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P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.8.2017 

XXXV sesji Rady Miejskiej w Olecku  

odbytej w dniu 30 czerwca 2017 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
 

 
Sesję rozpoczęto o godzinie   11:00 

        zakończono o godzinie   13:30 

 

 

Sesji przewodniczył    Przewodniczący Rady Miejskiej 

          - Karol Sobczak  

 

Protokołowała     Inspektor Wydziału ORN UM 

         - Karolina Kuskowska 

 

 Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej. Witał radnych przybyłych  

na sesję, witał Burmistrza Olecka – Wacława Olszewskiego, Wicestarostę Powiatu Oleckiego 

– Kazimierza Iwanowskiego. 

 

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 stwierdził, że na stan  21 radnych, w sesji uczestniczy  

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

prawomocnych uchwał. Trzech radnych przybyło 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: 

 

Porządek sesji: 

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. Rozpatrzenie sprawy postępowania administracyjnego gminy w zakresie 

dotyczącym budowy fermy w Imionkach i rozbudowy ferm w Kukowie – referat 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku. 

6. Stan i potrzeby oleckiej kultury – referat Komisji Oświaty, Kultury, Promocji 

Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku. 

7. Stan przygotowań do reformy oświaty w Gminie Olecko. Nowa sieć szkół Gminy 

Olecko – referat Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji 

Rady Miejskiej w Olecku. 

8. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych, 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.   
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10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019, 

b) ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę Burmistrzowi Olecka, 

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olecku w rejonie ulic: 

Wojska Polskiego, Słonecznej i 11 Listopada, 

d) zmiany nazwy ulicy w mieście Olecko – dotyczy ul. Armii Ludowej, 

e) zmiany nazwy ulicy w mieście Olecko – dotyczy ul. Bohaterów 

Białostocczyzny, 

f) udzielenia pomocy finansowej na zadania związane z funkcjonowaniem Biura 

Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, 

g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na zadanie pn. 

„Przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki – Łęgowo”, 

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017-2024, 

i) zmiany budżetu gminy na 2017 rok. 

11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

12. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad. 

 

Burmistrz  – Wacław Olszewski 

zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji w punkcie 10 projektu uchwały a) w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019  

oraz wprowadzenie do porządku obrad odpowiednio jako ppkt a i b projektów uchwał  

w sprawach: 

 przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Olecko, 

 przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Olecka w ramach Lokalnego 

programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Olecko. 

Propozycja zdjęcia projektu uchwały jest związana z ogłoszeniem naboru na stanowisko 

kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który zostanie rozstrzygnięty  

w lipcu. Nowy kierownik opracuje Gminny Program Wspierania Rodziny na trzy lata. 

Projekty w sprawach przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie 

uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko oraz przyjęcia Regulaminu 

przyznawania stypendium Burmistrza Olecka w ramach Lokalnego programu wspierania 

edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko zostały 

przygotowane w związku z zawiadomieniem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu 

Wojewódzkiego o wszczęciu postępowania nadzorczego w celu stwierdzenia nieważności 

uchwały Nr ORN.0007.38.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie 

Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych 

na terenie Gminy Olecko. W przedmiotowym zawiadomieniu organ wskazał możliwość 

podjęcia przez Radę Miejską w Olecku odpowiednich czynności, zmierzających do 

dostosowania kwestionowanej uchwały do zgodności z prawem, we własnym zakresie.  

 

W tym momencie, do Burmistrza podeszła Pani Elżbieta Mazurek. Podziękowała 

Burmistrzowi za wizytę w siedzibie Oleckiej Rady Seniorów i okazane wsparcie. Wręczyła 

mu różę. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

przypomniał, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym, każdy 

wniosek w sprawie zmian w porządku obrad można wprowadzić bezwzględną większością 

głosów ustawowego składu Rady. Poddał wniosek pod głosowanie. 
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Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 15, za przyjęciem wniosku głosowało                     

15 radnych.  

 

Rada przyjęła wniosek Burmistrza w sprawie zmiany porządku obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, że punkty porządku obrad dotyczące projektów uchwał zmieniają się 

odpowiednio. 

 

Innych wniosków ani 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 9 czerwca 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 15, za przyjęciem protokołu głosowało  

15 radnych. 

 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół Nr ORN.0002.7.2017 sesji Rady Miejskiej odbytej                 

w dniu 9 czerwca 2017 r. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

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

Burmistrz  – Wacław Olszewski 

poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał następujące zarządzenia: 

 

 Nr ORN.0050.79.2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie komisji konkursowej  

ds. konkursu plastycznego, 

 Nr ORN.0050.80.2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 

oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko  

– dotyczy dwóch nieruchomości gruntowych pod budowę budynku mieszkalnego  

w miejscowości Gąski, 

 Nr ORN.0050.81.2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy  

na 2017 rok, 

 Nr ORN.0050.82.2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany  

do regulaminu organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku, 

 Nr ORN.0050.83.2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji 

konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań  

z zakresu ochrony i promocji zdrowia, 

 Nr ORN.0050.84.2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia  

do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy 
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Olecko – dotyczy nieruchomości gruntowej rolnej przeznaczonej na poprawę 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w miejscowości Kukowo, 

 Nr ORN.0050.85.2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2016 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku 

„Mazury Garbate”, 

 Nr ORN.0050.86.2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  

w zakresie kultury fizycznej w 2017 r., 

 Nr ORN.0050.87.2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  

w 2017 r. w zakresie kultury, 

 Nr ORN.0050.88.2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  

w 2017 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 

 Nr ORN.0050.89.2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia 

nieruchomości lokalowej położonej na terenie Gminy Olecko, w obrębie geodezyjnym 

Babki Oleckie, 

 Nr ORN.0050.90.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Szkole 

Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach na złożenie wniosku  

o wygaszenie trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości oznaczonej nr geod.  

47 położonej w obrębie Gąski. 

 

Inne informacje z okresu międzysesyjnego: 

 

 Rozstrzygnięto przetargi na sprzedaż:  

 nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1729 ha położonej w obrębie Babki Oleckie 

z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość zostanie 

zbyta za cenę 20.479,50 zł brutto, 

 nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,8007 ha, położonej w obrębie Zatyki, 

przeznaczonej na cele rolne. Nieruchomość zostanie zbyta za cenę 15.000,00 zł, 

 lokalu o pow. użytkowej 21,80 m² z piwnicą o pow. użytkowej 2,70 m² w budynku  

przy ulicy Nocznickiego 17 w Olecku za cenę 39.814,00 zł. 

 

 Nie doszły do skutku przetargi na sprzedaż: 

 nieruchomości o powierzchni 0,2319 ha, położonej w obrębie Babki Oleckie, 

 nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4306 ha, przeznaczonej pod zabudowę 

usługową z wbudowaną funkcją mieszkaniową  przy ulicy Szosa do Świętajna, 

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

Siejnik II z przeznaczeniem pod zabudowę handlową, 

 nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3141 ha, przeznaczonej pod zabudowę 

handlową przy ulicy Wiejskiej. 

 

 Zawarto akty notarialne: 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej po zlikwidowanej drodze wewnętrznej, położonej 

w Babkach Oleckich z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej, 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną w obrębie Babki Oleckie, 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej, przeznaczonej na cele rolne w obrębie Zatyki,   

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Sedrankach z przeznaczeniem  

na poprawę  warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 

 na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w budynku położonym w Olecku 

przy ulicy Parkowej 1, 

 na nabycie lokalu mieszkalnego w miejscowości Babki Oleckie. 
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 Realizując przepisy ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 

totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 744) rozpoczęto ponowne konsultacje z mieszkańcami  

i właścicielami nieruchomości przy ulicy Mereckiego. Skierowane ankiety ze zgłoszonymi 

wcześniej propozycjami nazw ulic (z wyłączeniem propozycji nazwy im. Stanisława 

Lema) będą mogły być bezpośredniego przekazane pracownikowi Urzędu Miejskiego  

w dniu 5 i 6 lipca br.    

 W związku z realnym zagrożeniem dla naszego regionu afrykańskim pomorem świń 

spowodowanym seryjnym wystąpieniem licznych ognisk tej choroby w województwach 

lubelskim i podlaskim, między innymi w powiecie monieckim, sokólskim,  hajnowskim,  

siemiatyckim i grajewskim, przypominał o bezwzględnym przestrzeganiu zasad 

bioasekuracji. Do wszystkich sołectw przekazane zostały materiały informacyjne 

otrzymane od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olecku, które zostały również 

umieszczone na stronie internetowej Urzędu w  zakładce ROLNICTWO. 

 

 Zadania zrealizowane:  

 Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS).  

 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego  w Kijewie (FS). 

 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich – prace projektowe.  

 

 Zadania w trakcie realizacji:  

 Budowa drogi gminnej Sedranki – dr. wojewódzka nr 653. 

 Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie. 

 Budowa budynku socjalnego B1 Imionki, Gmina Olecko. Gmina, w związku  

z opóźnieniem, wyznaczyła dodatkowy termin zakończenia robót tj. 4 lipca 2017 r.  

 Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Rzeźnickiej. W dniu 23 czerwca 2017 r. 

został ogłoszony przetarg nieograniczony. 

 Zagospodarowanie terenu przy ul. Al. Zwycięstwa – przygotowanie inwestycji  

do realizacji. 

 Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A (projekt). Termin wykonania  

– 31 lipca 2017 r. 

 Przebudowa mostku w Sedrankach na drodze 141045N – prace projektowe. Wszczęto 

procedurę wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W wyznaczonym terminie 

złożenia ofert do 29 czerwca 2017 r. nie wpłynęła żadna oferta. 

 Przebudowa dogi gminnej przy ul. Zana – prace projektowe. Przystąpiono do fazy 

realizacji zadania, uzyskanie pozwolenia na budowę, przygotowania dokumentacji 

wyboru wykonawcy.     

 Budowa oświetlenia przy ul. Szeremety. Termin wykonania zamówienia – 30 czerwca 

2017 r. 

 Budowa linii oświetleniowych – Duły [FS], Judziki [FS], Kukowo [FS]. Termin 

wykonania zamówień – 30 czerwca 2017 r. 

 Przebudowa świetlicy w Kukowie. Wszczęto procedurę wyłonienie wykonawcy. 

Termin złożenia ofert – 30 czerwca 2017 r.  

 Budowa kanału deszczowego przy Al. Lipowych (projekt). Termin wykonania  

– 31 lipca 2017 r. 

 Budowa amfiteatru w Olecku – prace projektowe. Termin wykonania zamówienia  

– 31 lipca 2017 r. 

 Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku. Złożono wniosek o przyznanie pomocy 

na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone do 

promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji  

w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności 
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wiejskiej w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 Rozbudowa parku linowego przy Alei 450-lecia Olecka (Budżet Obywatelski). W dniu 

16 czerwca 2017 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie rzeczowe 

rozbudowy parku linowego. Planowany termin otwarcia ofert – 3 lipca 2017 roku. 

 Trwa procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Kukowo – tereny obsługi produkcji rolnej” (ferma trzody chlewnej). Projekt planu 

został przeanalizowany przez zespół ds. inwestycji uciążliwych i zaopiniowany przez 

Miejską Komisję Architektoniczno – Urbanistyczną. Obecnie przygotowywana jest 

prognoza oddziaływania na środowisko. Następnie projekt planu wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko zostanie przekazany instytucjom i organom do 

uzgodnień. 

 Trwa procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru „Imionki I”. Wykonawca planu do końca lipca zobowiązany jest przedłożyć 

koncepcję planu wraz z rozpatrzeniem złożonych wniosków. 

 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  

i gminy Olecko (w zakresie rolniczej niezabudowanej przestrzeni produkcyjnej na 

terenie całej gminy). Zwrócił się z prośbą do Sołtysów, aby obwieszczenia w tej 

sprawie wywiesili na tablicach ogłoszeń w sołectwach. 

Od dzisiaj (30 czerwca br.) zainteresowani mogą składać wnioski do  Studium. Wnioski 

należy składać na piśmie w sekretariacie (pok. nr 12) Urzędu Miejskiego, Plac 

Wolności 3, 19-400 Olecko w terminie do 31 sierpnia 2017 r.  

 Budżet Obywatelski na 2018 r.  W czerwcu prowadzona była kampania informacyjno 

-promocyjna z wykorzystaniem następujących narzędzi: baner na budynku ROK-u, 

artykuł i ogłoszenie w kwartalniku „Z Oleckiego Ratusza”, na stronie internetowej 

urzędu, w mediach społecznościowych. Dodatkowo w dniu 17 czerwca br.  

w Urzędzie Miejskim w Olecku (sala konferencyjna) o godzinie 17.00 odbyło się 

spotkanie informacyjne dla mieszkańców. W spotkaniu tym uczestniczyła jedna osoba. 

 

 Wykonano izolację fundamentów budynku mieszkalnego położonego w Olecku przy      

ul. Kasprowicza 14/16. Koszt remontu wyniósł 42.120,00 zł. 

 12 czerwca 2017 r. została podpisana umowa najmu na lokal użytkowy położony  

w Olecku przy Placu Wolności 2 o powierzchni 17,78 m
2 

ze stawką czynszu netto           

7,00 zł za 1m
2
 powierzchni użytkowej. 

 19 czerwca 2017 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na odbiór 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Olecko została podpisana umowa z dotychczasowym przewoźnikiem firmą MPO          

Sp. z o.o. Białystok. Stawka za odbiór 1 tony odpadów wynosi 149,60 zł i jest wyższa      

o 45 % od stawki dotychczasowej. Na dzień dzisiejszy trudno przesądzać czy będzie 

konieczne podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

od mieszkańców gminy. Umowa obowiązywać będzie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 

2021 r. Sposób gromadzenia odpadów segregowanych pozostaje na dotychczasowych 

zasadach, z podziałem odpadów na dwie frakcje: „suchą” i „mokrą”. 

 Do tutejszego Urzędu wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Olecku, który postanowił pozytywnie zaopiniować inwestycję polegającą 

na budowie fermy trzody chlewnej w Imionkach. Obecnie oczekujemy na uzgodnienie 

od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz na ekspertyzy 

zlecone przez tutejszy Urząd. 

 2 czerwca 2017 r. wpłynął wniosek o ustalenie zakresu raportu i wydanie decyzji 

środowiskowej na przedsięwzięcie polegające na budowie budynku inwentarskiego  

– tuczarni i zwiększenie obsady trzody chlewnej do 368 DJP (2.630 tuczników)  

w Olszewie. 
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 14 czerwca 2017 r. po uzyskaniu pozytywnych opinii RDOŚ-u i SANEPID-u wydano 

decyzję środowiskową na budowę wolnostojących paneli fotowoltaicznych o łącznej 

mocy 2 MW w obrębie Jaśki. 

 W dniu dzisiejszym na terenie naszej Gminy odbywa się Rajd Polski, w ramach którego 

mieszkańcy mogą obserwować tankowanie pojazdów na Placu Wolności. Po 

zakończeniu imprezy drogi zostaną naprawione na koszt organizatora. Wszelkie 

uszkodzenia mienia prywatnego, związane z Rajdem należy zgłaszać bezpośrednio 

organizatorowi lub za pośrednictwem urzędu miejskiego. 

 Od dnia dzisiejszego uruchomiono pilotażowy projekt handlu okazjonalnego w centrum 

miasta. Ustawione zostały drewniane stoiska handlowe, które chętni mogą wykorzystać 

do sprzedaży własnych wyrobów, głównie rękodzielniczych. Warunkiem niezbędnym 

jest uzyskanie decyzji na zajęcie części ciągu pieszego w tutejszym Urzędzie, pok. nr 4. 

Odpłatność wynosi 2 zł/m²/dzień. Koordynatorem akcji jest Lokalna Organizacja 

Turystyczna „LOT”. 

 

 W tym miesiącu wydany został drugi bezpłatny biuletyn informacyjny „Z Oleckiego 

Ratusza”. Jest on wydawany co kwartał. W biuletynie znajdują się informacje na temat 

działalności Urzędu Miejskiego w Olecku i jednostek organizacyjnych gminy. Nakład 

kwartalnika wynosi 8 tys. egzemplarzy, kolportowany jest tylko w mieście. Część 

nakładu chcemy przekazywać poprzez sołtysów na tereny wiejskie. Wydzielona część 

nakładu wykładana jest w urzędach i instytucjach. Wydawanie kwartalnika to 

odpowiedź na uwagi o tym, że za mało informacji o pracy urzędu dociera do 

mieszkańców. 

 23 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Olecku dyskutowano w polsko-rosyjskim 

składzie o kolejnych wspólnych projektach. Do rozmów roboczych zaproszono 

przedstawicieli z Gusiewa. W trakcie spotkania uszczegółowiono kwestie związane ze 

wspólnym aplikowaniem o dofinansowanie z programu Polska-Rosja. Będziemy 

ubiegać się o pozyskanie środków na dwie inwestycje, tj. zagospodarowanie rzeki Lega 

oraz budowę ścieżki rowerowej do Doliw.  

 W dniu 14  lipca 2017 r. w godz. 10.00 – 12.00 pełniony będzie dyżur eksperta ZUS  

z zakresu: 

  prowadzonej działalności gospodarczej, 

  zatrudniania pracowników, 

  emerytur, rent, kapitału początkowego, 

  zasiłków i prewencji rentowej.  

Osoby zainteresowane będą miały również możliwość założenia profilu PUE, dzięki 

któremu można uzyskać dostęp do własnych danych zgromadzonych na osobistym 

koncie w ZUS (należy zabrać dowód osobisty i pamiętać swój adres e-mail). Dyżury  

w UM w Olecku będą prowadzone cyklicznie, w drugi piątek miesiąca. 

 30 maja  br. podpisano umowę na dofinansowanie projektu pt.: „e-Gmina Olecko”. 

Wartość projektu to 1.881.510,00 zł z  czego dofinansowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1.586.588,82 zł, co stanowi  85% kwoty 

wydatków kwalifikowalnych projektu. Celem projektu jest zwiększenie liczby oraz 

poprawa dostępności usług elektronicznych świadczonych przez gminę za pomocą  

platformy internetowej. Projekt zakłada m.in. zakup odpowiedniej infrastruktury 

technicznej, która jest niezbędna do świadczenia e-usług na wysokim poziomie.  

Do końca 2018 roku mieszkańcy będą mogli drogą elektroniczną np.: złożyć  wniosek  

i otrzymać  decyzję o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji, czy otrzymać 

zaświadczenia o prawie do głosowania. Katalog docelowo obejmuje 30 usług. 

 

 W dniach 16 - 17 czerwca br. na plaży miejskiej „Skocznia” odbył się III Przegląd 

Zespołów Amatorskich „LegaFest”. Podczas trwania imprezy odbyły się prezentacje 

zespołów, przesłuchania konkursowe oraz występy gwiazd. Jest to impreza 
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organizowana i przygotowana przez olecką młodzież ciesząca się coraz większą 

popularnością. 

 Olecka Rada Seniorów zorganizowała dla mieszkańców Olecka Piknik Seniora, który 

odbył się 25 czerwca br. na polu biwakowym MOSiR. W pikniku uczestniczyła spora 

część oleckich seniorów.  

 14 czerwca 2017 r. odbył się XV Regionalny Turniej Tenisa Stołowego Osób 

Niepełnosprawnych organizowany przez Stowarzyszenie Rodziców Osób 

Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ. Stowarzyszenie na organizację 

pozyskało z PFRON 2.750 zł. W zawodach brało udział 113 zawodników z różną 

niepełnosprawnością z województwa warmińsko – mazurskiego oraz podlaskiego. 

 27 czerwca 2017 r. odbył się VI Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych 

„PLENERIADA”. Organizatorem przeglądu był Warsztat Terapii Zajęciowej oraz 

Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających.  

W PLENERIADZIE brało udział 61 uczestników z różną niepełnosprawnością. 

 Na stronie urzędu w zakładce Bezpieczeństwo zamieszczone są informacje, z którymi 

warto zapoznać się, a dotyczą one: 

  bezpiecznego wypoczynku nad wodą, 

  jak spędzić bezpiecznie wakacje, 

  uwaga na żmije. W informacji tej zamieszczono Zestawienie posiadanych przez  

szpitalne  oddziały  ratunkowe w  województwie  warmińsko - mazurskim  ampułek  

zawierających antytoksyny jadu żmii.  

 

 Czerwiec był miesiącem bogatym w wydarzenia sportowe. Dzień Dziecka na Kortach, 

Finał Krajowy w Czwórboju Lekkoatletycznym, Ogólnopolski Turniej Tańca 

Sportowego Lega Dance Cup oraz I Gala Mażoretek. 

 MOSiR już po raz piąty organizuje półkolonie sportowo-rekreacyjne dla dzieci  

i młodzieży „Sportowe Lato”. Właśnie dobiega końca pierwszy tydzień I turnusu 

półkolonii. W turnusie uczestniczy 83 dzieci. Na II turnus trwający od 10 do 21 lipca 

jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Podczas półkolonii uczestnicy biorą udział  

w wycieczkach, zorganizowanych atrakcjach oraz zajęciach sportowo-rekreacyjnych na 

obiektach sportowych MOSiR-u. 

 Dyrektor MOSiR zaprasza na pokazy filmowe w ramach Filmowego Lata z Orange. 

Projekcje trzech filmów odbędą się na plaży „Skocznia” w dniu dzisiejszym (30.06.) 

oraz w soboty - 1 i 8 lipca. „Królowie lata”, „Najlepsze najgorsze wakacje” oraz 

„Hiszpański temperament” to filmy prezentowane podczas pokazów, każdy z nich 

rozpocznie się o godzinie 22:00. Wstęp na pokazy filmowe jest bezpłatny. 

 15 lipca br. na Placu Wolności odbędą się XX Mazurskie Spotkania z Folklorem,  

w ramach których na scenie zaprezentują się zespoły ludowe m.in. Państwowy Zespół 

Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”. 

 21-23 lipca br. serdecznie zapraszał na 24. Przystanek Olecko, w ramach którego 

odbędą się m.in. warsztaty plastyczne, zabawy dla dzieci oraz koncerty takich 

zespołów, jak: Trudna Młodzież, Mesajah, Happysad, Reggaeside, Luxtorpeda czy 

T.Love.  

 29 lipca br. zapraszał na V Festiwal Jednego Instrumentu, którego motywem 

przewodnim w tym roku będzie harmonijka.  

 10 września br. odbędą się dożynki powiatowe. Zachęcał sołectwa do prezentacji 

tegorocznych stoisk dożynkowych. Szczególną prośbę kierował do sołtysów  

o przygotowanie stoisk promocyjnych, wieńców dożynkowych oraz o włączenie się  

w przygotowanie procesji darów podczas Mszy Św. Organizację dożynek koordynuje 

wydział edukacji, w związku z tym zachęcał sołectwa do współpracy celem 

uzgodnienia szczegółów włączenia się w organizację dożynek – najbardziej oczekiwany 

termin - do 7 lipca br.  
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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 

poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęły następujące sprawy: 

 informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kontroli jakości świadczonych 

usług opiekuńczych, 

 pisma radnego Macieja Juchniewicza dotyczące zmiany terminu sesji, 

 pismo spółki Barter zawierające propozycje rozwiązań energetycznych opartych  

o skroplony gaz ziemny, 

 zawiadomienie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  

o wszczęciu postępowania nadzorczego w celu stwierdzenia nieważności uchwały  

Nr ORN.0007.38.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie 

Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Olecko. Stosowne projekty uchwał zostały 

przygotowane na dzisiejszą sesję, 

 19 maja 2017 r. reprezentował Radę Miejską na Międzygminnym Turnieju Świetlic 

Szkolnych w Olecku, który odbył się na hali „Lega”, 

 24 maja 2017 r. reprezentował Radę Miejską w obchodach 60-lecia Klubu „Czarni 

Olecko”. Dziękował i gratulował wszystkim uczestnikom tego wydarzenia, 

 25 maja 2017 r. uczestniczył w I Gali Mażoretek. 

 
W okresie międzysesyjnym odbyły się następujące posiedzenia komisji: 

o 7 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 

o 9 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej oraz sesja Rady Miejskiej, 

o 9, 13 i 23 czerwca 2017 r. odbyły się posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji 

Gminy, Sportu i Rekreacji, 

o 27 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony 

Zdrowia i Bezpieczeństwa, 

o 28 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki. 

 

Radni nie zgłaszali pytań. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 5 – Rozpatrzenie sprawy postępowania administracyjnego gminy w zakresie 

dotyczącym budowy fermy w Imionkach i rozbudowy ferm w Kukowie – referat 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jarosław Bagieński 

odczytał referat – treść w załączeniu do protokołu. 

 

Pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono.  
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Do punktu 6 – Stan i potrzeby oleckiej kultury – referat Komisji Oświaty, Kultury, 

Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku. 

 

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

Rejterada 

odczytał referat – treść w załączeniu do protokołu. 

 

Pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono.  

  

 

Do punktu 7 – Stan przygotowań do reformy oświaty w Gminie Olecko. Nowa sieć szkół 

Gminy Olecko – referat Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji 

Rady Miejskiej w Olecku. 

 

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

Rejterada 

odczytał referat – treść w załączeniu do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

stwierdził, że według informacji pani minister reforma oświaty miała być bezkosztowa,  

a okazało się, że koszty będą i wyniosą 400 000 zł. Dlatego we wrześniu chciałby 

zaproponować Radzie Miejskiej wystosowanie odpowiedniego pisma do pani minister  

z zapytaniem, czy reforma rzeczywiście będzie bezkosztowa i te pieniądze zostaną zwrócone. 

Jednocześnie wyraził nadzieję, że reforma oświaty nie będzie tematem, który wszystkich 

podzieli, a szczególnie sprawa szkoły w Kijewie. Jest przekonany, że wszyscy zaangażowani 

w sferę oświaty dołożą wszelkich starań, by proces wdrażania reformy był jak najbardziej 

łagodny, aby dzieci i rodzice nie odczuli zmiany przede wszystkim jakości edukacji. 

 

Innych uwag ani pytań nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

 

Do punktu 8 – Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski  

i oświadczenia radnych. 

 

Radny Jarosław Bagieński 

zgłosił następujące wnioski: 

 wzorem innych miast w Polsce przystąpić do akcji „Pudełko życia”. Akcja jest 

skierowana do osób starszych, chorych i samotnych. Pomaga często ratować życie 

tych osób podczas akcji ratowniczych pogotowia ratunkowego czy straży pożarnej.  

W pudełku, które przechowuje się w lodówce znajdują się najważniejsze informacje  

o chorobach, alergiach i przyjmowanych lekach oraz numery telefonów do osób 

najbliższych, 

 wnioskuje, aby zorganizować spotkanie ze wszystkimi korporacjami taksówek  

w Olecku i zaproponować utworzenie jednej korporacji z centralą telefoniczną. Wiele 

osób narzeka, że między godziną 24.00 a 6.00 nie można dodzwonić się i skorzystać  

z usług taksówek. Jednocześnie na spotkaniu można zaproponować „wyprowadzenie” 

taksówek z centrum miasta np. na parking przy dworcu, na ul. Letnią lub na Osiedle 

Siejnik czy Lesk. Zwiększyłaby się przez to ilość miejsc parkingowych w mieście,  

a taksówki i tak najczęściej są zamawiane telefonicznie, 
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 wrócił do wniosku, który zgłaszał 2-3 lata temu w sprawie ogródka restauracyjnego na 

centralnym placu. Wówczas otrzymał odpowiedź, że nie jest to możliwe ze względu 

na dotację z Unii Europejskiej. Okres karencji minął. Wobec tego ponawia wniosek  

o rozpisanie przetargu na przynajmniej jeden taki ogródek, 

 coraz więcej mieszkańców zwraca uwagę na stan i wygląd autobusu miejskiego, który 

nie przysparza splendoru naszemu miastu. Autobus miejski swoim wyglądem 

powinien przypominać te z innych miast i promować hasło reklamowe „Olecko-moja 

przystań”. Prosił o zajęcie się tą sprawą, 

 prosił, aby 1 sierpnia o godzinie 17.00 uruchomić syreny i oddać hołd uczestnikom 

Powstania Warszawskiego. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, że z początkiem lipca wejdą w życie nowe, ujednolicone dla całego kraju 

zasady segregacji odpadów tj. wspólny system segregacji odpadów. Śmieci trzeba będzie 

dzielić na cztery frakcje: szkło, papier, metale i resztki kuchenne. Po wejściu przepisów 

samorządy będą miały tylko pół roku na wstępne dostosowanie np. napisów na pojemnikach. 

Na konkretne pojemniki jest więcej czasu - 5 lat. Chciałaby, aby ten obowiązek połączyć ze 

sprawą jakości powietrza. Zgłaszała już ten problem, ale szczególnie tej zimy wieczorny 

spacer nie był czymś dobrym dla zdrowia. Należy podjąć działania uświadamiające  

o skutkach spalania odpadów z zawartością chemikaliów, plastiku, odpadów domowych  

w kotłach centralnego ogrzewania. Wnioskuje, aby te dwie sprawy połączyć z informacją,  

że takim działaniem mieszkańcy zatruwają się. Ponadto zapytała, jakie skutki zmiana 

segregacji odpadów wywoła w funkcjonowaniu siedlisk i czy wpłynie na opłaty. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił następujące interpelacje i wnioski: 

 zapytał, czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

z grudnia 2015 r. działa i jest aktualne, 

 brakuje mu informacji międzysesyjnych organu wykonawczego w okresie 

komisarycznym tj. od sesji z udziałem komisarza Kłoczko do sesji, na której odbyło 

się zaprzysiężenie burmistrza, 

 w ciągu ostatnich miesięcy wśród znajomych zauważył niepokojący trend, którzy 

przenieśli się już do Ełku albo planują kupić tam mieszkanie. Najczęstszym powodem 

tego zjawiska są drogie mieszkania w Olecku w porównaniu z sąsiednimi miastami. 

Można powiedzieć, że sytuacja mieszkaniowa nie sprzyja osiedlaniu się w Olecku 

nowych osób, co więcej powoduje „ucieczkę” mieszkańców miasta. Wydaje się, że 

ratunkiem może być Program Mieszkanie Plus – w Olecku są tereny pod inwestycje, 

potencjalni lokatorzy, a także planowane są inwestycje przez przedsiębiorców, które 

planują zwiększenie zatrudnienia, 

 radni z różnych ugrupowań od dłuższego czasu apelują o wieloletni plan 

inwestycyjny. Plan ten nie powstaje. Przykładem jest dzisiejsza sesja, gdzie 

wprowadza się nagle trzy inwestycje budowy dróg w bardzo małym obszarze gminy. 

Ludzie pytają, a on nie potrafi odpowiedzieć, co się stało od ostatniej sesji, że nagle 

trzeba te trzy drogi wprowadzić do planu. Zapytał, co się nagłego musi zdarzyć, żeby 

na następnej sesji wprowadzić do budżetu drogę w Świdrach. Wnioskuje kolejny raz  

o wieloletni plan inwestycyjny, dzięki któremu można działać planowo i mieć lepszą 

komunikację z mieszkańcami. 

 

Złożył oświadczenie o następującej treści: 

„Odnośnie dodatkowej nitki komunikacyjnej do ul. Zamkowej nie chodzi mi o trasę 

komunikacji miejskiej, ale o dodatkowy most przez Legę, który połączy ul. Zamkową  

i ucywilizuje ze światem. Wybierzcie się tam Państwo i zobaczcie co się dzieje, a to dopiero 

początek.” 
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Burmistrz – Wacław Olszewski 

odniósł się do następujących spraw: 

 akcja „Pudełko życia” funkcjonuje już w gminie pod nazwą „Koperta życia”. 

Pozostaje kwestia szerszego rozpropagowania tej akcji wśród osób starszych, 

 spotkanie w sprawie powołania jednej korporacji taksówek to bardzo dobry pomysł  

i warto je zorganizować. Faktycznie w Olecku jest kilka korporacji i prawie wszystkie 

są skłócone ze sobą, 

 plac w centrum miasta jest placem reprezentacyjnym i nikt nie zainwestuje w ogródek 

na miesiąc lub dwa. Na przestrzeni tego roku i początku przyszłego należałoby 

opracować koncepcję zagospodarowania Placu Wolności. Pomyśleć m.in. o ruchu 

wokół parku, czy miałby być to ruch jednokierunkowy oraz na temat parkingów.  

Trzeba rozwiązać problem samochodów wykorzystywanych na cele reklamowe, które 

stoją całymi miesiącami i zajmują miejsca parkingowe - rozpoznać czyje samochody 

są i usunąć je z centrum miasta. Problem występuje również na innych ulicach  

w mieście i wkrótce się nim zajmie. Jeśli będą na to pieniądze chciałby zrobić 

chodniki z płyt kamiennych. Warto zastanowić się nad wybudowaniem kawiarenki na 

stałe w połączeniu z obecnym budynkiem, w którym znajdują się toalety, 

 wygląd autobusu miejskiego rzeczywiście nie napawa optymizmem. Porozmawia na 

ten temat z jego właścicielem, 

 1 sierpnia syreny będą włączone, 

 przez najbliższe 4 lata czyli do roku 2021 segregacja odpadów pozostaje na 

dotychczasowych zasadach z podziałem odpadów na dwie frakcje: „suchą” i mokrą”. 

Nowe zasady segregacji odpadów mają zarówno plusy jak i minusy. Można sobie 

wyobrazić na przykładzie ul. Środkowej, ile trzeba będzie ustawić na tym osiedlu 

pojemników, żeby wszystkie śmieci pomieścić. Niemniej jednak gmina ma 4 lata na 

opracowanie stosownej koncepcji i przygotowanie się do tych zmian. Jakość 

powietrza w Olecku i palenie śmieci, to na pewno problem i trzeba zrobić akcję 

informacyjną na ten temat. Jeszcze nie podpisano umowy, ale nasze przedsiębiorstwo 

uzyska dofinansowanie na budowę nowej kotłowni ekologicznej, poza centrum 

miasta, którą później będzie można rozbudować. Włączając w to przedsiębiorców, 

chcemy utworzyć klaster energetyczny, aby na przestrzeni lat rozwiązać problem 

kotłowni w centrum miasta. Poczynił wstępne rozmowy z jedną z największych firm 

w Olecku, że jeżeli dostanie ona dofinansowanie na wytwarzanie prądu i powstanie 

elektrociepłownia, wtedy nadwyżki tego ciepła będzie mogła sprzedać miastu, 

 studium jest aktualne i działa. Obecnie przystępujemy do zmiany studium. Do końca 

sierpnia przyjmowane będą wnioski. Chcemy zabezpieczyć się stosownymi zapisami 

w studium szczególnie na terenach rolnych, bo cały czas wpływają wnioski o budowę 

nowych ferm, 

 jeśli chodzi o informacje międzysesyjne, to przedstawił wszystkie, które przekazali mu 

kierownicy. Natomiast, jakie były inne informacje tego nie wie, trzeba by zapytać 

komisarza, 

 ceny mieszkań w Olecku rzeczywiście są dosyć wysokie, ale myśli, że powoli będą 

spadać ze względu na to, że gmina również oferuje działki budowlane pod 

budownictwo wielorodzinne. Ceny tych działek są naprawdę niskie. Ponadto, jeden  

z przedsiębiorców planuje budować bloki w okolicy Olecka. Oczywiście zainteresuje 

się sprawą Programu Mieszkanie Plus, ale nie wie, czy takie małe miasto jak Olecko 

mogłoby otrzymać dofinansowanie, 

 przygotowanie wieloletniego planu inwestycyjnego nie jest problemem. Szczególnie 

w zakresie dróg sprawa jest pilna. Lista dróg jest sporządzona, ale bez terminu 

realizacji inwestycji. Jest to spowodowane tym, że część ulic w mieście jest 

powiatowych i wszystko zależy od tego, czy powiat przystąpi do realizacji 

przebudowy jakiejś ulicy. W sytuacji, gdy powiat przystępuje do realizacji zadania, to 

gmina je dofinansowuje. Obecnie będzie robiona jedna z dłuższych ulic w Olecku  

– ulica Żeromskiego i gmina dofinansowuje to zadanie. Nie ma sensu wstawiać 
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terminu realizacji jeżeli nie wiadomo, czy będzie program unijny. Jeśli chodzi  

o inwestycje, o których wspomniał Radny, to są inwestycje rozpoczęte kilka lat 

wcześniej i zostały ujęte w wyniku wniosków składanych od wielu lat, żeby te 

inwestycje dokończyć. Nie są to inwestycje nowe, tylko inwestycje planowe, 

 nie ma potrzeby realizacji nowej nitki komunikacyjnej do ul. Zamkowej poprzez 

budowę mostu. Od czasu do czasu jeździ ulicą Zamkową i nie zdarzyło mu się stać  

w korku. Zdarza się to natomiast w centrum, czy na ul. Gołdapskiej. Owszem, jest tam 

sporo rodzin i samochodów, ale na razie problemu komunikacyjnego nie ma. Dodał, 

że jest po rozmowie z Komendantem Policji. Być może uda się wybudować nową 

komendę w zupełnie innym miejscu. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

 odnośnie koncepcji zagospodarowania Placu Wolności prosił, aby zapytać o zdanie 

również przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w tym miejscu i mają bardzo 

dużo do powiedzenia w tej sprawie, 

 poddał pod rozwagę, aby zamiast jednego autobusu komunikacji miejskiej zastanowić 

się nad wprowadzeniem kilku mniejszych busów. 

 

Radni nie zgłaszali więcej interpelacji ani wniosków. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 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. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi do projektów uchwał. 

 

Uwag do projektów uchwał nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 10 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że projekt uchwały był omawiany na dwóch komisjach. Wszyscy radni 

otrzymali go drogą mailową. Projekt jest konsekwencją wszczętej procedury unieważnienia 

uchwały podjętej w maju. 

 

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

Rejterada  

poinformował, że Komisja nie opiniowała projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji 

szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko. 

 

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 16, za przyjęciem uchwały głosowało                     

16 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania 

edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.42.2017 

w załączeniu 

 

b) przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Olecka  

w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że regulamin jest konsekwencją podjęcia Lokalnego programu wspierania 

edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko. 

Uszczegóławia on warunki przyznawania stypendiów i uwzględnia zgłaszane przez radnych 

poprawki. 

 

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 nie opiniowała projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium 

Burmistrza Olecka w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie 

uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko. 
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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 16, za przyjęciem uchwały głosowało                     

16 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania 

stypendium Burmistrza Olecka w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji 

szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.43.2017 

w załączeniu 

 

c) ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę Burmistrzowi Olecka; 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, że 4 czerwca br. odbyła się druga tura przedterminowych wyborów 

Burmistrza Olecka. Wybory wygrał Pan Wacław Olszewski. Do wyłącznej kompetencji Rady 

Miejskiej należy ustalanie wynagrodzenia Burmistrzowi. Ustala się następujące miesięczne 

wynagrodzenie za pracę Burmistrzowi Wacławowi Olszewskiemu: 

 wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6.000,00 zł, 

 dodatek funkcyjny w wysokości 2.100,00 zł, 

 dodatek specjalny w wysokości 2.950,00 zł, 

 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

Wynagrodzenie na tym poziomie jest niezmienne od 2008 roku. 

 

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 5 głosach za i 2 głosach wstrzymujących 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 

odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę 

Burmistrzowi Olecka.  

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. 
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 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 16, za przyjęciem uchwały głosowało  

16 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę 

Burmistrzowi Olecka. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.44.2017 

w załączeniu 

 

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olecku w rejonie ulic: 

Wojska Polskiego, Słonecznej i 11 Listopada; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Olecku w rejonie ulic: 

Wojska Polskiego, Słonecznej i 11 Listopada został opracowany zgodnie z procedurą 

planistyczną, która wynika z ustawy z 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Jest również konsekwencją podjęcia przez Radę Miejską uchwały intencyjnej 

z dnia 23 czerwca 2016 r. Podczas opracowywania planu, projekt uzyskał pozytywne opinie  

i uzgodnienia. Również był wyłożony do wglądu publicznego w dniach 18 kwietnia – 18 

maja br. Został sporządzony zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania miasta i gminy Olecko. Do wyłożonego projektu w ustawowym terminie 

wpłynęły uwagi, których lista znajduje się w załączniku nr 2 do projektu uchwały. Radni 

powinni przegłosować wszystkie uwagi. Zasady głosowania jak i powody nieuwzględnienia 

zgłoszonych uwag wyjaśni kierownik wydziału. 

 

Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania – Alicja Szałkowska 

oznajmiła, że wszystkie wyjaśnienia są zawarte w załączniku nr 2 do projektu uchwały. 

Opisano tam wszystkie cztery uwagi, które wpłynęły. Uwagi nie były zgodne ze studium i są 

zaznaczone jako nieuwzględnione przez Burmistrza. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Radni przed podjęciem uchwały powinny 

przegłosować każdą uwagę odrębnie jako uwzględnioną lub nieuwzględnioną. Jeżeli chociaż 

jedna uwaga zostanie uwzględniona, wówczas musi być wprowadzona zmiana do planu 

miejscowego, powtórzona czynność wyłożenia planu do publicznego wglądu i możliwość 

składania uwag. Jeśli uwagi będą uwzględnione, to nie ma już sensu głosować nad całą 

uchwałą. 

 

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 i 2 głosach wstrzymujących pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

Rejterada  

poinformował, że Komisja przy 4 głosach za i 2 głosach wstrzymujących pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja przy 6 głosach za i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. Dodała, że na posiedzeniu komisji pytano, czy każdy  

z właścicieli otrzymał odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosku. Radni nie znają również 

stanowiska tych ludzi. 
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Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że wnioskodawcy znają jego stanowisko. Otrzymali odpowiedź ustną wraz  

z uzasadnieniem, że ich uwagi są niezgodne z zapisami studium. 

 

Radca prawny – Łukasz Oniśko 

wyjaśnił, że Radni powinni samodzielnie odnieść się do poszczególnych uwag, a nie do 

stanowiska Burmistrza, które jest negatywne. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

stwierdził, że wszyscy radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały wraz z materiałami na 

sesję, a zatem mieli możliwość zapoznania się z treścią uwag. Zapytał, czy w związku z tym 

ma odczytywać treść każdej uwagi, czy od razu przystąpić do głosowania. 

 

Radni zajęli stanowisko, aby Przewodniczący nie odczytywał treści poszczególnych uwag. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poddał pod głosowanie Uwagę nr 1. Zapytał, kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi. 

 
Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 16, za nieuwzględnieniem uwagi głosowało  

11 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Przewodniczący stwierdził, że Uwaga nr 1 nie została uwzględniona. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poddał pod głosowanie Uwagę nr 2. Zapytał, kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi. 

 
Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 16, za nieuwzględnieniem uwagi głosowało  

11 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Przewodniczący stwierdził, że Uwaga nr 2 nie została uwzględniona. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poddał pod głosowanie Uwagę nr 3. Zapytał, kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi. 

 
Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 16, za nieuwzględnieniem uwagi głosowało  

11 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Przewodniczący stwierdził, że Uwaga nr 3 nie została uwzględniona. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poddał pod głosowanie Uwagę nr 4. Zapytał, kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi. 

 
Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 16, za nieuwzględnieniem uwagi głosowało  

11 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Przewodniczący stwierdził, że Uwaga nr 4 nie została uwzględniona. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zwrócił się z prośbą o pozwolenie na nieodczytywanie treści projektu uchwały. 

 

Rada wyraziła zgodę, aby Przewodniczący Rady Miejskiej nie odczytywał projektu uchwały. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

odczytał tytuł projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Olecku w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Słonecznej i 11 Listopada. 
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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 16, za przyjęciem uchwały głosowało  

13 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w Olecku w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Słonecznej i 11 Listopada. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.45.2017 

w załączeniu 

 

e) zmiany nazwy ulicy w mieście Olecko – dotyczy ul. Armii Ludowej; 

 

f) zmiany nazwy ulicy w mieście Olecko – dotyczy ul. Bohaterów Białostocczyzny; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub 

innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zmiany nazw m.in. ulic 

symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujących taki ustrój w inny 

sposób. W Olecku są trzy nazwy ulic, które trzeba zmienić: Armii Ludowej, Bohaterów 

Białostocczyzny i Mereckiego. Obecnie zakończono procedowanie odnośnie dwóch ulic: 

Armii Ludowej i Bohaterów Białostocczyzny. Przygotowano projekty uchwał zawierające 

nowe nazwy zgodnie z wolą mieszkańców. Autopoprawką, nazwy zostały uzupełnione  

o imiona osób upamiętnianych. Nazwa ulicy „Armii Ludowej” zostanie zmieniona na 

„Czesława Miłosza”, a „Bohaterów Białostocczyzny” na „Stanisława Lema”. Projekt uchwały 

dotyczący ulicy Mereckiego zostanie przedłożony w sierpniu.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady o projektach uchwał.  

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że Komisja, uwzględniając autopoprawki Burmistrza, jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekty uchwały. 

 

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

Rejterada  

poinformował, że Komisja uwzględniając wniosek Komisji Statutowej, aby w przypadku 

nadawania nazw kolejnym ulicom, nadawać imię i nazwisko osoby upamiętnianej, 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja, uwzględniając autopoprawki Burmistrza, jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Olecko – dot. ul. Armii 

Ludowej. 

 



 19 

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 16, za przyjęciem uchwały głosowało  

16 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Olecko. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.46.2017 

w załączeniu 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Olecko – dot. ul. 

Bohaterów Białostocczyzny. 

 

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 16, za przyjęciem uchwały głosowało  

16 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Olecko. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.47.2017 

w załączeniu 

 

g) udzielenia pomocy finansowej na zadania związane z funkcjonowaniem Biura 

Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli; 

 

Burmistrz  – Wacław Olszewski 

poinformował, że Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 

zostało utworzone w listopadzie 2003 r. Budżet biura finansowany jest przez samorząd 

regionu oraz powiaty i gminy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Podstawowym 

celem działania biura jest ochrona interesów regionu Warmii i Mazur w instytucjach UE, 

promocja regionu oraz działanie na rzecz integracji regionu. Pomoc finansowa, zostanie 

udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olecko na 2017 rok  

i wyniesie 4.050,00 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. 

 

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

Rejterada  

poinformował, że Komisja jednogłośnie 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 – Karol Sobczak 

odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania związane 

z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. 

 

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 16, za przyjęciem uchwały głosowało  

16 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania 

związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

w Brukseli. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.48.2017 

w załączeniu 

 

h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na zadanie pn. 

„Przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki – Łęgowo”; 

 

Burmistrz  – Wacław Olszewski 

oznajmił, że Powiat Olecki wraz z Gminą Olecko zawarli porozumienie w sprawie podjęcia 

współpracy dotyczącej kompleksowego rozwiązania problemów lokalnej infrastruktury 

drogowej na bazie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi nr 1808N 

Sedranki – Łęgowo”. Przedmiotem porozumienia jest między innymi wspólne finansowanie 

przebudowy drogi powiatowej Nr 1808N. Zadanie realizowane jest ze środków PROW  

2014-2020 oraz środków własnych samorządów w udziale 50:50. Koszt robót drogowych 

współfinansowanych wynosi w 2017 r. –  1.211.162,35 zł: 

PROW 2014-2020 – 706.683,00 zł, 

Powiat Olecki – 252.239,68 zł, 

Gmina Olecko – 252.239,67 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. 

 

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

Rejterada  

poinformował, że 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 

odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na 

zadanie pn. „Przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki – Łęgowo”. 

 

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 16, za przyjęciem uchwały głosowało  

16 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Oleckiemu na zadanie pn. „Przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki – Łęgowo”. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.49.2017 

w załączeniu 

 

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017-2024; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Olecko na lata 2017 - 2024, dokonuje się następujących zmian:  

 W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”: 

 w 2017 roku zwiększa się dochody ogółem o 1.079.853,24 zł, 

 w 2017 roku zwiększa się wydatki ogółem o 2.202.556,24 zł, 

 zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy o 1.122.703 zł, wprowadzając w tej samej 

wysokości po stronie przychodów wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

 W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2021” 

wprowadza się zmiany w kwotach finansowania:     

 na przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653”; 

 przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie”; 

 na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi Szczecinki – Borawskie”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

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 5 głosach za i 2 głosach wstrzymujących 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  

odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Olecko na lata 2017-2024. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

16 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Olecko na lata 2017-2024. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.50.2017 

w załączeniu 

 

j) zmiany budżetu gminy na 2017 rok; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

oznajmił, że szczegóły były omawiane na wszystkich komisjach. Dochody ogółem zmniejsza 

się o 172.962,00 zł, a wydatki ogółem zwiększa się o 949.741,00 zł. Po stronie przychodów 

wprowadza się plan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych  

i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.122.703 zł. Dodał że autopoprawka, która nie była 

omawiana na komisjach jest spowodowana tym, że dzisiaj zostały otwarte oferty na 

przebudowę świetlicy w Kukowie. Kwota była wyższa niż planowana i trzeba 1.500,00 zł 

dołożyć. Dochody i wydatki nie zmieniają się. Następuje przeniesienie między paragrafami  

z zadania „Wykonanie progu zwalniającego na Osiedlu Siejnik”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

prosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski  

poinformował, że Komisja przy 4 głosach za i 1 głosie przeciw pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

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

Rejterada  

poinformował, że Komisja przy 5 głosach za i 2 głosach wstrzymujących 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 o pozwolenie na nieodczytywanie treści projektu uchwały. 

 

Rada wyraziła zgodę, aby Przewodniczący Rady Miejskiej nie odczytywał projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

odczytał tytuł projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

16 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.51.2017 

w załączeniu 

 

Na tym punkt wyczerpano. 

 

 

Do punktu 11 – „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

 

Radna Anna Kaczor 

przekazała do protokołu z sesji kartę głosowań imiennych Klubu Radnych OKO. 

 

Sołtys Sołectwa Zatyki – Remigiusz Arciszewski 

zgłosił następujące wnioski: 

 czeka już od wiosny, żeby do wsi przyjechała równiarka równać drogi gminne, 

 jako wkład własny sołectwa zgłosił chęć wycięcia krzewów na drodze Zatyki-Nowy 

Młyn. Zostało to już zrobione. Może przyjechać ekipa czyścić rowy i pobocza, co było 

napisane w piśmie wcześniejszym, 

 rozpoczęto naprawę drogi, którą zgłosił rok temu (koło budynków należących kiedyś 

do Pana J., a obecnie do Państwa N.). Wyznaczono tę drogę, zebrano wierzchnią 

warstwę. Zapytał, kiedy to zostanie skończone, bo były opady deszczu. Kiedyś nie był 

przejezdny 20-metrowy odcinek, a teraz droga jest nieprzejezdna na odcinku 400 

metrów, 

 podczas wizyty Radnych w Sołectwie pokazywał dwie drogi: Gąski-Zatyki i Zatyki 

-Nowy Młyn. Była mowa o tym, że będą naprawy. Drogi do Gąsek nie naprawiono.  

W międzyczasie napisał pismo o wyznaczenie fragmentu drogi przez postawienie 

czterech słupków. Otrzymał odpowiedź, że to zostanie zrobione, ale do tej pory tak się 

nie stało, 

 zapytał, czy podczas utrzymania przejezdności dróg kosi się pobocza na drogach 

gminnych. Nigdy tego nie zauważył, a jest to bardzo dobra rzecz, bo wstrzymuje 

degradację drogi, 

 zgłosił zapytanie dotyczące drogi do Bartek. Kilkanaście lat temu Pan H. zaorał drogę 

i wyciął drzewa. Gdy został sołtysem zgłaszał to Panu Sobolewskiemu. Wówczas 

gmina wyrównała drogę od Kijewa do Bartek, a mieszkańcy wycięli krzewy. Na 

ostatniej sesji zgłaszał wniosek, żeby tę drogę „uznać” jako gminną. Jeżeli dalej nikt 

w tej kwestii nic nie zrobi i Pan H. będzie użytkował drogę jako orną, to w końcu 

przejmie ją nieodpłatnie przez zasiedzenie w dobrej albo złej wierze. Zapytał, czy coś 

w tej sprawie zostanie zrobione i ta droga „wróci” nie tylko na mapie, ale  

i w rzeczywistości. 
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Sołtys Sołectwa Świdry – Ryszard Makarewicz 

 zabrał głos w sprawie szkoły w Kijewie. Przewodniczący Komisji Oświaty (…) 

oświadczył, że zostanie utworzona tylko pierwsza klasa, a szóstej nie będzie. 

Zastanawiał się dlaczego, bo wszystko, co trzeba jest w szkole. Rodzice zgłaszali to 

kierownikowi wydziału. Nie odpuszczą i będą protestować. Zajęli stanowisko,  

że jeżeli nie będzie szóstej klasy, to wyślą dzieci do Chełch, 

 zapytał, kiedy zostanie wyremontowana droga do Świder. Inne drogi są remontowane, 

a w tej sprawie dalej nic się nie dzieje. 

 

Mieszkaniec Olecka – Witold U. 

zapytał, czy urząd otrzymał pismo wojewody z dnia 7 czerwca 2017 r. uchylające zaskarżone 

decyzje w całości i przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzenia oraz czy będzie się 

odwoływać.  

Ponadto oświadczył, że pan L. podał jego żonę do sądu, żeby ich zastraszyć. Następnie 

zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego, czy będąc 50 lat w posiadaniu gruntu obowiązują 

jakieś warunki pierwszeństwa wykupu czy zasiedzenia, ponieważ od 1945 do 2005 lub 2006 

roku byli w posiadaniu gruntów gminnych. Nikt nie płacił podatków, nie było żadnych umów 

dzierżawy, ponieważ nie było dojazdów ani możliwości użytkowania przez kogoś innego. 

Grunty były użytkowane przez nich jak i przez sąsiadów jako przynależne do budynków 

mieszkalnych. Nie chce tego procederu odwracać, ale zastanawia się, czy było zgodne  

z prawem to, że dokonano zamiany gminnej ziemi na prywatną i ogłoszono przetargi.  

10 marca odbyła się Komisja Rewizyjna. Protokołu, który był odczytany na sesji nie 

otrzymali. Uzyskał protokół dopiero w biurze Rady Miejskiej i przeanalizował go. Przyniósł 

dokumenty, ale na komisji cały czas mówiła pani Jankowska. Chciał je pokazać i potwierdzić 

swoje zarzuty.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

stwierdził, że Pan U. ciągle wraca do tematu, który był już omawiany. Prosił, by nie 

opowiadał na sesji o tym, co było, bo radni ten temat znają. Rada Miejska nie jest od 

rozstrzygania konfliktów sąsiedzkich. Radni słuchają, co mówi, ale nie wypływa z tego żadna 

puenta ani wniosek. Zapytał Pana U., czy chce on zgłosić jakiś wniosek. 

 

Mieszkaniec Olecka – Witold U. 

oznajmił, że Pan Hatalski powiedział, że w ciągu półtora miesiąca postara się drogę 

oznakować – akurat były wybory. Do chwili obecnej drogi nie oznakowano.  

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odniósł się do następujących spraw: 

 równiarka pracuje w terenie i wkrótce będzie równała drogę, którą wskazał Sołtys. 

Pozostałych spraw zgłoszonych przez Sołtysa nie zna. Przedyskutuje je  

z kierownikami, aby wszystkie były jak najszybciej zrealizowane, 

 podczas wczorajszej dyskusji na temat szkoły w Kijewie wyraźnie powiedział, że nie 

zajął jeszcze jednoznacznego stanowiska co do utworzenia klasy szóstej. W pismach  

Ministerstwa Edukacji oraz Kuratorium przytoczono artykuły z ustawy o reformie 

oświaty, ale nie podano żadnego konkretnego przepisu prawa jeśli chodzi  

o tworzenie klas szóstych. Wskazano tylko, że jest to kompetencja organu 

prowadzącego. Zatem, nie podjął decyzji w tej sprawie, bo chce działać zgodnie  

z prawem. Jeżeli będzie taki przepis, to klasa szósta powstanie. Konsultuje się w tej 

sprawie z radcą prawnym. Wszystkim zależy, by ta szkoła funkcjonowała i ma 

nadzieję, że tak będzie, 

 odnośnie drogi rozmawiał z sołtysem i będzie tak jak ustalili. 

 

 

 



 25 

Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania – Alicja Szałkowska 

poinformowała, że decyzja wojewody dotyczyła decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej 

przez Starostę Oleckiego. Gmina nie jest stroną, ale otrzymuje wszystkie decyzje  

o pozwoleniu do wiadomości, także nie może się zawsze odwołać. 

 

Radny Wojciech Rejterada 

zwrócił się do Sołtysa Sołectwa Świdry. Poinformował, że Komisja Oświaty (…) zajmowała 

się pismami, o których mówił Burmistrz i w nich naprawdę nie ma jasnej odpowiedzi  

i podstaw prawnych, na podstawie których można by utworzyć szóstą klasę. Dlatego sytuacja 

jest jeszcze w zawieszeniu. Burmistrz analizuje tę sprawę z prawnikami. Nikt nie chce nie 

utworzyć tej klasy, ale tak jak powiedział Burmistrz, trzeba trzymać się przepisów prawa.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  

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

w Olecku.  

 

 

 

           Protokołowała        Przewodniczący Rady Miejskiej 

      Karolina Kuskowska            Karol Sobczak 


