sejmu RP. 

 

Innych 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 kwietnia 2017 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 21, za przyjęciem protokołu głosowało  

21 radnych. 

 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół Nr ORN.0002.5.2017 sesji Rady Miejskiej odbytej                 

w dniu 28 kwietnia 2017 r. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 3 – Informacja Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka o działalności  

w okresie międzysesyjnym. 
 

Pełniący Funkcję Burmistrza Olecka – Grzegorz Kłoczko 

poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydano następujące zarządzenia: 

 

 zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów 

informatycznych obwodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach 

Burmistrza Olecka zarządzonych na 21 maja 2017 r., 

 zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok, 

 zarządzenie w sprawie wskazania do realizacji przez Gminę Olecko w 2017 r.  

we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie 

kultury fizycznej poprzez organizację biegu wokół Jeziora Oleckie Wielkie, 

 zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o kwotach 

dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwotach 

dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku, 
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 zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu udzielonych 

poręczeń i gwarancji w 2016 roku, 

 zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej 

dane dotyczące wykonania budżetu i kwotę wykorzystanych środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz kwotę zobowiązań,  

o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku, 

 zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej 

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, 

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz 

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku, 

 zarządzenie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok, 

 zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu na hejnał gminy Olecko, 

 zarządzenia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko, 

 zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany 

nazw ulic, 

 zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych w zakresie kultury w 2017 r., 

 zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2017 r., 

 zarządzenie w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Olecko na 2018 rok. 

 

Inne informacje z okresu międzysesyjnego: 

 

 W dniu 5 maja 2017 roku w Imionkach odbyło się zebranie wiejskie dla wyboru 

sołtysa. W wyniku tajnych wyborów sołtysem został Pan Krzysztof Dzierniejko.   

 Do 5 maja br. na konkurs na hejnał gminy Olecko wpłynęły oferty od ośmiu 

kompozytorów. W związku z tym, że każdy autor mógł zgłosić maksymalnie trzy 

kompozycje komisja konkursowa wysłuchała szesnastu utworów muzycznych, które 

przeszły weryfikację formalną. Żaden z nich jednak nie spodobał się na tyle, by stać 

się hejnałem gminy Olecko. W związku z tym, że komisja nie wskazała zwycięskiego 

utworu konkurs został unieważniony. 

 

 Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych przypomina się,  

że dnia 31 maja 2017 r. upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Brak opłaty w ustawowym terminie 

spowoduje wygaszenie zezwoleń. 

 Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku uczestniczyli w VI edycji 

konkursu plastycznego pt. „Niepełnosprawni są wśród nas” organizowany z okazji 

"Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną" w Suwałkach. Dwie 

nagrody przypadły dla naszych uczestniczek. W miesiącu maju Uczestnicy 

uczestniczyli w przeglądach teatralno - muzycznych w Kowalach Oleckich, 

Mikołajkach oraz Suwałkach, 

 14 czerwca odbędzie się XV Regionalny Turniej Tenisa Stołowego Osób 

Niepełnosprawnych oraz 26-27 czerwca VI PLENERIDA Przegląd Twórczości 

Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.  Imprezy organizowane są przez Warsztat 

Terapii Zajęciowej i Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych w Olecku.  

 

 Ogłoszono przetargi: 

 na sprzedaż lokalu o pow. użytkowej 21,80 m², nie spełniającego wymogów 

samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ulicy Nocznickiego 

17 w Olecku, 
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 na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,1977 ha położonej  w Olecku  

na Osiedlu  Siejnik II z przeznaczeniem pod zabudowę handlową,  

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4306 ha, przeznaczonej pod  

zabudowę usługową z wbudowaną funkcją mieszkaniową  przy ulicy Szosa do 

Świętajna. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 czerwca 2017 r., 

 na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej   

o powierzchni 0,3141 ha, przeznaczonej pod zabudowę handlową przy ulicy 

Wiejskiej.  

 

 Powiatowi Oleckiemu została ustalona opłata planistyczna w kwocie 2.301,40 zł  

w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowej położonej w Olecku przy ulicy 

Leśnej przed upływem pięciu lat od dnia wejścia w życie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 W związku z wejściem w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub 

innego ustroju  totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej prowadzone jest postępowanie w sprawie zmiany nazw trzech ulic: Armii 

Ludowej, Bohaterów Białostocczyzny i Mereckiego. Większość mieszkańców ulicy 

Armii Ludowej zaproponowało nową nazwę ulicy im. Czesława Miłosza. Szanując 

wybór większości mieszkańców, projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 

został skierowany do Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku. Natomiast do 

właścicieli nieruchomości i mieszkańców ulic Mereckiego i Bohaterów 

Białostocczyzny, zostały skierowane ankiety ze zgłoszonymi wcześniej propozycjami 

nazw ulic z prośbą o wskazanie jednej propozycji nazwy w terminie do dnia 31 maja 

2017 r.  

 Uchwałą  Nr XXV/583/2017 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 

28 marca 2017 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod 

uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 

określono obszar 30,5 ha do uprawy konopi włóknistych na terenie gminy Olecko.  

Na tej podstawie, po raz pierwszy na terenie naszej gminy zostało wydane zezwolenie 

na uprawę konopi włóknistych w obrębie Gąski. Wnioskodawca ma podpisaną umowę 

kontraktacji z firmą, która prowadzi działalność w zakresie skupu konopi włóknistych 

na podstawie zezwolenia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 W dniu 26 maja 2017 r. ogłoszono przetargi: 

 czwarty 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, 

 szósty przetarg na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,0757 ha,  położonej przy 

ulicy Grunwaldzkiej w Olecku z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną, 

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

ulicy Wąskiej w Olecku z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno-usługową, 

 czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1068 ha, 

przeznaczonej pod zabudowę turystyczno-wypoczynkową z usługami 

gastronomicznymi przy ulicy Sembrzyckiego.  

 

 Zgodnie z kryteriami podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 

rok 2017 przedstawionej przez MEN gmina złożyła wnioski do Ministerstwa Edukacji 

Narodowej  o dofinansowanie gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe, tj. 

Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej w Kijewie w zakresie:                           

-   doposażenia świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne; 

-   remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci   

młodszych; 

- doposażenia pomieszczeń do nauki w meble (np. ławki, krzesła) niezbędne do przyjęcia 

uczniów z młodszych roczników. 
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Łączna wartość złożonych wniosków wynosi 617 062 zł. 

 Gmina Olecko uzyskała dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w konkursie 

„Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2017 roku dla sołectw Gąski i Lenarty, 

zakwalifikowanych do udziału w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego pod nazwą: Program Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-

Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”. 

W ramach realizacji projektów:  

- w Gąskach powstanie widokowa altana rekreacyjna, elementy dekoracyjne, tj. drewniana 

atrapa studni, wóz drabiniasty, taczka ogrodowa, ogrodowe figury zwierząt gospodarskich, 

- w Lenartach nastąpi zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i siłowni plenerowej 

poprzez zamontowanie 4 lamp solarnych, 4 ławek z oparciem oraz nasadzeniu kompletu 

zieleni.  

Całkowita wartość projektów wynosi 35 000 zł, w tym pozyskana dotacja 17 500 zł, wkład 

finansowy gminy 14 024 zł, wkład niefinansowy w formie pracy nieodpłatnej mieszkańców 

sołectw 3 476 zł. 

 W terminie od 3 do 7 maja na Hali LEGA odbył się Finał Mistrzostw Polski Kadetów 

w Siatkówce. Organizatorami imprezy był Polski Związek Piłki Siatkowej oraz 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku. 

 19 maja 2017 r. po raz piąty dużym zainteresowaniem gimnazjalistów z powiatu 

ełckiego suwalskiego i oleckiego cieszył się Regionalny Turniej Czytelniczy 

„LEKTUROMANIACY”. Pomysłodawcą i organizatorem tego przedsięwzięcia było 

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. Organizacja tak prestiżowego 

wydarzenia jest przykładem dobrej praktyki szkoły skierowanej na potrzeby  

i możliwości młodego pokolenia w powiecie oleckim. 

 

 Wykonano odwodnienie i termomodernizację fundamentów budynku mieszkalnego 

Dąbrowskie 5. Koszt remontu wyniósł 50 000,00 zł. 

 Wykonano 2 progi zwalniające na osiedlu Siejnik – koszt wykonania progów 6 000,00 zł.  

 W chwili obecnej odbywają się naprawy dróg na terenie naszej gminy w ramach 

bieżącego utrzymania oraz zaplanowanych funduszy sołeckich. 

 Trwają rozmowy dotyczące organizacji na terenie naszej gminy, 74 Rajdu Polski. Rajd, 

planowany na początku lipca br., przebiegałby na takich samych trasach co w zeszłym 

roku. Ponadto planuje się również, wzorem ubiegłego roku, tankowanie pojazdów na 

Placu Wolności.   

 Zakończono prace związane z budową placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1  

w ramach inicjatywy lokalnej. Łączna kwota zadania wynosi około 62 000,00 zł, z czego 

Gmina Olecko pokrywa koszty zakupu i montażu nowych urządzeń zabawowych za 

kwotę  34 598,43  zł.   

 W ramach likwidacji tzw. dzikich wysypisk zostały uprzątnięte tereny gminne przy 

ulicach Tunelowej, Łąkowej i Leśnej na kwotę 4 tys. zł. 

 Zlecono wykonanie projektów linii oświetleniowych: 

- ul. Warmińskiej i Cisowej,  

- Al. Lipowych, 

- Alejki pieszej na cmentarzu komunalnym Nr II w Olecku. 

 

 Zadania w trakcie realizacji:  

 budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653, 

 przebudowa drogi gminnej w Łęgowie, 

 budowa budynku socjalnego B1 Imionki, 

 przebudowa kanału deszczowego przy ul. Rzeźnickiej, 

 zagospodarowanie terenu przy ul. Al. Zwycięstwa, 

 zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A (projekt), 

 przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego - w dniu 11 

maja 2017 roku odbył się odbiór końcowy wykonanych robót, podczas którego 
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wyznaczono dodatkowy termin na usunięcie wskazanych uwag. W dniu 24 maja, po 

uprzedniej informacji od Inspektora Nadzoru, odbył się odbiór uwag wskazanych na 

odbiorze końcowym, 

 przebudowa mostku w Sedrankach na drodze 141045N – prace projektowe,  

 przebudowa dogi gminnej przy ul. Zana – prace projektowe, 

 przebudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich – prace projektowe,  

 budowa oświetlenia przy ul. Szeremety, 

 budowa linii oświetleniowej – Duły [FS], 

 budowa linii oświetleniowej – Judziki [FS],  

 budowa linii oświetleniowej – Kukowo [FS], 

 przebudowa świetlicy w Kukowie, 

 przebudowa placu zabaw w parku, 

 budowa kanału deszczowego przy Al. Lipowych (projekt),  

 zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS), 

 budowa drogi Os. Dąbrowskie – projekt (FS), 

 budowa amfiteatru w Olecku – prace projektowe. Termin wykonania zamówienia – 31 

lipca 2017 r., 

 przebudowa targowiska miejskiego w Olecku, 

 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olecku w rejonie 

ulic: Wojska Polskiego, Słonecznej i 11 Listopada, 

 trwa procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Kukowo – tereny obsługi produkcji rolnej”, 

 trwa procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru „Imionki I”, 

 trwa procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

miejscowości Dobki, 

 projekt „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”, 

 rozpoczęto działania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.  

 

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: 

 Podczas ostatniej sesji Radny Maciej Juchniewicz zgłosił wniosek dotyczący ujęcia 

interpelacji, wniosków i oświadczeń radnych w jednym punkcie porządku obrad. 

 

Poddał wniosek pod głosowanie. 

 

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

12 radnych, 8 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny był przeciw. 

 

 1 maja 2017 r. reprezentował Radę Miejską na finale Gratki dla nastolatka, 

 2 maja 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku przekazał ocenę 

zasobów pomocy społecznej w Gminie Olecko za rok 2016, 

 3 maja 2017 r. reprezentował Radę Miejską podczas uroczystych obchodów Święta 

Konstytucji 3 Maja, 

 4 maja 2017 r. Sołtys Sołectwa Zatyki złożył pismo dotyczące m.in. pracy urzędu oraz 

dróg gminnych, 
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 4 maja 2017 r. wpłynął odpis prawomocnego orzeczenia Regionalnej Komisji 

Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 marca 2017 r. wydane wobec 

Burmistrza Olecka, 

 5 maja 2017 r. reprezentował Radę Miejską podczas obchodów Dnia  

Strażaka, 

 5 maja 2017 r. do wiadomości Rady Miejskiej wpłynął wyrok z dnia 30 marca 2017 r. 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie stwierdzający nieważność 

uchwały 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, 

 zarządzenie Nr ORN.0050.68.2017 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania finansowego za 2016 rok, 

 9 maja 2017 r. Pełniący Funkcję Burmistrza Olecka przedłożył sprawozdanie  

z realizacji w 2016 r. programu współpracy Gminy Olecko z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, 

 10 maja 2017 r. reprezentował Radę Miejską w Szkole Podstawowej Nr 1 podczas 

konkursu poezji obcojęzycznej, 

 10 maja 2017 r. wpłynęło pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące 

rezolucji Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie protestu 

przeciwko budowie centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej  

w miejscowości Imionki, 

 11 maja 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie przesłał pismo 

Państwa U. do ponownego rozpatrzenia, 

 13 maja 2017 r. odbyła się V Olecka Trzynastka, w której uczestniczyło prawie 

dwustu uczestników, 

 Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 13 maja 2017 r. Wojewoda Warmińsko 

-Mazurski stwierdził nieważność § 3 ust. 3 pkt 3 i pkt 5 uchwały  

Nr ORN.0007.29.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w Olecku przy ul. Gołdapskiej, 

  24 maja br. wpłynęła Uchwała Nr RIO.VIII-0120-286/17 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka z tytułu wykonania budżetu za rok 

2016. Opinia jest pozytywna, 

 odpowiednio 23 i 25 maja 2017 r. Pełniący Funkcję Burmistrza Olecka zwrócił się  

z prośbą o wytypowanie spośród Radnych Rady Miejskiej w Olecku po 1 radnym do 

wzięcia udziału w pracach komisji konkursowych, które będą miały za zadanie 

rozstrzygnąć konkursy i wręczyć nagrody zwycięzcom.  

 

Pierwszy konkurs polega na przygotowaniu prac plastycznych o tematyce 

zagospodarowania przestrzennego terenu objętego sporządzanym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Olecko 1.  

 

Zapytał, kto z radnych jest chętny do prac w komisji konkursowej. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki do 

składu komisji konkursowej wytypowano Radną Wiolettę Dorotę Żukowską. 

 

Innych kandydatur nie było. 
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Do komisji konkursowej zgłoszono Radną Wiolettę Dorotę Żukowską. 

 

Drugi pn. „MIESZKAJMY PIĘKNIEJ” – to konkurs na najpiękniejszy balkon, 

posesję indywidualną i posesję przy budynkach wielorodzinnych. 

 

Zapytał, kto z radnych jest chętny do prac w komisji konkursowej. 

 

Radny Maciej Juchniewicz 

zgłosił kandydaturę Radnej Marii Wandy Dzienisiewicz 

 

Innych kandydatur nie było. 

 

Do komisji konkursowej zgłoszono Radną Marię Wandę Dzienisiewicz. 
 

 Poinformował, że w dniu 24 maja 2017 r. spotkał się z mieszkańcami Imionek.  

W przedmiotowym spotkaniu uczestniczył zespół do spraw ferm 

wielkopowierzchniowych. Spotkanie miało na celu przybliżenie tematyki, co jest już 

zrobione, na jakie decyzje czekamy i jakie kroki zostaną podjęte na przyszłość.  

 

 Zwrócił się z prośbą do Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej, aby na 

następnych posiedzeniach komisje zajęły się tematem pracowników socjalnych. 

 
 Zapraszał na X Olecką Olimpiadę Milusińskich im. Romualda Wojnowskiego, która 

odbędzie się w dniu 27 maja 2017 r. na obiektach MOSiR.  

 
 W okresie międzysesyjnym odbyły się następujące posiedzenia komisji: 

o 8 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 

o 12 maja 2017 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, 

Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Polityki Prorodzinnej, 

Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa, 

o 23 maja 2017 r. odbyły się posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji 

Gminy, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony 

Zdrowia i Bezpieczeństwa, 

o 24 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu                          

i Gospodarki, 

o 26 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. 

 

Radni nie zgłaszali pytań. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 5 – Sprawozdanie z realizacji w 2016 r. programu współpracy Gminy Olecko  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. 

 

Pełniący Funkcję Burmistrza Olecka – Grzegorz Kłoczko 

przedstawił sprawozdanie – treść w załączeniu do protokołu. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

odnośnie niewykorzystania środków z zakresu upowszechniania turystyki oraz organizacji 

wypoczynku dzieci i młodzieży zapytała o metodę kontaktowania się, czy też weryfikacji 

jeżeli nie wpływa żaden wniosek i jest zagrożenie, że pieniądze nie zostaną wykorzystane. 

Czy jest jakaś przyjęta zwyczajowo metoda, żeby doprowadzić do skutecznego wydania 
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zaplanowanych środków. Znany jest problem nieskładania wniosków przez organizacje  

z powodu zbyt niskiego dofinansowania w stosunku do kosztów rzeczywistych realizacji 

danych przedsięwzięć. Trzeba to przeanalizować, zwłaszcza w zakresie upowszechniania 

turystyki. Wciąż mówimy o mieście turystycznym, a dlaczego z zakresu upowszechniania 

turystyki liczba ofert wynosi 0. 

 

Pełniący Funkcję Burmistrza Olecka – Grzegorz Kłoczko 

poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 

 

Radni nie zgłaszali innych pytań. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 6 – Przygotowanie do sezonu letniego –  referat Komisji Polityki 

Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

odczytał referat – treść w załączeniu do protokołu. 

 

Pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono.  

  

 

Do punktu 7 – Petycja w sprawie przyspieszenia prac nad projektem kodeksu 

urbanistyczno-budowlanego i jego szybkie skierowanie do Sejmu RP.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

odczytał treść petycji. 

 

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

18 radnych. 

 

Rada jednogłośnie przyjęła petycję w sprawie przyspieszenia prac nad projektem kodeksu 

urbanistyczno-budowlanego i jego szybkie skierowanie do Sejmu RP. 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

 

Do punktu 8 – Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, że odpowiedzi na interpelacje i wnioski zostaną udzielone na piśmie. 

 

Radny Maciej Juchniewicz 

przekazał interpelacje Radnej Anny Kaczor: 

 dlaczego przy wspólnych inwestycjach z powiatem gmina nie może podejmować 

żadnych działań nadzorczych mimo tego, że wpływają wnioski, że inwestycja nie 

przebiega prawidłowo, 

 czy uprzątnięto gałęzie na Wiewiórczej Ścieżce, a jeżeli nie, to kiedy zostanie  

to zrobione. 
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Radny Maciej Juchniewicz 

zgłosił następujące interpelacje: 

 zapytał, kiedy radni mogą spodziewać się uchwały intencyjnej, która jest warunkiem 

przystąpienia do prac nad właściwym Lokalnym Programem Rewitalizacji, 

 zapytał, czy wiadomo coś na temat, że w bezpośrednim pobliżu miasta ma być 

zlokalizowana biogazownia, 

 w imieniu Klubu Radnych OKO zapytał o parkingi wokół Placu Wolności. Z jednej 

strony występuje niedobór miejsc parkingowych, a z drugiej ustawiane są reklamy, 

które zajmują od dwóch do trzech stanowisk. Jak to jest uregulowane. 

 

Radna Wioletta Dorota Żukowska 

zgłosiła następujące interpelacje: 

 prosiła o udzielenie odpowiedzi na interpelację zgłoszoną podczas ostatniej sesji 

dotyczącą przebudowy drogi krajowej 65, 

 zapytała, na jakim etapie są prace odnośnie wdrażania reformy oświaty. Czy rodzice, 

nauczyciele, dyrektorzy zgłaszają jakieś problemy i czy są już oszacowane koszty, 

 zapytała, czy gmina jest przygotowana do usuwania Barszczu Sosnowskiego. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

prosiła o przesłanie wszystkim radnym opracowania dotyczącego wynagrodzeń pracowników 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, które otrzymała w ramach odpowiedzi na 

zgłoszony wniosek. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

odczytał art. 222 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe. Zapytał, w jaki sposób ten przepis będzie realizowany w gminie Olecko,  

a szczególnie ust. 4. 

 

Radni nie zgłaszali więcej interpelacji. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 9 – Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Radny Jarosław Bagieński 

zgłosił wniosek, aby wzorem innych miast w Polsce utworzyć Olecki Rower Miejski. Chodzi 

o to, by urząd we współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłosił nabór niepotrzebnych 

mieszkańcom rowerów. Pozyskane rowery, pomalowane na jednakowy kolor i ustawione  

w kilku punktach, mogą być bezpłatnie wypożyczane. Więcej informacji na ten temat 

znajduje się na stronie www.krotoszyn.pl 

 

Radny Wojciech Rejterada 

ponownie zgłosił wniosek o zamontowanie poręczy na zejściu w obrębie ulic Dąbrowskiej  

i Norwida. Osoby starsze i niepełnosprawne mają duży problem z poruszaniem się, gdyż 

zejście jest strome. 

 

Poinformował, że troje olecczan: Martyna Grygo, Kinga Kuklińska i Jakub Skowroński  

w miniony weekend w Lyonie we Francji zdobyło brązowe medale na mistrzostwach Europy 

karate kyokushin. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

dodał, że Radny Rejterada jest trenerem wymienionych przed chwilą osób. Złożył mu 

gratulacje. 
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Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

zgłosiła następujące wnioski: 

 w związku z uzyskaną odpowiedzią z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Olecku wnioskowała, aby organ uprawniony złożył wniosek do Państwowej 

Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli wypełniania przez firmę Medis24 Sp.  

z o.o. przepisów wynikających z kodeksu pracy odnośnie pracowników. Wniosek 

dotyczy przede wszystkim wysokości wynagrodzenia za świadczone usługi 

opiekuńcze i usługi specjalistyczne, a także liczby zawieranych umów zleceń z tym 

samym pracownikiem za okres minimum ostatnich trzech lat, 

 zgłosiła wniosek o rozpoczęcie rozmów z samorządem Malborka o nawiązanie 

partnerstwa. Olecko i Malbork to dwa miasta, które łączy postać Albrechta 

Hohenzollerna. Taka inicjatywa umożliwiłaby rozwój tożsamości mieszkańców ziemi 

oleckiej, idei miasta przygranicznego, otwartego z rozwijającą się kulturą usług  

i handlu towarami lokalnymi, a także lokalnej przedsiębiorczości. Mamy postać 

historyczną, a wciąż nie podejmujemy wysiłku, aby budować ciekawą historię i markę 

miasta turystycznego, w którym jest o czym opowiedzieć i czym się pochwalić. 

 

Radny Maciej Juchniewicz 

zgłosił następujące wnioski: 

 zgłosił wniosek o przedłożenie Radzie Miejskiej wyników kontroli jakości 

świadczonych usług opiekuńczych, która zgodnie z informacją MOPS miała potrwać 

do końca maja, 

 w nawiązaniu do przygotowania do sezonu letniego i wygłoszonego na sesji referatu 

wnioskował o przygotowanie i przekazanie oferty turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej 

na ten rok skierowanej do wojsk NATO stacjonujących na Mazurach. Cześć żołnierzy 

brało udział np. w Oleckiej Trzynastce. Jest to grupa mobilna, aktywna i otwarta na 

różne wydarzenia i warto „przyciągnąć” ją do miasta, 

 wnioskował o przygotowanie kompleksowej informacji prawnej na temat handlu 

ulicznego i obwoźnego. Od jakiegoś czasu dwie panie radne dyskutują  

o możliwościach w tym zakresie m.in. w centrum miasta. Będzie to dobry początek,  

w kierunku wspierania przedsiębiorczości i handlu w Olecku, w tym na centralnym 

placu w mieście. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk  

zgłosił następujące wnioski: 

 wnosi o podjęcie działań w celu włączenia gminy Olecko do ogólnopolskiego 

programu Mieszkanie Plus, 

 w imieniu mieszkańców Lesku zgłosił wniosek o usunięcie nielegalnego wysypiska 

śmieci, które powstało za wiaduktem po prawej stronie w kierunku Wieliczek, 

 uważa, ze remont i modernizacja ul. Batorego powinny być wykonane jak najszybciej 

i o to nieustannie wnosi. 

Podziękował za wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Gołdapskiej.  

 

Radni nie zgłaszali więcej wniosków. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 10 – Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, 

radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Senorów oraz innych osób 

zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektów uchwał. 

 

Sołtys Sołectwa Zatyki – Remigiusz Arciszewski 

zgłosił wniosek o objęcie uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 

dróg gminnych pozostałego odcinka drogi Zatyki-Bartki od drogi powiatowej nr 1940N do 

granicy gminy. 

 

Innych uwag do projektów uchwał nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 11 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Olecku na rok 2017; 

 

Pełniący Funkcję Burmistrza Olecka – Grzegorz Kłoczko 

poinformował, że uchwała ma związek z wnioskiem Radnego Macieja Juchniewicza 

dotyczącym wniesienia pod obrady Komisji Rewizyjnej oceny działań gminy w zakresie 

budowy fermy w Imionkach oraz rozbudowy ferm w Kukowie. 

 

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. 

 

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

Rejterada  

poinformował, że Komisja przy 6 głosach za i głosie wstrzymującym 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 

przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2017. 

 

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 17, za przyjęciem uchwały głosowało                     

17 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2017. 
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U c h w a ł a   Nr ORN.0007.37.2017 

w załączeniu 

 

b) Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Olecko; 

 

Pełniący Funkcję Burmistrza Olecka – Grzegorz Kłoczko 

poinformował, iż program funkcjonuje na terenie gminy od 5 lat. Zmieniono go w miejscach, 

w których okazał się niedoskonały. Ostateczną treść projektu uchwały, uwzględniającą 

drobne autopoprawki, omawiano na posiedzeniach poszczególnych komisji. 

 

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 autopoprawki, jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

Rejterada  

poinformował, iż Komisja uwzględniając autopoprawki, jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja uwzględniając autopoprawkę, jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie Lokalnego programu 

wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Olecko.  

 

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 18, za przyjęciem uchwały głosowało  

18 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji 

szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.38.2017 

w załączeniu 

 

c) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; 

 

Pełniący Funkcję Burmistrza Olecka – Grzegorz Kłoczko 

poinformował, iż PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwróciły się do gminy  

o podanie statusu dróg, które przecinają linię kolejową na południe od Zatyk. Należy 

przekształcić te drogi i nadać im status dróg gminnych publicznych w związku  
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z niebezpieczeństwem zamknięcia przejazdów kolejowych na tych drogach i związanej z tym 

likwidacji dojazdu do pół albo do siedlisk. 

 

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. 

 

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

Rejterada  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg gminnych. 

 

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 18, za przyjęciem uchwały głosowało  

18 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.39.2017 

w załączeniu 

 

 

Na tym punkt wyczerpano.  

 

 

Do punktu 12 – Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Olecka:  

 

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok, sprawozdania  

z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, informacji o stanie mienia Gminy 

Olecko 

 

Pełniący Funkcję Burmistrza Olecka – Grzegorz Kłoczko 

poinformował, iż budżet gminy na 2016 rok uchwalono 29 grudnia 2015 roku z planowanymi 

dochodami w wysokości 72.313.430 zł, wydatkami w wysokości 69.161.830 zł i nadwyżką 

3.151.600 zł, którą w trakcie roku zmniejszono o kwotę 866.802 zł, wprowadzając w tej 

wysokości wolne środki z lat ubiegłych. Plan dochodów zwiększono o 16.511.534,40 zł  

a  plan wydatków o 17.378.336,40 zł. 
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Dochody ogółem zostały zrealizowane w 98,7 % tj. niższe w stosunku do planowanych  

o 1.140.442 zł, głównie z tego powodu, iż nie wpłynęły dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich, z powodu nierealizowania zadań oraz 

odłożono na 2017 rok dotację z Powiatu Oleckiego na „Przebudowę ulic: Moniuszki, 

Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego”.   

W dochodach ogółem dochody własne stanowiły 44,4 %, dotacje celowe z budżetu państwa 

na zadania zlecone i własne 31,8 %, subwencje ogólne 22,3 %, dotacje na wydatki z udziałem 

środków z UE 1,4 %.  

 

Wydatki budżetu gminy to 83.584.437 zł, czyli 96,6 % planowanych. 

Wydatki przeznaczono głównie na: 

1. pomoc społeczną – 34,4 % (28.767.427 zł) 

2. oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą –  33,3 % (27.865.594 zł) 

3. administrację publiczną – 7,3 % (6.127.615 zł), 

4. gospodarkę komunalną i ochronę środowiska  – 7,2 % (6.023.575 zł) 

5. kulturę fizyczną – 4,6 % (3.817.791 zł) 

6. transport i łączność – 3,4 % (2.882.970 zł) 

7. gospodarkę mieszkaniową –  3,2 % (2.667.642 zł). 

 

Wydatki majątkowe stanowią 4 % w wydatkach ogółem. Wydano 3.373.165 zł na inwestycje, 

w tym największe środki przeznaczono na: 

 Drogi publiczne - wydano 2.023.828 zł.  

 Na inwestycje w Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano – 499.777 zł. 

Wykonano m.in. oświetlenie ul. Sembrzyckiego, kontynuowano budowę placów 

zabaw głównie z Funduszy Sołeckich. 

 W dziale Turystyka poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 241.062 zł  

z przeznaczeniem na przygotowanie zadań do aplikowania o środki zewnętrzne: 

zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega, plaży „Szyjka”, budowa ścieżki rowerowej. 

 W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatki inwestycyjne to rozpoczęta budowa 

budynku socjalnego w Imionkach, modernizacje lokali i budynków komunalnych 

gminnych oraz zakupiono oprogramowanie do zarządzania gminnym zasobem 

nieruchomości. 

 W dziale Oświata, m.in. przygotowano projekt modernizacji budynku Przedszkola. 

Złożono wniosek o dofinansowanie. 

 

Łącznie realizowano ok. 60 różnych zadań inwestycyjnych, w tym prawie wszystkie 

finansowane ze środków własnych. W ramach zadań inwestycyjnych i bieżących, 

zgłoszonych przez sołectwa finansowanych z wyodrębnionych środków stanowiących 

Fundusz Sołecki wydano 380.273 zł z czego otrzymamy w br. zwrot z BP w kwocie 101.689 

zł (26,741 %). 

 

Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku wynosiło 24.915.200 zł  co stanowiło 28,4 % 

wykonanych dochodów gminy. Obsługa zadłużenia gminy, to spłata rat kredytów, wykup 

obligacji komunalnych oraz odsetek od tego zadłużenia. W 2016 roku stanowiła kwotę 

3.963.117 zł, czyli 4,5 % wykonanych dochodów.  

Biorąc pod uwagę zrealizowane dochody i przychody, wydatki i rozchody, budżet gminy za 

2016 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 1.815.288 zł a realizowany był zgodnie  

z podjętymi Zarządzeniami oraz uchwałami Rady Miejskiej w Olecku i w oparciu o ustawę  

o finansach publicznych. 

 

Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy dołączono Informację o stanie mienia Gminy 

Olecko, która zawiera dane na początek i koniec 2016 roku.  
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Sprawozdanie finansowe Gminy Olecko za 2016 rok to: 

 

Bilans z wykonania budżetu Gminy Olecko, zawiera: 

AKTYWA – głównie środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu w wysokości 

4.094.822 zł, należności i rozliczenia – 16.126 zł. 

 

PASYWA, to:  

1. Zobowiązania Gminy Olecko – 25.311.591 zł, w tym głównie kredyty oraz 

wyemitowane obligacje. 

2. Aktywa netto budżetu, to głównie: wynik wykonania budżetu za rok 2016  

-   4.099.773 zł, rezerwa na niewygasające wydatki – 730.571 zł, oraz skumulowany 

wynik budżetu z lat poprzednich – (minus) – 27.201.264 zł 

3. Inne pasywa – 1.170.277 zł – są to środki z przekazanej w grudniu 2016 roku 

subwencji oświatowej na realizację wydatków roku bieżącego. 

 

Łączny bilans jednostek obejmuje dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 

budżetowych czyli: szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkola, MOPS-u, MOSiR-u   

i Urzędu Miejskiego. 

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. przedstawia: 

1. aktywa trwałe, wg wartości netto (pomniejszone o amortyzację) – 206.088.976 zł, 

2. aktywa obrotowe – 23.898.414 zł, to głównie należności krótkoterminowe takie jak 

fundusz alimentacyjny, należności podatkowe oraz środki zgromadzone na 

rachunkach bankowych, jak depozyty i FŚS. 

PASYWA, to głównie Fundusz i Zobowiązania.   

 

Łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych Gminy Olecko  

– sporządza się w wariancie porównawczym, z podziałem na koszty rodzajowe, które 

wynoszą 81.114.390 zł i przychody w kwocie 97.273.861 zł. Zysk z działalności jednostek 

budżetowych wyniósł – 16.164.400 zł. 

 

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy przedstawia Fundusz 

na początku roku, zmiany w trakcie i  Fundusz do ujęcia w bilansie na rok przyszły  

– 223.857.220 zł. 

 

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2016 rok 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

odczytał sentencję uchwały Nr RIO.VIII-0120-173/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii                                  

o przedłożonym przez Burmistrza Olecka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Olecko 

za 2016 rok – uchwała w załączeniu do protokołu. 

 

c) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jarosław Bagieński 

odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku w sprawie wykonania budżetu 

Gminy Olecko za 2016 rok – w załączeniu do protokołu. 

 

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Olecku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Olecka za 2016 rok 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał sentencję uchwały Nr RIO.VIII-0120-286/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Olecka za 2016 rok  – uchwała w załączeniu do protokołu. 

 

e) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

w imieniu Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki chciałaby zwrócić uwagę na elementy, 

które poruszane były na tej komisji. Wskaźnik zadłużenia wynosi 28% - jest on nieduży. 

Natomiast wskaźnik inwestycyjny wyniósł niewiele ponad 4%, co wskazuje jednoznacznie, 

że rok 2016 był w zasadzie nie inwestycyjny w naszej gminie. Zastanawiała się, czy  

z dostępnych zasobów finansowych nie można było zrobić więcej na potrzeby mieszkańców. 

Wiodące wydatki bieżące to oświata i wychowanie oraz pomoc społeczna i tu w zasadzie nic 

się nie zmieniło. Jednak patrząc na wykres przedstawiający wykonanie wydatków według 

działów: transport i łączność to prawie tyle samo, co gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska i niewiele różniąca się kultura fizyczna czyli w zasadzie na bardzo niskim 

poziomie w stosunku do tych dwóch. Znamy wydatki szkolne i wciąż mówimy, że są tu 

większe potrzeby. Niemniej jednak transport i łączność to podstawy rozwoju. Olecko  

i okolice są pomijane ze względu na zły stan dróg. Analizując ideę budżetu zadaniowego 

uważa, że wciąż nie określane są szczegółowe wskaźniki osiągnieć, skuteczności i wydajności 

planowanych działań. Muszą przemówić liczby. Zaproponowała, aby zgodnie z głównymi 

przesłankami idei budżetu zadaniowego przystąpić do opracowania na rok 2018 i kolejne lata 

programu utrzymania dróg. Cel można ująć następująco: efektywne i ekonomiczne 

utrzymanie dróg miejskich i wiejskich w celu bezpiecznego, płynnego poruszania się 

pojazdów w mieście i na wsi. Pan kierownik przychyla się, że istnieje potrzeba, aby taki plan 

został przygotowany. Jest już inwentaryzacja, ale chodzi o to, by wyodrębnić program  

i określić wskaźniki. Wiedzieć, ile kosztuje utrzymanie nawierzchni, sprzątanie, mycie, 

odśnieżanie, malowanie i konserwacja znaków poziomych, ustawienie i konserwacja znaków 

pionowych oraz, czy wdrażane zadania są skuteczne i wydajne. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

oznajmił, że ma trochę inne spojrzenie na temat budżetu. Rok 2016 był przygotowaniem do 

aplikacji unijnych. Wykonano prace planistyczne, logistyczne i projektowe, by być gotowym 

w momencie ruszenia programów. Wartym zauważenia jest to, że po raz kolejny gmina nie 

zaciągała żadnego kredytu. Od kilku lat zadłużenie systematycznie spada. 

 

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 

 

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. 

 

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

Rejterada  

poinformował, iż Komisja przy 6 głosach za i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 

 

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 17, za przyjęciem uchwały głosowało  

17 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.40.2017 

w załączeniu 

 

 

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka 

 

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. 

 

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

Rejterada  

poinformował, iż Komisja przy 6 głosach za i 1 głosie wstrzymującym 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 udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Olecka. 

 

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 17, za przyjęciem uchwały głosowało  

14 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  
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Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.42.2017 

w załączeniu 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

złożył gratulacje pani skarbnik oraz kierownikom wydziałów. 

 

Na tym punkt wyczerpano. 

 

 

Do punktu 13 – „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

 

Radny Maciej Juchniewicz 

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

OKO. 

 

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

w Olecku.  

 

 

           Protokołowała        Przewodniczący Rady Miejskiej 

      Karolina Kuskowska            Karol Sobczak 

 


