
 1 

P r o t o k ó ł   Nr   ORN.0002.13.2017 

XL sesji Rady Miejskiej w Olecku  

odbytej w dniu 22 grudnia 2017 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
 

 
Sesję rozpoczęto o godzinie   11:00 

        zakończono o godzinie    16:30 

 

 

Sesji przewodniczyli    Przewodniczący Rady Miejskiej 

         - Karol Sobczak  

 

      Przewodniczący Rady Miejskiej 

               - Wojciech Rejterada 

 

            Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

                - Krzysztof Fidler 

 

Protokołowała      Inspektor Wydziału ORN UM 

                        - Małgorzata Adameit 

 

 

 Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej. Witał radnych przybyłych na 

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

Miłuna, Wicestarostę Oleckiego – Kazimierza Iwanowskiego, Zastępcę Komendanta 

Powiatowego Policji w Olecku – Dariusza Stachelka, Księdza Prałata Lecha Janowicza, 

Przewodniczącego Oleckiej Rady Seniorów – Pana Witolda Jonczysa. 

 

Witał kierowników jednostek podległych Radzie Miejskiej, prezesów spółek, 

kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, sołtysów, przewodniczących rad osiedli oraz 

mieszkańców biorących udział w dzisiejszej sesji.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił wszystkich do wysłuchania koncertu kolęd                

w wykonaniu Zespołu Oleckie Echo. Dziękując za wykonanie kolęd wręczył kwiaty pani 

kierownik zespołu – Jadwidze Malinowskiej. 

Następnie złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Burmistrz 

Olecka dołączył się do złożonych życzeń.  

Zwrócił się z prośbą do Księdza Prałata Lecha Janowicza o udzielenie błogosławieństwa                    

i zaprosił wszystkich do złożenia życzeń i podzielenia się opłatkiem.  

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – Jan Mróz odchodzi na emeryturę. Odczytał treść 

podziękowań Burmistrza. W imieniu swoim, całej Rady Miejskiej i zebranych na sesji  

serdecznie podziękował za wkład w budowanie poczucia bezpieczeństwa w gminie Olecko, 

jak i całym powiecie jednocześnie wręczając wiązankę kwiatów.  

 

Burmistrz Olecka złożył szczególne podziękowania za ścisłą współpracę w ciągu ostatnich  

11 lat. Pan Mróz w tym czasie bardzo dobrze sprawował funkcję komendanta, dbał o 

jednostkę oraz bezpieczeństwo w gminie i powiecie. Jednocześnie dał się poznać jako 

serdeczny i życzliwy człowiek. Życzył komendantowi zdrowia i wytrwałości. 
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Komendant Powiatowy PSP w Olecku – Jan Mróz podziękował za udzielone zaufanie                     

i możliwość współpracy w ostatnich 11 latach. Podziękował radnym obecnej i poprzedniej 

kadencji za wkład pracy w budowanie bezpieczeństwa w gminie i powiecie oraz za udzielone 

wsparcie. Złożył podziękowania na ręce  Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza.  

 

Prelegenci: Agnieszka Śnieżyńska oraz  Elwira Truchlińska (seniorka – uczestniczka), 

zaprezentowali efekty projektu „Pachnie mi koronką – od nitki i haftu do wirtualnych sieci. 

Międzypokoleniowy projekt społeczno-artystyczny” realizowanego przez Fundację Akademii 

Radosnej Twórczości – prezentacja w załączeniu do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

podziękował za prezentację projektu. W jego ocenie była to rekomendacja, aby tego typu 

przedsięwzięć było więcej. 

 

Realizatorów projektu nagrodzono gromkimi brawami. 

 

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

21 radnych, w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi wystarczające kworum do odbycia 

sesji i podejmowania prawomocnych uchwał.  

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

przewodniczących rad i zarządów osiedli. 

 

Poinformował, iż ustawa o samorządzie gminnym daje mu możliwość przekazania 

prowadzenia obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej. Podziękował radnym, 

Burmistrzowi, Skarbnikowi Gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych, dyrektorom 

szkół  oraz sołtysom za współpracę w ciągu ostatnich 11 lat oraz wszystkim tym, którzy                     

go wspierali. Wyraził nadzieję, iż w przyszłości będzie mógł jeszcze się wykazać jako radny, 

a on jako osoba będzie łączyć, a nie dzielić. Już teraz złożył gratulacje nowo wybranemu 

przewodniczącemu.   

 

W tym punkcie przewodnictwo obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – 

Krzysztof Fidler. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. 

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych                           

w okresie od ostatniej sesji. 

5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i oświadczenia radnych. 

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

Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób 

zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.   

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Olecku, 

b) wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku, 

c) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Olecku na rok 2018,  

d) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 

2018, 

e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Olecko na 2018 rok, 



 3 

f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na przejęcie 

przez Gminę Olecko realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy 

społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Biała Piska opieką 

i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku, 

g) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania, 

h) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych, 

i) wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych - Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku z Towarzystwem Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w Olecku, 

j) podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działalność Burmistrza, 

k) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, 

l) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018-

2028,  

m) uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2018 rok:  

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,  

2) odczytanie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu  

i Rekreacji oraz Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej,  

3) odczytanie opinii Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady 

Miejskiej,  

4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej na 2018 rok,  

5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,  

6) głosowanie nad uchwałą budżetową. 

8.  „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

9. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Fidler  

zapytał, czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

w związku z tym, iż nie mogła uczestniczyć w posiedzeniu komisji prosiła o wyjaśnienie, 

gdyż radnym został przedłożony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie 

działań zmierzających do połączenia spółek komunalnych – Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.                   

w Olecku z  autopoprawką, natomiast w porządku obrad został odczytany poprzedni projekt 

uchwały. Nie ma zgodności. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, że kwestia zmian w projekcie uchwały wynikła podczas dyskusji na ostatnim 

posiedzeniu komisji. Zapadła decyzja, aby doprecyzować zapisy, zgodnie z propozycją 

Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki. Stąd wcześniej w porządku obrad nie było 

możliwości wprowadzenia zmiany. Przy omawianiu projektu uchwały w punkcie 7 porządku 

obrad wskazałby stosowne autopoprawki.  

 

Radca prawny – Łukasz Oniśko 

oznajmił, iż treść projektu uchwały nie ma istotnych zmian. 
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Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

wtrąciła, że projekt uchwały uległ zasadniczym zmianom. Zapoznała się z projektem 

uchwały, który był przesłany radnym z materiałami na sesję. Budził on wiele wątpliwości,                              

a dziś został przedłożony zupełnie inny projekt uchwały.  

 

Radny Maciej Juchniewicz  

dodał, iż radna słusznie zauważyła błąd i zaproponował odczytanie i przegłosowanie 

porządku obrad z właściwym tytułem projektu uchwały.  

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

w związku z powyższym zgłosił wniosek o zdjęcie w punkcie 7i porządku obrad sesji 

projektu uchwały w sprawie: 

 wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych - Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku z Towarzystwem Budownictwa Społecznego  

Sp. z o.o. w Olecku 

i w to miejsce ujęcie projektu uchwały w sprawie: 

 wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do połączenia spółek 

komunalnych – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku                             

z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Fidler 

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 pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych - Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku z Towarzystwem Budownictwa Społecznego  

Sp. z o.o. w Olecku. 

 

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

21 radnych. 

 

Wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów i zdjęto z punktu 7i porządku obrad 

sesji projekt uchwały w sprawie: 

 wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych - Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku z Towarzystwem Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w Olecku. 

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o ujęcie               

w porządku obrad sesji  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań 

zmierzających do połączenia spółek komunalnych – Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.                   

w Olecku. 

 

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

16 radnych, 1 głosował przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów i ujęto w punkcie 7i porządku obrad 

sesji projekt uchwały w sprawie: 

 wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do połączenia spółek 

komunalnych – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku                             

z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku. 

 

Na tym punkt zakończono. 



 5 

Do punktu 2 – Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Fidler  

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.0002.12.2017 XXXIX sesji Rady Miejskiej 

odbytej w dniu 24 listopada 2017 r. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

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

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał następujące zarządzenia: 

 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.145.2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie 

ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących 

własność Gminy Olecko, położonych w obrębie Dąbrowskie Kolonia; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.146.2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie 

nieodpłatnego nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowej położonej                        

na terenie Gminy Olecko, w obrębie Dąbrowskie Kolonia; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.147.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania 

Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.148.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania 

komisji loterii do przeprowadzenia loterii fantowej pn. ,,Iskierki dobra dla Renaty”; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.149.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany 

budżetu gminy na 2017 rok; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.150.2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia 

nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Olecko, położonej w obrębie Zatyki; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.151.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.152.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury 

fizycznej w 2018 r.; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.153.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany  

Zarządzenia Nr ORN.0050.131.2016 Burmistrz Olecka z dnia 3 listopada 2016 roku  

w sprawie powołania Zespołu do spraw monitoringu i ewaluacji ,,Strategii 

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

 Zarządzenie Nr ORN.0050.154.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie 

nieodpłatnego nabycia udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości 

położonej na terenie Gminy Olecko; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.155.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wydzielenia 

lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Olecko – dotyczy nowych lokali          

w Imionkach i dwóch lokali w Dąbrowskich 6; 

 Zarządzenie Nr ORN.0050.156.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

przeznaczenia do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie 

Gminy Olecko – dotyczy nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0196 ha. Jest                 
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to nieruchomość gruntowa na poprawienie warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległych. 

 

Inne informacje z okresu międzysesyjnego: 

 

Ogłoszono:    

 III przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 2.218 m
2
, położonej 

w obrębie Jaśki z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową. Przetarg zostanie 

przeprowadzony w dniu 9 stycznia 2018 r.; 

 VI przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 3.519 m
2
                              

z udziałami w działkach stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową, położonych                      

w obrębie Babki Oleckie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 9 stycznia 2018 r.; 

 przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 14.551 m
2
 

położonej w Olecku przy ul. Ełckiej przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną                        

z usługami i zabudowę garażową. Przetarg zostanie przeprowadzony 2 lutego 2018 r.; 

 przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych o powierzchni 17. 198 m
2                      

i o powierzchni 15.181 m
2
, położonych w Olecku przy ul. Przemysłowej pod 

zabudowę przemysłową i zakładów produkcyjnych. Przetarg odbędzie się 30 stycznia 

2018 r.; 

 rokowania na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 

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

ul. Wiejskiej. Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 24 stycznia 2018 r. 

 

Nie doszedł do skutku przetarg:   

 na sprzedaż udziałów w wysokości ½ części  nieruchomości zabudowanej budynkiem 

gospodarczym o powierzchni 0,0029 ha i nieruchomości rolnej o powierzchni                     

0,0320 ha, położonych w Olecku na Osiedlu Lesk i w obrębie Lesk. 

 

Zawarto akty notarialne: 

 na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 366 m
2
 – przeznaczonej do zbycia                       

w wyniku uwzględnienia roszczeń właścicieli lokali w budynku przy ul. Armii 

Krajowej 10 w Olecku, 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 4.306 m
2
, przeznaczonej pod 

zabudowę usługową z wbudowaną funkcją mieszkaniową przy ul. Szosa                            

do Świętajna, 

 na ustanowienie służebności gruntowej, stanowiącej gminną drogę wewnętrzną  

w Zatykach, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości 

oznaczonej nr geod. 111/2,  

 na ustanowienie służebności gruntowej, stanowiących gminną drogę wewnętrzną  

w Dąbrowskich Kolonia, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla 

nieruchomości oznaczonej nr geod. 194/9;   

 na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości oznaczonej nr geod. 194/8                                

o powierzchni 340 m
2
 położonej w Dąbrowskich Kolonia, niezbędnej na realizację 

zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych  

i urządzeń sportowych. 
 

 Realizując obowiązek wynikający z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu                                      

i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję że w roku 2017:  

 nie zgłoszono do gminy żądania dotyczącego odszkodowania za poniesioną 

rzeczywistą  szkodę lub wykupienia nieruchomości lub jej części w związku  

z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą; 
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 nie wystąpił żaden przypadek żądania odszkodowania lub zwrotu opłaty                     

w związku ze stwierdzeniem nieważności uchwały w sprawie planu 

miejscowego, w części lub w całości; 

 w obrocie cywilno-prawnym sprzedano 42 nieruchomości usytuowane                       

na terenach objętych aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, wśród których: 

 wystąpił jeden przypadek sprzedaży nieruchomości przed upływem 5-ciu lat                   

od dnia, w którym zmiana planu stała się obowiązująca, opłata planistyczna 

została ustalona, 

 pozostałe 41 transakcji sprzedaży nieruchomości na terenach objętych mpzp 

miało miejsce  po upływie 5-ciu lat od dnia, w którym plan miejscowy albo 

jego zmiana stały się obowiązujące, nie było więc podstaw do wszczęcia 

postępowania w sprawie ustalenia opłat planistycznych. 

 

 Zadania inwestycyjne zrealizowane: 

 zakończono przebudowę drogi w Plewkach. Odbiór robót nastąpił 14 grudnia 

2017 r.; 

 wykonano inwestycję pn. „Przebudowa kanału deszczowego przy                                        

ul. Rzeźnickiej”. Odbioru robót dokonano 13 grudnia 2017 r.; 

 zakończono przebudowę dróg wewnętrznych przy ul. Składowej w Olecku. 

Odbiór robót odbył się 15 grudnia 2017 r. 

 

 Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji: 

 Na ukończeniu jest przebudowa mostku w Sedrankach na drodze 141045N. 

Wykonawcą robót jest Zakład Ogólnobudowlany Edward Luto. Termin 

wykonania robót  – 15 grudnia 2017 r. Zgłoszono roboty do odbioru, planowany 

termin odbioru – 28 grudnia 2017 r.; 

 praktycznie zostało ukończone i dokonano odbioru robót związanych                                

z rozbudową parku linowego przy Alei 450-lecia Olecka w ramach Budżetu 

Obywatelskiego; 

 dzisiaj mija termin wykonania zadania budowa drogi Os. Dąbrowskie. Odbiór 

robót nastąpi po świętach; 

 ukończono projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Plewkach (FS); 

 dziś mija termin realizacji zadania zagospodarowanie terenu rekreacyjnego                        

w Gordejkach (FS). Wkrótce nastąpi odbiór robót; 

 rozpoczęto roboty związane z budową oświetlenia w Judzikach. Odbiór nastąpi   

po świętach; 

 mpzp obszaru „Imionki I” – projekt planu jest wyłożony do publicznego wglądu 

do 27 grudnia 2017 r. Dyskusja publiczna odbyła się 8 grudnia. Uwagi                            

do planu można składać do 10 stycznia 2018 r.; 

 mpzp w Kukowie (ferma trzody chlewnej) – plan miejscowy został opublikowany                    

4 grudnia w dzienniku urzędowym województwa i 19 grudnia 2017 r. wszedł                      

w życie; 

 mpzp w Kukowie (ferma norek amerykańskich) – projekt planu został przekazany 

zespołowi ds. inwestycji uciążliwych do zaopiniowania. Do 28 grudnia projekt 

planu zostanie zaopiniowany przez gminną komisję urbanistyczno-

architektoniczną i przekazany pozostałym organom i instytucjom do uzgodnień; 

 do 31 stycznia można składać wnioski do planu miejscowego we wsi Gąski; 

 do 31 stycznia można składać wnioski do planu miejscowego w miejscowości 

Olecko - Kolonia. Wnioski należy składać na piśmie, w sekretariacie urzędu; 

 

 W okresie międzysesyjnym zostały wydane następujące decyzje o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego: 
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 Gmina Olecko – budowa energetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na potrzeby 

oświetlenia ulic powiatowych w Olecku, ul. Wiśniowa i ul. Łąkowa, o długości 

ok. 500 m; 

 Gmina Olecko – budowa sieci elektroenergetycznej  nN 0,4kV – oświetlenie        

o długości ok. 700 m w ul. Leśna; 

 PGE Dystrybucja S.A. Lublin – budowa elektroenergetycznej linii kablowej 

nN 0,4 kV dł. ok. 330m w Alei Zwycięstwa w obrębie ewidencyjnym                   

Olecko 2; 

 PGE Dystrybucja S.A., Lublin – budowa sieci elektroenergetycznej                           

SN długości ok. 3,0 km w obrębie ewidencyjnym Olecko 2 Dobki – Giże 

Osada. 

 

 W trakcie rozpatrywania są następujące wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu 

publicznego: 

 P4 sp. z o.o. Warszawa – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej 

operatora P4 w Gąskach – postępowanie podjęte po zawieszeniu – 

wnioskodawca zmienił wniosek; 

 Gmina Olecko – budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV – oświetlenie      

w ulicach Chopina i 11 Listopada. Postępowanie zawieszone ze względu                     

na konieczność ustalenia spadkobierców po zmarłych właścicielach 

nieruchomości, na których planowana jest inwestycja; 

 PGE Dystrybucja S.A. Lublin – budowa linii kablowej nN 0,4 kV w ulicach: 

Chopina i 11 Listopada. Postępowanie zawieszone ze względu na konieczność 

ustalenia spadkobierców po zmarłych właścicielach nieruchomości, na których 

planowana jest inwestycja; 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Olecku – budowa przyłącza cieplnego 

wysokoparametrowego z rur preizolowanych od ul. Nocznickiego do kotłowni 

przy ul. Batorego, długość ok. 1.000 m – postępowanie zawieszone ze względu 

na konieczność uzyskania odstępstwa od zakazu lokalizowania inwestycji na 

terenach zagrożonych powodzią; 

 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa – budowa gazociągu 

średniego ciśnienia wraz z przyłączem i zespołem gazowym redukcyjno - 

pomiarowym o przepustowości ok. 300 m
3
/h na przyłączu w miejscowości 

Olecko, ul. Kościuszki 63 w obrębie ewidencyjnym Olecko 2 oraz w obrębie 

ewidencyjnym Lesk, gm. Olecko; 

 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa – budowa sieci gazowej  

przy ul. Parkowej w Olecku. 

 

 W dniu 15 grudnia br. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził 

listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.3.4 

Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  

Projekt Gminy Olecko „Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3  

w Olecku oraz zakup wyposażenia pracowni językowej” został wybrany                                 

do dofinansowania. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpi do końca grudnia     

br. Wartość projektu ogółem to 997.847,50 zł. Wartość dofinansowania 82%. 

Pozyskane  dofinansowanie to 813.647,80 zł. 

 

 W dniu 13 grudnia br. podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Przebudowa 

Targowiska Miejskiego w Olecku”. W skład projektu wchodzi: 

 budowa nawierzchni utwardzonych stref handlu P3, P4 oraz parkingu P1; 

 rozbudowa obecnie istniejącego budynku socjalnego; 

 budowa ogrodzenia; 
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 wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych; 

 wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii. 

Wartość inwestycji ogółem wynosi 2.306.568,00 zł. Pozyskane dofinansowanie                          

to 983.161,00 zł. 

 

 Zakończono remont budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

poddasza na cele mieszkalne położonego w miejscowości Dąbrowskie 6, w wyniku 

którego uzyskano 2 lokale socjalne o łącznej powierzchni 77,07 m
2
  – łączny koszt 

zadania to 229.000,00 zł, z czego dofinansowanie z BGK wyniesie 103.050,00 zł. 

 

 W dniu 23 listopada 2017 r. odbył się przetarg na wynajęcie lokalu użytkowego 

położonego w Olecku przy Placu Wolności 2 o powierzchni 32,03 m
2
. W wyniku 

licytacji wyłoniono najemcę lokalu ze stawką czynszu netto 8,00 zł za 1m
2
 

powierzchni użytkowej. 

 

 Rozstrzygnięto przetarg na zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem 

Gminy Olecko. Wpłynęły oferty czterech firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mazury”, z którą w dniu 30 listopada 2017 r. Gmina 

Olecko podpisała  umowę na zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości na okres 

od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

 W dniu 19 grudnia 2017 r. wydano odmowną decyzję dla przedsięwzięcia 

polegającego na budowie centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej 

w Imionkach. 

 

 W ramach realizacji funduszy sołeckich zamontowano dwie lampy solarne  

w miejscowości Gąski oraz zakupiono 5 lamp solarnych do Sołectwa Zatyki. 

 

 W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego na konserwację oświetlenia ulicznego  

i parkowego na terenie gminy Olecko w 2018 r. wpłynęły dwie oferty. 

 

 Dnia 19 grudnia br. odbyło się otarcie ofert w przetargu nieograniczonym na 

utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Olecko. Wpłynęła jedna oferta – 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku z kwotą                   

4.499.556,25 zł. Obecnie trwa procedura oceny złożonej oferty. Termin realizacji 

usługi – od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.  

 

 Rozstrzygnięto przetarg na „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podopiecznych 

Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, zamieszkałych na terenie Miasta           

i Gminy Olecko w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”. Wpłynęły                   

2 oferty. Zastosowano następujące kryteria wyboru oferty: najniższa cena oraz 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. W wyniku postępowania przetargowego 

wyłoniono firmę Medis24 Sp. z o.o. z Warszawy. 

 

 Przypomniał przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych 

o obowiązku złożenia w terminie do 31 stycznia 2018 r. : 

 pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 r.  

z podziałem na poszczególne rodzaje zgodnie z wydanym zezwoleniem, 

 wniesienia I raty opłaty za 2018 rok. 

Informacja przypominająca o terminie składania oświadczeń zamieszczona jest także  

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej urzędu. 
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 Zaprosił wszystkie panie w wieku 50-69 lat do udziału w bezpłatnych badaniach 

mammograficznych, które odbędą się 4 stycznia 2018 r. przy szpitalu w Olecku,                  

ul. Gołdapska 1. Akcja prowadzona jest przez LUXMED Diagnostyka w ramach 

Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i refundowana przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia. Panie zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych 

badań mammograficznych szczegółowe informacje mogą uzyskać na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Wydziale Spraw Obywatelskich, Zdrowia                      

i Działalności Gospodarczej.  

 

 W dniu 16 grudnia zorganizowano wyjazd dla 29 osób na bezpłatne badanie 

tomografii komputerowej, które wykonane zostało w Pracowni Tomografii 

Komputerowej Centrum Medycznego „Ars Medica” Sp. z o.o  w Olsztynie. Badanie 

organizowane było w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób 

Nowotworowych pn. Wczesne Wykrywanie Raka Płuc. Badaniem objęte zostały 

osoby w przedziale wiekowym 50-70 lat, które palą lub paliły papierosy. Koszt 

przejazdu wyniósł 1.300,00 zł z czego Centrum Medyczne zapłaciło 1.000,00 zł, 

pozostałą część kosztów pokryli pacjenci tj. 10 zł od osoby. Uczestnicy wyjazdu 

wyrazili duże zadowolenie z możliwości skorzystania z bezpłatnego badania. 

 

 Krajowa Izba Gospodarcza w porozumieniu z Gminą Olecko zaprasza mieszkańców 

Gminy do udziału w projekcie „E-Obywatel nowe umiejętności cyfrowe”. Celem 

projektu jest zwiększenie zainteresowania mieszkańców do korzystania z Internetu  

i różnego typu narzędzi informacyjno – komunikacyjnych. Projekt przewiduje 

bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Gminy w okresie od stycznia do listopada                   

2018 r. z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu, jak również korzystania 

z różnych form elektronicznych usług publicznych takich jak: 

 sprawy obywatelskie, 

 ochrona zdrowia, 

 świadczenia społeczne, 

 załatwianie spraw urzędowych on-line, 

 zdobywanie potrzebnych informacji urzędowych, 

 składanie deklaracji, informacji i innych dokumentów w celu rozliczenia 

podatków.  

Będzie także możliwość nauki obsługi komputera i Internetu dla osób, które  

dotychczas z nich nie korzystały. 

W bezpłatnych szkoleniach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Olecko 

powyżej 18 roku życia.  Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Wydziału Spraw 

Obywatelskich, Zdrowia i Działalności Gospodarczej, tam też można uzyskać 

szczegółowe informacje. Informacja o projekcie została zamieszczona na stronie 

internetowej  Urzędu Miejskiego.  

Zaprosił wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach 

komputerowych. 

 

 18 grudnia odbyły się III Mikołajkowe Zawody Pływackie na pływalni Hali Lega  

w Olecku, których organizatorem był Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku. 

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w dniach 8-9 listopada brali udział oraz 

zdobyli nagrody w Ogólnopolskim Turnieju Tenisa Stołowego Osób 

Niepełnosprawnych w Białymstoku. W dniach 1-3 grudnia brali udział                                    

w Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym, podnoszeniu ciężarów – Grudziądz 2017. 

Dwie uczestniczki stanęły na podium zajmując II i III miejsce w tenisie stołowym.  

 

 W związku z realizacją rządowego Programu „Wyprawka Szkolna” dofinansowaniem 

do zakupu podręczników w roku szkolnym 2017/18 zostało objętych 46 uczniów 
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niepełnosprawnych ze szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego                   

w Olecku, Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku, Centrum 

Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku. Wypłacone 

dofinansowanie wyniosło 10.445,02 zł. 

 

 W niedzielę 3 grudnia br. na Placu Wolności odbyła się impreza „Iskierki dobra dla 

Renaty” rozpoczynająca cykl imprez wprowadzający mieszkańców                                          

w bożonarodzeniowy nastrój. W programie imprezy był szereg atrakcji, m.in. wspólne 

ubieranie choinki, ognisko, występy zespołów, gry i zabawy dla dzieci, upominki dla 

uczestników. Przez cały czas imprezy trwała loteria fantowa „Iskierki dobra dla 

Renaty”. Pieniądze zebrane podczas loterii zostały przekazane rodzinie Pani Renaty na 

leczenie i rehabilitację poszpitalną – łącznie 4.284,10 zł. 

 

 17 grudnia br. odbył się VI Olecki Jarmark Świąteczny zorganizowany we współpracy 

Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i Lokalnej Organizacji 

Turystycznej Ziemi Oleckiej. W programie znalazły się m.in.: sprzedaż rękodzieła, 

ozdób świątecznych, potraw i wyrobów regionalnych, domowych wypieków, 

gorących napojów, świąteczna loteria, konkurs na ozdobę świąteczną i najlepszą 

potrawę wigilijną, występy wokalne grup i zespołów, pieczenie kiełbasek przy 

ognisku. Jarmark cieszył się dużym zainteresowaniem. 

 

 20 grudnia br. na Placu Wolności w Olecku odbyło się spotkanie wigilijne olecczan. 

W kilku dużych namiotach wydawano dwanaście tradycyjnych, wigilijnych potraw, 

które można było wygodnie skosztować przy kilkudziesięciu  odświętnie 

udekorowanych stołach. Mieszkańcy podzielili się opłatkiem. Mikołaje wręczyli 

dzieciom symboliczne prezenty. Pobyt na placu uprzyjemniły koncerty kolęd                            

w wykonaniu Zespołu Oleckie Echo i Sedranianki.  

 

 W dniu 14 grudnia w Olsztynie odbyła się uroczystość podsumowująca 

współzawodnictwo sportowe Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku 

Sportowego szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz 

klasyfikację gmin i powiatów za rok szkolny 2016/2017. W jego imieniu                                

na uroczystości obecny był dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Andrzej 

Kamiński. Gmina Olecko oraz nasze szkoły znalazły się w gronie wyróżnionych: 

 w rankingu kategorii miast i gmin – Miasto i Gmina Olecko – zajęła I miejsce, 

 w systemie współzawodnictwa sportowego w tej samej kategorii: 

 Szkoła Podstawowa Nr 3 – zajęła I m-ce, 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 – IV m-ce, 

 Szkoła Podstawowa Nr 4 – VI m-ce, 

 Gimnazjum Nr 2 – IV m-ce. 

Korzystając z okazji pogratulował wyróżnionym szkołom, ich uczniom, nauczycielom 

oraz wszystkim osobom wspomagającym proces edukacji sportowej uczniów. 

Dobre wyniki oleckich szkół we współzawodnictwie sportowym uplasowało naszą 

gminę już drugi raz z rzędu na pierwszym miejscu w kategorii miast i gmin.  

W tej samej kategorii „Trójka” po raz kolejny znalazła się na I miejscu – za co należą 

się wielkie gratuluje. 

Z okazji tego wyróżnienia oraz wielu innych sportowych osiągnięć w różnych 

dyscyplinach sportowych, planuje się w drugiej połowie lutego przyszłego roku Galę 

Sportu dedykowaną m.in. tym osiągnięciom. Po nowym roku do organizacji 

działających w zakresie kultury fizycznej, szkół wysłane zostaną zaproszenia                            

do udziału w przygotowaniach tego wydarzenia.  

Jeśli chodzi o szkoły średnie, w powyższej kwalifikacji, Liceum Ogólnokształcące                        

w Olecku zajęło II miejsce.  
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 Przypomniał, że ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2018 r. Oferty składać należy                              

do 10 stycznia 2018 r. do godziny 10:00.  

 

 W dniu 15 grudnia została opublikowana uchwała Nr ORN.0007.76.2017 Rady 

Miejskiej w Olecku w sprawie ustanowienia hejnału gminy Olecko. W przyszłym roku 

będzie można wprowadzić zmiany do statutu gminy Olecko, dopisując kolejny  

symbol gminy. Ma nadzieję, że uda się tak ustawić płytę zegara, aby po raz pierwszy 

hejnał Gminy Olecko wybrzmiał w dniu 31 grudnia 2017 r. 

 

 Przypomniał o dyżurach eksperta ZUS. Najbliższy zaplanowany jest na 12 stycznia 

2018 r.  w  godz. 10:00 – 14:00.  

 

 W przyszłym roku – 2018, gmina będzie obchodzić 100. Rocznicę Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. W związku z tym rozpoczęły się przygotowania do tego 

wielkiego narodowego święta. Został powołany Komitet Organizacyjny Obchodów 

100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, którego celem jest 

opracowanie programu obchodów, ustalenie harmonogramu oraz udział w jego 

realizacji. Pierwsze spotkanie Komitetu odbyło się 15 grudnia, podczas którego 

dyskutowano na temat zebranych  propozycji programowych obchodów. Zależy                            

mu na tym, aby gminne obchody miały charakter otwarty. Intencją jego oraz członów 

komitetu jest zaangażowanie w organizację tego święta jak największej ilości 

mieszkańców. Zaprosił do przedstawiania propozycji inicjatyw i pomysłów, 

dotyczących wspólnego świętowania tej doniosłej rocznicy. Prosił o pisemne 

zgłaszanie propozycji związanych z obchodami tego wyjątkowego jubileuszu na 

adres: Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko lub e-mail:  
um@um.olecko.pl. 

 

 Od stycznia 2018 r. zmieniają się w poniedziałki godziny pracy Urzędu Miejskiego                  

w Olecku. Urząd będzie otwarty w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00.                      

W pozostałe dni tygodnia, czyli od wtorku do piątku, bez zmian – od 7:30 do 15:30. 

Wyraził nadzieję, że ta zmiana czasu pracy umożliwi klientom załatwienie spraw 

urzędowych po godzinach swojej pracy.  

 
Radni nie zgłaszali pytań. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 4 – Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach 

podejmowanych w okresie od ostatniej sesji. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Fidler 

przedstawił informacje z okresu międzysesyjnego: 

 

 W dniu 28 listopada br. Karol Sobczak złożył za piśmie rezygnację z pełnienia funkcji 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku. 

 

 Radny Krzysztof Kempisty złożył rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego 

Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki z dniem 29 listopada 2017 r.                            

Na posiedzeniu w dniu 30 listopada br. Wiceprzewodniczącą Komisji została wybrana 

radna Wioletta Dorota Żukowska. 
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 Fundacja Akademia Radosnej Twórczości zwróciła się z prośbą o możliwość 

zaprezentowania na dzisiejszej sesji efektów projektu „Pachnie mi koronką – od nitki      

i haftu do wirtualnych sieci. Międzypokoleniowy projekt społeczno-artystyczny”. 

Prezentacja miała miejsce przed rozpoczęciem obrad.    

 

 W dniu 28 listopada br. udzielił odpowiedzi na zażalenie mieszkanki Olecka na 

pracowników Urzędu Miejskiego w Olecku. W odpowiedzi wpłynęło pismo 

mieszkanki z przeprosinami za zaistniałe nieporozumienie. 

 

 Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Tyszka w piśmie 

wniesionym dnia 1 grudnia 2017 r. wyraził obawy odnośnie zmian w Kodeksie 

wyborczym w zakresie organizacji wyborów samorządowych.  

 

 Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał według właściwości skargę Państwa U.  

na Radę Miejską w Olecku oraz działalność Burmistrza Olecka. Projekt uchwały                   

w przedmiotowej sprawie został ujęty w porządku obrad dzisiejszej sesji.  

 

 W dniu 6 grudnia 2017 r. wpłynął odpis orzeczenia Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 29 listopada 2017 r. sprawy z zażalenia                                      

Państwa U. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie                 

z dnia 11 lipca 2017 r. w zakresie odrzucenia skargi na uchwałę Rady Miejskiej                                 

w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sąd 

postanowił oddalić zażalenie. Orzeczenie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.  

 

 W dniu 11 grudnia br. wpłynęły uchwały: 

 Nr RIO.VIII-0120-751/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie opinii                    

o przedłożonym przez Burmistrza Olecka projekcie uchwały budżetowej na 

2018 rok; 

 Nr RIO.VIII-0120-752/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie opinii                    

o przedłożonym przez Burmistrza Olecka projekcie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2018-2028; 

 Nr RIO.VIII-0120-753/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie opinii                    

o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego                            

w projekcie uchwały budżetowej Gminy Olecko na 2018 rok. 

Wszystkie opinie są pozytywne.  

 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku poinformowała 

o zawartej umowie najmu.  

 

 W okresie międzysesyjnym odbyły się następujące posiedzenia komisji: 

o 30 listopada oraz 5 i 20 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji 

Planowania, Budżetu i Gospodarki, 

o 19 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, 

Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz posiedzenie Komisji Oświaty, 

Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji. 

 

Wszystkie sprawy wniesione do biura Rady Miejskiej są udostępnione do wglądu                               

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Radni nie zgłaszali pytań. 
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Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 5 – Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski                               

i oświadczenia radnych. 

 

Radny Maciej Juchniewicz 

w imieniu Klubu Radnych OKO złożył oświadczenie dotyczące wyzwań i priorytetów na 

najbliższy rok oraz kolejne kadencje: 

 „Nasza gmina stoi przed wieloma wyzwaniami, które dotyczą wszystkich samorządów                       

w Polsce, bo wpływ na to mają zmiany w prawie ogólnopolskim stanowione przez 

obecną koalicję. Chcę się skupić na wyzwaniach, które są ważne dla mojego 

środowiska, środowiska Klubu Radnych OKO, wyzwaniach, którymi chcielibyśmy się 

zająć, i nad którymi pracować, jako organ stanowiący.  

Pierwsza sprawa dotyczy komunikacji Olecka ze światem. Za kilka lat obok Olecka 

będzie przebiegała trasa Via Baltica. Warto pomyśleć, jak skomunikować tą trasę                     

z Terenami Aktywności Gospodarczej, jak wykorzystać to do rozwoju 

przedsiębiorczości i generalnie poprawy komunikacji oraz ściągnięcia inwestorów. 

Musimy myśleć o przebudowie drogi krajowej nr 65, nie tak jak planuje się w 2018 r. 

położenie nowego asfaltu, ale tak by był to łącznik wykorzystywany w obsłudze ruchu 

turystycznego, np. ścieżka rowerowa. Przykładem jest droga wojewódzka Suwałki-

Sejny, gdzie obok drogi biegnie 30-kilometrowa ścieżka rowerowa obsługująca 

turystów i mieszkańców. Wiele osób korzysta z niej w drodze do pracy. Nasza 

obwodnica, która w mojej ocenie, jest najgorsza ze wszystkich przebiegających na 

terenie Subregionu EGO, jest niebezpieczna. Ma powstać przejście dla pieszych ze 

światłami na niebezpiecznym skrzyżowaniu. Jest to reakcja na to, jak została 

zbudowana. Obwodnica nie łączy Olecka ani z Augustowem, ani z Suwałkami. 

Została wykonana wyłącznie po to, by był dobry ruch do granicy. Jeśli chodzi o trasę 

Rail Baltica są plany, by przebiegała przez Ełk. Władze Gołdapi od dawna starały się                        

o rewitalizację linii kolejowej Olecko-Gołdap. W jednym z artykułów Zastępca 

Burmistrza Gołdapi Jacek Morzy, wypowiadał się, aby przy okazji budowy Rail 

Baltici zawalczyć o przywrócenie linii Olecko-Gołdap. Byłaby to odpowiedź                          

na problemy komunikacyjne Olecka, o których wielokrotnie mówiliśmy wcześniej. 

Odnośnie ochrony środowiska – Gołdap rekultywuje swoje jezioro. Nasz akwen nie 

jest szczytem czystości, a co za tym idzie, w sensie gospodarki rybackiej, napływu 

turystów, czy obsługi mieszkańców w zakresie wykorzystania turystycznego, 

rekreacyjnego, pozostawia wiele do życzenia. Jednym z wyzwań jest ściślejsza 

współpraca z tymi samorządami, które przodują w takich rzeczach. Przypomnę,                     

że Gołdap zastosowała innowacyjną metodę oczyszczania jeziora i warto skorzystać                 

z tych inspiracji. Ostatnio bardzo modnym tematem, który nie minie jest 

zanieczyszczenie powietrza. Wszyscy skupiają się na wymianie pieców, Olecko 

reaguje, ma program, można otrzymać dofinansowanie na wymianę pieca. Jednak ma 

na myśli w ogóle ruch uliczny, spaliny samochodów. Mieszkańcy Olecka znają 

sytuacje, kiedy ktoś idzie do sklepu i zostawia odpalony samochód. Trzeba myśleć 

nad mentalnością ludzi, od najmłodszych lat uczyć dzieci czym jest środowisko, czym 

może służyć, jak trzeba je szanować i jak można je wykorzystywać w sposób 

zrównoważony. W tym względzie pan minister nie jest dla niego dobrym przykładem.   

Obwody łowieckie – mamy w Olecku bardzo silne tradycje łowieckie. Istnieją dwa 

koła. Wiem, że niektóre samorządy decydują się na podjęcie uchwał, według których 

tereny prywatne są wyłączone z obwodów łowieckich. Warto byłoby się nad tym 

pochylić.  

Obiecana była praca nad tzw. uchwałą krajobrazową i uporządkowaniem ładu 

reklamowego w mieście i gminie. Od lat o to się staramy i nie tylko my. Mamy 

wsparcie różnych środowisk, ale w tym zakresie nic nie zostało zrobione.  
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Jeśli chodzi o turystykę w jednym z dokumentów opracowanych przez urząd i pana 

Burmistrza jest zapis o potrzebie opracowania strategii rozwoju turystyki w gminie 

Olecko. Warto by było te działania podjąć. W dokumencie winno być ujęte, o co nam 

chodzi w perspektywie wieloletniej, w sensie rozwoju turystyki, bo mamy 

ograniczone możliwości przez to, że nie mamy przemysłu, a naszą szansą jest 

turystyka, ochrona środowiska, kultura, sport, rekreacja, wypoczynek. To są kierunki, 

które mogą nam dać dobrobyt, pracę dla ludzi w czystym środowisku, warto podjąć                             

te działania, abyśmy nie udawali, że coś robimy, a starali się realnie robić. 

Rewitalizacja i polityka społeczna – mamy dużo do zrobienia w tym temacie. Akurat 

dzisiaj przyjmujemy program, o którym szczegółowo będę mówił przy okazji jego 

uchwalania, ale mamy bardzo duże deficyty i problemy społeczne, które warto 

rozwiązać przy pomocy dostępnych narzędzi, jak np. lokalny program rewitalizacji, 

którego do dzisiaj nie ma. Sytuacja z dialogiem społecznym poprawia się, ale jesteśmy 

jeszcze daleko od pożądanego ideału. Ma też znaczenie, w jaki sposób urząd, 

samorząd kontaktuje się z mieszkańcami, jak się komunikuje, jak mieszkańcy mogą 

komunikować o swoich sprawach dla samorządu.   

Inwestycje – szerzej o tegorocznym budżecie będę mówił przy projekcie uchwały, ale 

głównie chodzi o priorytet i wyzwanie, by wreszcie usiąść do stołu, by wszystkie 

zainteresowane środowiska, interesariusze, mieszkańcy i ciała dialogu uzgodnili 

kryteria wyboru inwestycji realizowanych w danym roku. Jest to niejasne, zarządzane 

wyłącznie przez pana Burmistrza i urząd. Wielokrotnie różne środowiska zgłaszały 

potrzebę opracowania wieloletniego planu inwestycyjnego zarówno w tamtej, jak                      

i w tej kadencji – do dzisiaj tego nie ma. Mamy za to słynny zeszyt, o którym pan 

Burmistrz kiedyś wspominał, ale nie znamy jego zawartości. Nie wiemy, na jakiej 

zasadzie są wybierane zadania. Przed nami wyzwanie dotyczące infrastruktury 

publicznej, energooszczędności, oświetlenia. Z informacji, których udzielił Zastępca 

Burmistrza wynika, że potrzeby w zakresie wymiany oświetlenia to ok. 6-7 mln zł.                    

W związku z tym 260 tys. zł w tym budżecie na poprawę oświetlenia nie rozwiązuje 

problemu. Jest to też konsekwencja wieloletniego odkładania pewnych inwestycji                      

i kiedyś to na nas spadnie. Teraz mamy problem pod tytułem, skąd znaleźć 6-7 mln zł. 

Uważam, że gdybyśmy przeznaczali w każdym budżecie większą kwotę                                    

i rozwiązywali problem etapowo, to w tym momencie bylibyśmy w innym punkcie, 

temat byłby załatwiony. Dotyczy to także potrzeby remontu dróg, chodników, zieleni, 

małej architektury. Myślę, że odwleczony w czasie też jest problem stanu urządzeń 

wodociągowo-kanalizacyjnych. Należy już zacząć myśleć, jak temu przeciwdziałać, 

bo niektóre urządzenia mają już sporo lat. 

Kolejną kwestią związaną z ochroną środowiska i rozwojem gminy jest 

zagospodarowanie przestrzenne, czyli plany miejscowe i studium wykonalności. 

Zachodzi bardzo pilna potrzeba ochrony naszej gminy przed „bandytami”, którzy chcą 

na nas robić biznes (przykład ferm). Działania samorządu w tym zakresie oceniam 

bardzo dobrze. Powołany został zespół, który wraz z Burmistrzem działa, by tych 

ferm nie było. Radni od początku to wspierają. Jednak najlepszą ochroną gminy jest 

opracowanie planów miejscowych, które uniemożliwią lokowanie potencjalnych ferm, 

szkodzących środowisku i nie dających wymiernych korzyści gminie, ani miejsc pracy 

mieszkańcom. 

Następnym zagadnieniem jest cyfryzacja gminy, którą rozumiemy jako mądrą, 

oszczędzającą, usprawniającą kontakty mieszkańców i przede wszystkim 

usprawniającą zarządzanie gminą. Usprawnienie rozumiane jako oszczędzanie 

środków, które można przeznaczyć na inne potrzeby, jakich w samorządzie jest wiele. 

Odpowiedzialność za ochronę zdrowia olecczan, którą rozumiem jako przejęcie 

szpitala od powiatu i zajęcie się jednym z podstawowych zadań samorządu gminnego, 

czyli ochroną zdrowia mieszkańców.   

Dokończenie przejęcia dróg i chodników na terenie miasta od powiatu. To jest 

odpowiedzialność za infrastrukturę, po której poruszają się ludzie.  
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Kultura – wiecznie niedoinwestowana – akurat w budżecie na 2018 r. zaplanowano 

wydatki na budowę amfiteatru i przebudowę budynku AGT. Mam nadzieję,                             

że to zostanie zrobione, przy dofinansowaniu zewnętrznym lub nie. Bardzo jestem za. 

Jednak kultura powinna być też rozumiana jako uspołecznienie. Dzisiaj mieliśmy 

prezentację ruchów amatorskich kulturalnych. Winno nastąpić zwiększenie środków 

generalnie na kulturę i ośrodek kultury oraz poprawę infrastruktury.  

Kolejna rzecz, która będzie przy sporcie – my jako Rada możemy podjąć uchwałę, 

która będzie regulowała zasady korzystania z budynków użyteczności publicznej. 

Warto się tym zająć, bo o problemach wszyscy wiedzą, a muszą istnieć jasne zasady 

udostępniania bazy kulturalnej i sportowej mieszkańcom, organizacjom 

pozarządowym. Przypominam, iż to nie jest własność ani Rady, ani Burmistrza                          

i urzędu, tylko wszystkich.  

Odnośnie oświaty – nie mówię o projektach, których jest sporo realizowanych                           

i chwała za to, iż gmina pozyskuje środki na wyposażenie i organizację zajęć, ale cały 

czas widzimy nieustającą potrzebę, by wreszcie się zająć i zrobić plan stałego 

doinwestowania bazy i infrastruktury oświatowej. W 2018 r., podobnie jak w tym 

roku, ma być poprawa energooszczędności w przedszkolu. Takie projekty powinny 

być realizowane co roku. Powinniśmy szukać oszczędności wykorzystując energie 

odnawialne i to w szkołach warto robić. Szkoły są wiecznie niedoinwestowane. 

Reforma oświaty paradoksalnie spowodowała porządny przegląd potrzeb szkół. 

Dyrektorzy, urzędnicy i burmistrz wykonali dobrą robotę, by pokazać, jaka to jest 

skala. Jednak co roku, nie oglądając się na środki zewnętrzne, należy inwestować                        

w oświatę, bo jest to ważna i priorytetowa dziedzina. Niektóre samorządy prowadzą 

bardzo zaawansowane działania w zakresie opieki medycznej w szkołach, która 

wiadomo, że jest potrzebna, ale jakoś gmina w to nie wchodzi. Edukacja 

antydyskryminacyjna, o którą od lat dopomina się nasze środowisko. Według mnie 

jest bardzo dużo do zrobienia. Akurat ona nie wymaga super środków, a wymaga woli                   

ze strony organu stanowiącego, Burmistrza, urzędników, by zrobić to kompleksowo, 

cyklicznie na stałe. Środowisko szkolne jest środowiskiem, w którym dyskryminacja 

jakby ma swoje poletko i warto działać w tym zakresie.   

Ostatnia uwaga dotyczy stylu zarządzania oświatą w gminie. W mojej ocenie jest                              

to styl bardzo autorytarny, bez dialogu, bez słuchania różnych środowisk, bez 

reagowania na potrzeby. My będziemy się skupiać na tym, część radnych pracuje nad 

tym w Komisji Oświaty (…), aby to były bardziej partnerskie relacje, oparte                                   

na dialogu. Niech to trwa dłużej, ale należy wypracować coś, z czego wszystkie 

środowiska będą zadowolone, a korzyść odniosą dzieci, środowiska szkolne i rodzice. 

Bardzo dużo pracy wymaga poprawa relacji samorządu ze szkołami, szkół z rodzicami 

i dziećmi. Konieczne jest uspołecznienie i faktyczne włączenie w zarządzanie oświatą, 

np. ciał dialogu, które są w szkołach – rady rodziców, samorządy szkolne. Nie mówię 

o tym, że to się nie dzieje, ale to są rzeczy, które wymagają stałej pieczy”. 

 

Radny Wojciech Rejterada 

 Oznajmił, iż radni po raz kolejny mieli okazję obejrzeć prezentację działań Pani 

Agnieszki Śnieżyńskiej. Jest to najczęściej występująca na sesjach osoba prezentująca 

swoje działania. Zwrócił uwagę, iż pracuje ona w Ełku jako nauczyciel języka 

polskiego ze specjalnością teatralną. Cieszy się, że poza pracą udziela się                               

w dodatkowych projektach i zwrócił uwagę, iż takie osoby trzeba „zatrzymywać”                    

w naszym mieście i by nie miały problemu ze znalezieniem pracy w Olecku.   

 Na prośbę ratowników wodnych z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku 

zgłosił wniosek o zwiększenie płac ratowników. Jest to praca bardzo odpowiedzialna, 

świadczona w niedziele i święta, a bardzo nisko wynagradzana. W ostatnim czasie 

dwóch ratowników odeszło i znalazło inne zatrudnienie. Pozostali ratownicy, jeśli 

znajdą inną, lepiej płatną pracę, również odejdą. Jest problem z obsadą ratowników                   

w okresie letnim, teraz może być kłopot z ratownikami na basenie. 
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 Wczoraj miał przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w jasełkach w Szkole Podstawowej 

w Kijewie. Droga prowadząca do Kijewa jest drogą powiatową, było mocno ślisko, 

mijał autobus szkolny, który jechał bardzo wolno. Prosił o szybszą interwencję służb                       

w przypadku gołoledzi na drogach.   

 W imieniu Komisji Oświaty (…) podziękował dyrektor i pracownikom Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku za przygotowanie pięknego 

koncertu charytatywnego „Czar Bożego Narodzenia”.  

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

stwierdził, iż w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczyna się jubileusz 100-lecia odzyskania 

niepodległości przez Polskę. 31 grudnia wypada kolejna rocznica urodzin naszego miasta. 

Wnosi, aby okazać, iż nie jesteśmy tylko mieszkańcami „tenkraju”, ale Polakami i uczcić                    

te dni i cały rok 2018 biało-czerwonymi kolorami.  

Zgłosił następujące oświadczenie: 

 „Opieka, lecznictwo zamknięte, szpitalne z ustawy należy do powiatu. Mamy zadania, 

należące do naszych kompetencji, którymi się nie zajmujemy, np. transport miejski. 

POZ prowadzą lekarze rodzinni. Szpital zostawmy powiatowi.”        

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

 Ostatnio zgłaszała wniosek, aby komisje Rady Miejskiej na swoich posiedzeniach 

omówiły wprowadzenie transmisji na żywo z obrad Rady i zajęły stanowisko w tej 

sprawie, w drodze głosowania imiennego. Nie ma informacji, jak to przebiegało, 

ponieważ żadnej odpowiedzi z komisji na ten wniosek nie otrzymała. Ponowiła 

wniosek w tym zakresie. Dodała, iż otrzymała odpowiedź Burmistrza, iż w tym 

względzie są przygotowywane stosowne ustawy. Z przebiegu sesji widać, jak wielka 

jest potrzeba transparentności, partycypacji publicznej, obserwacji i współdziałania, 

których brak. Mieszkańcy i organizacje pozarządowe mają bardzo ograniczony dostęp 

do pełnej informacji, o zaangażowaniu radnych, o zakresie oraz sposobie stanowienia 

o mieszkańcach i całej gminie. Poprzez jawność obrad mogłyby pojawić się nowe 

rozwiązania i na pewno zwiększyłby się udział mieszkańców i poszerzył zakres 

wiedzy na temat spraw społecznych i gospodarczych w gminie.  

 Oznajmiła, iż w budżecie na 2018 r. zaplanowano 5.000,00 zł na przeprowadzenie 

diagnozy potrzeb organizacji pozarządowych. W jej opinii nie jest konieczne 

przeprowadzanie badania za 5.000,00 zł, czego chciałyby lokalne organizacje 

pozarządowe. Można to przeprowadzić inną, wybraną metodą. Prosi, aby te środki 

przeznaczyć na promocję gminy, gdyż nie ma spójności w przyjętych działaniach – 

sport, czy spokojna przystań. Chciałaby, aby Olecko na arenach międzynarodowych, 

m.in. dzięki osiągnięciom sportowym, nie wyglądało jak „ubogi krewny” bez 

przyzwoitego stroju z herbem i innymi znakami miasta. Symbole naszego miasta 

winny być godnie uwidaczniane. Wnosi o opracowanie spójnego programu promocji 

gminy, spójnego wyglądu Hali Lega i drużyn reprezentujących miasto – stolicę sportu 

na Mazurach. 

 Od kilku lat były zgłaszane wnioski o wykonanie projektu zagospodarowania całego 

rynku miejskiego. Burmistrz kilkakrotnie w tym roku mówił, iż przymierzy się                     

do tego zadania. Budżet na nowy rok jest w zasadzie zamykany, ale nie zamyka                   

to możliwości, by znaleźć niewielkie pieniądze, ale przede wszystkim chęci i wykonać 

to obiecywane kilkakrotnie zadanie. Sprawa estetyki jest dyskusyjna, ale chodzi                  

o kwestię funkcjonalności rynku. Poddała pod rozwagę, aby gmina zwróciła się                      

do określonej uczelni o sporządzenie oryginalnego projektu lub ogłosiła konkurs  

w tym zakresie. 

 Odnośnie oleckiego szpitala wnosi, aby Burmistrz przyjął – jako reprezentant Gminy 

Olecko – rolę lidera i podjął poważne rozmowy z innymi samorządami powiatu 

oleckiego na temat udzielenia pomocy szpitalowi, który wymaga obecnie wsparcia, 

być może takiego, jak na starcie w czasie przekształceń w spółkę. 
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Radni nie zgłaszali więcej wniosków i oświadczeń. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 6 – Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, 

radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób 

zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Fidler 

zapytał, czy są uwagi do projektów uchwał. 

          

Przewodniczący Zarządu Osiedla Siejnik II  – Krzysztof Konewko 

nawiązując do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2018 rok i dotacji 

celowej dla powiatu na budowę chodnika przy ul. Ełckiej zapytał, w którym miejscu ma 

powstać chodnik. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odpowiedział, iż chodnik ma powstać po prawej stronie ul. Ełckiej jadąc w kierunku Ełku na 

odcinku od przystanku do wjazdu na tzw. „Podkowę”. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Przerwa 10 minut. 

 

 

Do punktu 7 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Olecku 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż w dniu 28 listopada br. radny Karol Sobczak złożył rezygnację z pełnienia 

funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku. Zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym, w przypadku złożenia rezygnacji, Rada jest obowiązana podjąć stosowną uchwałę 

w ciągu miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Fidler  

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 (obecnych 6 członków) przy 4 głosach za i 1 przeciw pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. Jeden członek komisji nie brał udziału w głosowaniu. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Wioletta Dorota 

Żukowska 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Fidler  

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały i jednocześnie poinformował, iż  radny ustępujący 

z funkcji Przewodniczącego nie powinien brać udziału w głosowaniu. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

poddała w wątpliwość, czy przewodniczący winien być wyłączony z głosowania. 

 

Radca prawny Łukasz Oniśko 

wyjaśnił, iż w tego typu sprawach wypowiadał się Naczelny Sąd Administracyjny. Mimo, że 

projekt uchwały dotyczy rezygnacji, w orzecznictwie jest uznawane, iż radny ma w tym swój 

interes prawny. W związku z tym na podstawie art. 25a ustawy o samorządzie gminnym 

radny winien być wyłączony z głosowania.  

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

zapytała, jak będzie w przypadku wyboru przewodniczącego. 

 

Radca prawny Łukasz Oniśko 

odpowiedział, że sytuacja jest analogiczna. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

stwierdziła, iż jest to niepoważne podejście, a interpretacja, która ma pasować. Nawet do 

samorządu uczniowskiego uczeń ma prawo głosować za swoją kandydaturą. To jest funkcja 

społeczna, a nie interes. W przypadku wyborów burmistrza kandydat na burmistrza ma prawo 

głosować na siebie, tak samo miała prawo głosować na siebie kandydując na przewodniczącą 

komisji. Był przypadek, kiedy podczas głosowania uchwały dotyczącej reformy oświaty radni 

będący nauczycielami byli wyłączeni z głosowania, bo to dotyczyło ich interesu prawnego, 

ale też nie było to takie oczywiste.  

 

Radca prawny Łukasz Oniśko 

wyjaśnił, iż niezależnie, jakie jest jego stanowisko, jest ono jedynie wskazówką. W jego 

ocenie przewodniczący, ani kandydat na przewodniczącego nie powinni brać udziału                         

w głosowaniu.  

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

wskazała, że to jest ocena radcy prawnego, a chciałaby głosować zgodnie z zasadami 

demokratycznymi.  

 

Radca prawny Łukasz Oniśko 

dodał, iż wojewoda ocenia tego typu uchwały pod względem orzecznictwa sądów, które do 

tej pory było. Jest osobą która dba o nadzór prawny nad decyzjami podejmowanymi przez 

radnych. Swoje stanowisko przedstawił, ale radni nie muszą się do niego dostosować. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

w jej opinii jest to absurdalna interpretacja, która nie powinna mieć miejsca w stosunku                     

do wyboru przewodniczącego, bo to oznacza, iż wszyscy zostali wybrani nielegalnie,                         

bo wszyscy brali udział w głosowaniu na swoją funkcję.  

 

Radca prawny Łukasz Oniśko 

poinformował, że sprawy przyjęcia rezygnacji dotyczy wyrok NSA z 29 grudnia 2005 r. 

sygnatura akt OSK 507/05. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

wtrącił, że nie wie, czy radnej chodzi o przepisy prawne i ich interpretację, on nie będzie brał 

udziału w głosowaniu. Jeśli radna chce usłyszeć od radcy prawnego interpretację przepisów, 

to nie ma nic przeciwko.  

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

oznajmiła, iż absolutnie nie chodzi jej o personalne uwagi. Przewodniczący złożył rezygnację 

i radni szanują tę decyzję. Jej chodzi o stosowanie prawa.  

 

Radca prawny Łukasz Oniśko 

przytoczył fragment przywołanego wyroku NSA: 

„Art. 25a cyt. ustawy zabrania radnemu brać udziału w głosowaniu w radzie lub w komisji, 

jeżeli głosowanie to dotyczy jego interesu prawnego. Oczywistym jest, że interes prawny ma 

swoje źródło w prawie materialnym, jednakże to nie oznacza, że nie może on również 

wynikać z przepisów o innym charakterze. Jeśli idzie o radnego, jego prawa i obowiązki, 

interes ten będzie miał źródło niewątpliwie w przepisach regulujących ustrój samorządu 

terytorialnego. Prawa i obowiązki radnego wynikają z uzyskanego przez niego mandatu                      

i kwestie dotyczące zachowania lub utraty tego mandatu dotyczą interesu prawnego radnego, 

w rozumieniu art. 25a ustawy o samorządzie gminnym i wcale nie kłóci się to z poglądem,             

iż interes ten dotyczy spraw majątkowych. Wszystko bowiem ma początek w mandacie 

radnego. (…) Wzięcie przez radnego udziału w głosowaniu rady związanym przedmiotowo                   

z jego mandatem narusza art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, bowiem dotyczy interesu 

prawnego tego radnego.” 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

stwierdził, że radna ma na myśli to, iż opinia radcy prawnego jest na tyle wiążąca i ważna,                  

że jeśli uchwała zostanie podjęta, a nadzór wojewody będzie miał inny pogląd,                                 

to w konsekwencji istnieje groźba unieważnienia następnej uchwały. W związku z tym nie 

wiadomo, czy nowo wybrany przewodniczący będzie mógł prowadzić obrady, a należy 

pamiętać, iż dziś Rada ma podjąć uchwałę budżetową. Stąd radca prawny bierze na siebie 

dużą odpowiedzialność i powinien być pewny na sto procent.  

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

oznajmiła, iż jeśli radny Karol Sobczak nie chce kandydować, to nie musi, bo to jest jego 

wola, ale narzucenie, że nie może kandydować jest niewłaściwe. Z przytoczonego fragmentu 

wyroku jednoznacznie wynika sprawa majątkowa. Dieta jest zwolniona z podatku i w jej 

ocenie to nie jest argument.  

 

Radny Maciej Juchniewicz 

powiedział, że jest to opinia kancelarii prawnej i nie jest w żaden sposób wiążąca. Absolutnie 

się z nią nie zgadza, bo polskie prawo nie bazuje na kazusie, tylko na rozpatrywaniu 

poszczególnych spraw, więc wyroki NSA nie mogą być wykładnią przy podejmowaniu 

decyzji. Według przytoczonej interpretacji radni pracujący w jednostkach budżetowych nie 

mogliby głosować nad budżetem, ponieważ dotyczyłoby to ich interesu.  

Temat wyłączenia z głosowania był poruszany przy okazji głosowania nad uchwałami 

oświatowymi i wówczas część radnych nie głosowała nad sprawami ważnymi.  

Żadna z uchwał dotycząca wyboru nie została uchylona przez wojewodę. Przy całym 

szacunku radca nie może ograniczać konstytucyjnego biernego prawa wyborczego.                           

W przypadku głosowania w sprawie wyboru na daną funkcję każdy głos ma znaczenie i nie 

ma żadnego orzecznictwa w tym temacie, które przekonałoby go, jak w tej konkretnej sprawie 

radni mają się zachować. Przyjmuje opinię prawnika, jednak część aktów zaopiniowanych 

przez kancelarię, które przyjmuje Rada, jest uchylanych.  

Radni nie powinni brać pod uwagę opcji, iż nie będą mogli głosować, bo dojdzie do absurdu. 

Na przykład radna Kaczor, czy radny Rejterada nie będą mogli głosować nad uchwałą 
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budżetową. Zgodnie z Kodeksem wyborczym pracownicy jednostek organizacyjnych gminy 

mogą startować w wyborach, czyli korzystać z pełni praw. To tylko kwestia obyczajów                           

i każdy z radnych powinien sam zadecydować, czy bierze udział w głosowaniu.  

 

Radca prawny Łukasz Oniśko 

podkreślił, iż swoją pracę stara się wykonywać jak najlepiej i to jest wyłącznie jego 

stanowisko, co nie zmienia faktu, i orzecznictwo w tej sprawie jest rozbieżne. Nie można 

konkretnego orzeczenia traktować jako pewnik, bo nawet NSA, czy Sąd Najwyższy może 

swoje stanowisko zmienić. 

 

Radny Maciej Juchniewicz   

wskazał, aby nie mylić wyroków sądów WSA i NSA z wyrokami Sądu Najwyższego, które 

mają przełożenie na stanowienie prawa. Radca przytoczył wyrok NSA, którego radni nie 

znają kontekstu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przerwał dyskusję i poddał projekt ww. uchwały pod 

głosowanie. 

 

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

17 radnych, jeden głosował przeciw, 3 radnych wstrzymało się do głosu.  

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Olecku. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.94.2017 

w załączeniu 

 

 

b) wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Fidler  

przypomniał, iż na podstawie §18 ust. 1 Statutu Gminy Rada wybiera ze swojego grona 

Przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Za wyborem Przewodniczącego Rady musi 

głosować 11 radnych. 

Prosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

W imieniu Klubu Radnych Mała Ojczyna Olecko zgłosił kandydaturę Pana Wojciecha 

Rejterady. 

 

Radny Wojciech Rejterada wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

zgłosił kandydaturę Pani Wioletty Doroty Żukowskiej.  

 

Radna Wioletta Dorota Żukowska wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 

Innych kandydatur nie zgłaszano.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Fidler  

zaproponował przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady 

Miejskiej.  

 

Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 21, za zamknięciem listy głosowało 21 radnych.  
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Rada zamknęła listę kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Fidler  

poinformował, iż w celu przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady, należy wybrać 

trzyosobową Komisję Skrutacyjną, która przeprowadzi głosowanie i ogłosi wynik.  

Prosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej. Przypomniał, że osoby 

kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Marian Prusko 

zgłosił kandydaturę Pana Leszka Stanisława Olszewskiego. 

 

Radny Leszek Stanisław Olszewski wyraził zgodę.  

 

Radny Maciej Juchniewicz 

zgłosił kandydaturę Pani Justyny Cieślukowskiej. 

 

Radna Justyna Cieślukowska wyraziła zgodę.  

 

Radna Justyna Cieślukowska 

zgłosiła kandydaturę Pana Jarosława Bagieńskiego.  

 

Radny Jarosław Bagieński wyraził zgodę. 

 

Innych kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej nie zgłaszano.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Fidler  

zaproponował przegłosować zamknięcie listy kandydatów.  

 

Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 21, za zamknięciem listy głosowało 21 radnych.  

 

Rada zamknęła listę kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej.  
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Fidler  

poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej. 

 

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

21 radnych.  

 

Rada przyjęła następujący skład Komisji Skrutacyjnej:  

1) Justyna Cieślukowska,  

2) Jarosław Bagieński, 

3) Leszek Stanisław Olszewski.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Fidler  

ogłosił przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej oraz przygotowania kart  

do głosowania.  

 

Przerwa 10 minut. 
 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

stwierdziła, iż chciałaby usłyszeć kilka słów kandydatów, jaką zmianę lub kontynuację działań 

proponują. 
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Radny Wojciech Rejterada 

oznajmił, że jeśli zostanie wybrany, to będzie przewodniczącym całej Rady, nie tylko radnych 

Małej Ojczyzny Olecko, która go zgłosiła. Zmiany są potrzebne, część zmian podjęto w samym 

urzędzie, w działaniach Burmistrza. Czas pokaże, czy przyniosą one zamierzone efekty. Chciałby 

przyczynić się do tych zmian, chciałby także zwiększyć rolę mieszkańców, by mogli decydować                          

o tym, co się dzieje w mieście w jeszcze większym stopniu niż do tej pory. Miasto należy do 

mieszkańców, radni są jedynie ich przedstawicielami. Głównym jego celem będzie to, by 

mieszkaniec czuł się gospodarzem miasta.   

 

Radna Wioletta Dorota Żukowska 

powiedziała, iż jeśli zostanie wybrana przewodniczącą, będzie kierować się zasadami, które 

wyznaje na co dzień, czyli będzie wnikliwa, rzetelna, odnosić się z szacunkiem do każdego 

człowieka i kierować się przejrzystością.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Fidler  

odczytywał kolejno nazwiska radnych, a Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Justyna 

Cieślukowska wydawała karty do głosowania.  

 

Głosowanie odbywało się za parawanem, gdzie wyczytani radni oddawali swój głos, a karty                   

do głosowania wrzucali do urny.  

 

Po oddaniu głosów przez radnych, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę do czasu 

ustalenia wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.  

 

Przerwa 10 minut. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Fidler  

poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. 

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Justyna Cieślukowska  

odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej – w załączeniu do protokołu.  

 

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Pan Wojciech Rejterada otrzymał bezwzględną 

większość głosów i został wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Fidler 

oznajmił, iż mając na uwadze ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyboru 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku, Pan Wojciech Rejterada, uzyskując wymaganą 

większość głosów, stał się Przewodniczącym Rady i fakt ten, na podstawie protokołu Komisji 

Skrutacyjnej, jest podstawą prawną do sporządzenia formalnego aktu wyboru, a więc 

sporządzenia uchwały Rady Miejskiej o wyborze określonej osoby na stanowisko 

przewodniczącego. Akt ten jest niezbędny także do tego, by przesłać go do organu nadzoru,                 

a także pozostawić w aktach Rady Miejskiej, łącznie z protokołem Komisji Skrutacyjnej. 

Zaznaczył, że tak sporządzonej formalnie uchwały nie trzeba poddawać pod głosowanie, 

bowiem wybór przewodniczącego rady został już dokonany. 

 

Odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku.  

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.95.2017 

w załączeniu 

 

 

 

 



 24 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

podziękował dotychczasowemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej Karolowi Sobczakowi,                   

z którym współpracował od 2006 r., czyli przez 11 lat. W jego ocenie przez minione lata 

wiele wspólnie zrobili, miasto przez ten czas zmieniło się. W imieniu swoim i pracowników 

urzędu podziękował za wszystkie lata współpracy. Wyraził nadzieję, iż jeszcze wspólnie                   

z radnym wiele zrobią dla miasta.  

Wręczył kwiaty radnemu Karolowi Sobczakowi. 

Następnie pogratulował nowemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Ma nadzieję,                                

że współpraca będzie dobrze się układać i wspólnie będą pracować na rzecz miasta i jego 

mieszkańców. Wyraził nadzieję, że nowy przewodniczący będzie jednoczyć wszystkich 

radnych i mieszkańców, nie tylko wokół własnej osoby, ale jednoczyć wszystkich ku temu, 

by lepiej pracowali i działali, na rzecz miasta i wsi z terenu gminy, bo taki jest cel.      

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

podziękował radnym za wybór. Cieszy go fakt, iż został wybrany nie tylko głosami radnych 

Małej Ojczyzny Olecko. Będzie się starał godnie reprezentować całą Radę.  

Podziękował byłemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej Karolowi Sobczakowi, który był                   

i jest dla  niego wzorem do naśladowania. Wyraził nadzieję, iż godnie go zastąpi.  

Podziękował kontrkandydatce.   

 

 

c) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Olecku na rok 2018 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

oznajmił, że zgodnie ze Statutem Gminy Olecko Rada uchwala ramowy plan pracy i sposoby 

jego realizacji. Został przygotowany stosowny projekt uchwały. 

Poinformował, iż zostały wniesione dwie autopoprawki polegające na dopisaniu Komisji 

Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji do realizacji tematów: 

- Przygotowanie do sezonu letniego (maj), 

- Podsumowanie sezonu letniego (wrzesień).  

    

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa                            

– Leszek Olszewski  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

– Paweł Giełazis  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Wioletta Żukowska 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego 

planu pracy Rady Miejskiej w Olecku na rok 2018. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

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

20 radnych.   

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady 

Miejskiej w Olecku na rok 2018. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.96.2017 

w załączeniu 

 

 

d) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2018 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż zgodnie ze Statutem Gminy Olecko Komisja Rewizyjna działa na podstawie 

rocznego planu pracy przyjętego przez Radę. Zostały zgłoszone cztery tematy na miesiąc luty, 

kwiecień, maj i wrzesień. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa                            

– Leszek Olszewski  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

– Paweł Giełazis  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Wioletta Żukowska 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2018. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

 

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

20 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Olecku na rok 2018. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.97.2017 

w załączeniu 
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e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Olecko na 2018 rok 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

oznajmił, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych należy do zadań własnych gminy, zgodnie z ustawą o wychowaniu                              

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Realizacja zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki                                     

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który został przedłożony radnym.  

Program jest poparty Diagnozą lokalnych zagrożeń społecznych dla Gminy Olecko, 

sporządzoną w 2017 r. 

Źródłem finansowania zadań określonych w niniejszym programie są dochody gminy 

pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa                            

– Leszek Olszewski  

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

projekt uchwały. 

 

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

– Paweł Giełazis  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Wioletta Żukowska 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olecko                    

na 2018 rok. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radny Maciej Juchniewicz 

przytoczył fragment diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych: „100% respondentów uważa, 

że picie alkoholu pomaga w trudnych sytuacjach życiowych.”. Wynik jest zatrważający.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest poparty 

Diagnozą lokalnych zagrożeń społecznych dla Gminy Olecko, sporządzoną w 2017 r. Zgłosił 

wniosek, aby udostępnić diagnozę poprzez zamieszczenie badania na stronie internetowej lub 

wysłanie radnym pocztą elektroniczną. 

Były badane trzy grupy: dzieci i młodzież, dorośli oraz sprzedawcy. Według badań w gminie 

jest duży problem i być może potrzebne jest inne podejście do problemu, niż dotychczas.                     

94%  badanych mieszkańców uważa, iż należy ograniczyć dostęp do napojów alkoholowych 

bądź kontrolować jego sprzedaż. Zapowiadane są zmiany w prawie, zgodnie z którymi rada 

gminy będzie miała wpływ na ograniczenie dostępu. 97% mieszkańców wskazało na 

dyskomfort w wyniku spożywania przez innych alkoholu w przestrzeni publicznej, czyli  

w parkach i okolicach sklepów z alkoholem. Jest to wskazanie, by w tym kierunku prowadzić 

lepsze badania. Sprzedawcy, w dużym procencie zwracają uwagę na to, że wokół sklepów 

jest niebezpiecznie przez sprzedaż alkoholu. Połowa twierdzi, iż jest za dużo punktów 

sprzedaży blisko siebie. Prawie 50% wskazuje, że kilka razy w tygodniu są próby kupna 



 27 

alkoholu przez nieletnich. Niemal 1/3 sprzedawców przyznaje, iż spotyka ich agresja ze 

strony niezadowolonych klientów.  

Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, 33% uczniów w klasach IV – VI miało kontakt z alkoholem, 

58% w gimnazjach i 90% w szkołach średnich. 50% uczniów miało inicjację nikotynową      

w klasach IV – VI, 47%  uczniów klas gimnazjalnych i aż 69% najstarszych uczniów.  

Odnośnie narkotyków badania wskazują, iż 17% uczniów szkoły podstawowej, 6% uczniów 

klas gimnazjalnych i 26% najstarszych uczniów ma za sobą pierwszy kontakt z narkotykami 

lub dopalaczami.   

Większość uczniów spędza czas przed komputerem. Aż 43% gimnazjalistów spędza więcej 

niż 5 godzin.  

Jeśli chodzi o nienawiść w sieci, z badań wynika, że 33% uczniów szkoły podstawowej                        

i 25% uczniów klas gimnazjalnych doświadczyło zjawiska hatingu. Wydaje się, iż problem 

jest dość poważny i należy mu przeciwdziałać, bo dotyczy już najmłodszych mieszkańców.  

Diagnoza jest rzetelna, ciekawa, zrobiona na dużej próbie – ponad 200 uczniów i ponad                  

100 mieszkańców i prosi, aby udostępnić ją całą do publicznego wglądu. Jednak dalej jest 

gorzej, to co wynika z diagnozy, nie ma odzwierciedlenia w zaplanowanych działaniach i nad 

tym trzeba się pochylić. Wnioski w zasadzie zostały skonstruowane na poziomie ogólników. 

O ile działania, do których kompetencje służb wynikają bezpośrednio z ustaw, czyli np. 

Niebieska karta, nie wynikają z inwencji samorządu, tylko z przepisów prawa, o tyle inne 

działania nie budzą jego entuzjazmu. Wstrzyma się podczas głosowania nad projektem 

uchwały. Według niego związek między wynikami diagnozy, a planowanymi działaniami nie 

jest ścisły, dobry i efektywny.  

Samorząd nie umożliwia szkołom realizacji programów w środowisku szkolnym 

rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Jest kilkanaście programów metodycznych do użycia. Cele i działania zostały zaplanowane na 

bardzo ogólnym poziomie. Dobrze, iż są podane wskaźniki, ale według jego opinii, nie 

zmieniły się od poprzedniego roku. Nie ma w programie oceny poprzedniego programu, co 

ułatwiłoby podjęcie opinii, jakie działania się sprawdzają i na co należy przeznaczyć więcej 

środków.  

Jednym z celów pracy Rady w kolejnym roku, zgodnie z rekomendacją PARPA, jest 

budowanie lokalnych koalicji, aby skutecznie przeciwdziałać, bardziej zaangażować się                    

w rozwiązywanie problemów. Dobrą pracę wykonuje Komenda Powiatowa Policji w Olecku 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która ostatnio organizowała konferencję.     

Z diagnozy wynika, iż prawie 90% badanych popiera kary cielesne w stosunku do swoich 

dzieci i nie widzi w tym nic złego. Nie wie, czy taki problem jest w całej Polsce, ale władze 

samorządowe są odpowiedzialne za gminę i winny lepiej podejść do tematu. 

 

Radni nie zgłaszali innych uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

 

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

15 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                                     

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olecko na 2018 rok. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.98.2017 

w załączeniu 
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f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na przejęcie przez 

Gminę Olecko realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 

polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Biała Piska opieką i usługami 

świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż jeden z mieszkańców Gminy Biała Piska objęty jest opieką i usługami 

świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku. W celu uregulowania 

istniejącej sytuacji Rada Miejska Biała Piska podjęła uchwałę w sprawie zawarcia 

porozumienia międzygminnego. Rada Miejska w Olecku musi wyrazić zgodę na podpisanie 

porozumienia.  

Porozumienie nie pociąga za sobą skutków finansowych dla gminy, gdyż jest to zadanie 

zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, w całości finansowane 

przez budżet państwa. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa                            

– Leszek Olszewski  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

– Paweł Giełazis  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Wioletta Żukowska 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody                    

na zawarcie porozumienia międzygminnego na przejęcie przez Gminę Olecko realizacji 

zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców 

Gminy Biała Piska opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Olecku. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

 

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

20 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego na przejęcie przez Gminę Olecko realizacji zadania publicznego                           

w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Biała Piska 

opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.99.2017 

w załączeniu 

 



 29 

g) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania                 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,                       

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób                                     

z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

oznajmił, że szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze                            

i specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały określone w Uchwale Nr ORN.000.53.2017 Rady 

Miejskiej w Olecku z dnia 25 sierpnia 2017 r. na mocy delegacji ustawowej wynikającej                    

z  ustawy o pomocy społecznej. 

W związku postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne 

zmianie ulega wysokość stawki za usługi opiekuńcze. Wyłoniony wykonawca zaproponował 

stawkę w kwocie 18,48 zł za godzinę usługową. Dotychczas obowiązująca stawka                    

to 17,90 zł/godz. Stąd istnieje konieczność zmiany uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa                            

– Leszek Olszewski  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

– Paweł Giełazis  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Wioletta Żukowska 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób                              

z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radny Maciej Juchniewicz 

zapytał, skąd wynika zwiększona stawka za godzinę usług opiekuńczych, czy chodzi o to,                   

iż w przypadku wyboru firmy opiekunki nie podpisały umów i trzeba było dokonać wyboru 

drugiego oferenta i stąd wzrost stawki.  

Stwierdził, iż wspólnie z radnymi Dobra Wspólnego, namawia od wielu lat,                                             

by w postępowaniu na świadczenie usług opiekuńczych stosować również inne kryteria 

wyboru ofert, niż tylko cena. Obecnie było zastosowane 85% kryterium cena, 15% - inne.  

Poddał pod rozwagę rozpoczęcie prac nad standardem realizacji usług opiekuńczych. 

Inspiracją mogą być dokumenty i modele innych samorządów umieszczone                               

w Internecie. Wypracowany standard będzie służyć wszystkim, czyli samorządowi, aby                        

w efektywny sposób świadczyć usługi, opiekunkom, które są mieszkankami naszej gminy 

oraz podopiecznym, którzy potrzebują pomocy. Przyglądając się różnym modelom uważa,                   

iż najlepszym rozwiązaniem jest świadczenie usług przez opiekunki zatrudnione przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku. Byłoby to najlepsze rozwiązanie, 

gwarantujące całoroczny monitoring urzędu i wpływające na jakość realizowanych usług. 
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Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, że w postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Została wybrana droższa oferta, ponieważ 

jedna z firm nie przedłożyła dokumentu, który potwierdzałby listę osób realizujących usługi – 

opiekunki nie podpisały deklaracji. 

Podwyżka stawki nie jest znacząca, niemniej jednak jest wyższa od stawki obowiązującej                      

do tej pory. Monitoring realizacji umowy cały czas jest prowadzony przez gminę i MOPS.                

W postępowaniu zastosowano dwa kryteria – cenę i ilość podpisanych umów o pracę. 

Trzynastu pracowników będzie pracować na podstawie umowy.  

W jego ocenie nastąpiła duża poprawa, a w bieżącym roku nie wpłynęła żadna skarga jeśli 

chodzi o świadczeniobiorców i świadczeniodawców usług opiekuńczych.  

 

Radny Maciej Juchniewicz 

przypomniał, iż oferta firmy, która nie została wybrana to była oferta firmy, która realizowała 

usługi od wielu lat. Właściciel likwiduje firmy i powołuje inne. Firma, która przegrała                        

w ostatnim postępowaniu, bo nie miała podpisanych deklaracji pracowników, powstała                         

5 sierpnia 2017 r. Dobrze, że opiekunki zjednoczyły się, nie podpisały deklaracji, bo dzięki 

temu firma została wyeliminowana.  

Nie zgodził się z Burmistrzem, iż nie było żadnych uwag odnośnie świadczenia usług,                         

a te, o których wie, sam przekaże.   

MOPS powinien otworzyć nowy rozdział w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, jest 

nowa pani kierownik i wyraził nadzieję, iż podejście się zmieni. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

dodał, że z problemem borykała się Rada tej i poprzedniej kadencji. Dobrze, iż w tym roku 

została wybrana oferta firmy, która będzie świadczyć usługi na wysokim poziomie zarówno 

dla osób korzystających z usług, jak i pracowników.  

 

Radni nie zgłaszali innych uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

 

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

16 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Rada podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,                         

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu 

ich pobierania. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.100.2017 

w załączeniu 

 

 

h) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                                

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

oznajmił, że konieczność ustalenia szczegółowych zasad wynika z ustawy o pomocy 

społecznej, która mówi: „Rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie 

zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych.” W §2 projektu uchwały została określona wysokość 

odpłatności. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa                            

– Leszek Olszewski  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

– Paweł Giełazis  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Wioletta Żukowska 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

 

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

20 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.101.2017 

w załączeniu 

 

 

i) wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do połączenia spółek 

komunalnych - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.                                

w Olecku z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż projekt uchwały dotyczy wstępnego wyrażenia zgody na podjęcie działań 

zmierzających do połączenia spółek gminnych i pozwoli na rozpoczęcie działań związanych     

z analizą ekonomiczną, finansową i prawną, które pozwolą ustalić, czy połączenie 

doprowadzi do efektywnego działania nowej spółki, czy będą korzyści finansowe (jedna                       

ze spółek posiada wieloletni kredyt).  

Wyniki pełnej analizy zostaną przedłożone Radzie do dyskusji i wówczas albo zostanie 

podjęta decyzja o połączeniu spółek, albo nie. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony 

na posiedzeniach komisji.  

    

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

zaznaczył, że komisje opiniowały projekt bez autopoprawki, czyli inny dokument. 
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Radca prawny – Łukasz Oniśko 

dodał, iż opinie komisji dotyczyły projektu uchwały o innej treści, więc nie są wiążące. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na 

podjęcie działań zmierzających do połączenia spółek komunalnych – Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku z Towarzystwem Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. w Olecku. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radny Maciej Juchniewicz 

stwierdził, że jest przeciwny obu projektom uchwał, gdyż na 9 dni przed sesją radni nie mogą 

być zaskakiwani i dyskutować o czymś, co może mieć bardzo poważne konsekwencje.                         

Z jednej strony słyszy, iż jest to inicjatywa samorządu, z drugiej, że spółek. 

Analizy, o których mowa w uzasadnieniu, winny być dostarczone wcześniej z jakąś 

perspektywą, bo połączenie dwóch spółek nie jest drobną sprawą. Niektóre rzeczy zmieniły 

się dzięki aktywności kilku radnych. Protestuje przeciwko takiemu stylowi pracy w Radzie 

nad fundamentalnymi sprawami i będzie głosował przeciw.  

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

wtrąciła, iż podziwia spokój radnych przed podjęciem uchwały bez żadnych wątpliwości. Jej 

zdaniem sprawa jest poważana i wszystko dzieje się za szybko. Rozmawiała z prezesami 

spółek. Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania (…) zaprosiła ich na posiedzenie,                              

na którym wyrazili swoją opinię. Zastanawia się, skąd wynika ten pośpiech. Chodzi                           

o zabezpieczenie funkcjonowania codzienności. Połączenie spółek spowoduje kardynalną 

zmianę. Jeśli wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na połączenie nie będzie wymagany żaden 

plan połączenia, ani jego badanie przez biegłego. Mając na uwadze zbliżające się święta chce, 

aby Rada nie przyjmowała odpowiedzialności „na chybił trafił” i pozwoliła na połączenie 

spółek o zupełnie innym charakterze.  

Gmina nie posiada tanich mieszkań czynszowych. TBS wymaga dokapitalizowania. Spółka 

PGK dopiero „powstaje z popiołu”, a była potężną firmą.  

Zgłosiła wniosek, aby zdjąć projekt uchwały z porządku obrad.  

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, że nie chodzi o to, aby likwidować coś, co dobrze funkcjonuje. Zamysłem jest 

analiza i powołanie jednej prężnie działającej spółki. Projekt uchwały nie przesądza                        

o połączeniu, czy nie połączeniu spółek. Podjęta uchwała pozwoli gminie, jako właścicielowi 

obu spółek, dokonać szerokiej analizy prawnej, ekonomicznej, jakie skutki mogłoby zrodzić 

połączenie spółek. Dopiero potem zostanie podjęta stosowna decyzja. Na taką analizę 

potrzeba ok. pół roku. Obecnie spółka TBS jest mało wydolna. Tendencją w samorządach jest 

łączenie spółek. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

zapytał, czy radna podtrzymuje swój wniosek. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

biorąc pod uwagę większość w Radzie i zasady pracy, zaproponowała głosowanie imienne 

nad projektem uchwały, aby każdy brał na swoją odpowiedzialność głos za lub przeciw.  

Nie przekonuje jej argumentacja Burmistrza, a tryb wprowadzania projektu uchwały bardzo 

nadszarpnął zaufanie. Jeśli słyszy, iż TBS nie generuje zysków, to oznacza, że ktoś nie ma 

podstawowej wiedzy na temat TBS. Tego typu spółki nie są nastawione na zysk.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

wtrącił, że przy poprzednim kształcie projektu uchwały zarzuty mogłyby być słuszne. 

Obecnie Rada wypowie się co do podjęcia działań zmierzających do połączenia spółek. Nie 

podjęcie uchwały wstrzyma te działania. W jego opinii należy podjąć uchwałę.  

 

Radna Wioletta Dorota Żukowska 

poinformowała, iż na posiedzeniu Komisji Planowania (…) obecni byli prezesi spółek, którzy 

wyrazili swoją opinię. Zaproponowała, aby w tym punkcie również zabrali głos.  

 

Rada wyraziła zgodę, aby prezesi spółek wypowiedzieli się co do projektu uchwały. 

 

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o w Olecku – Andrzej Falęcki 

stwierdził, iż wyraził opinię na posiedzeniu komisji w kwestii PGK. Ponadto przez ostatnie                 

2 lata informował, że przedsiębiorstwo jest na etapie stagnacji i należy coś z tym zrobić.                   

W jego ocenie będzie to dobry krok, jeśli chodzi o PGK. Jeśli w trybie bezprzetargowym 

zostaną zlecone zadania własne gminy, pozwoli to na rozwój firmy. Jeśli chodzi o połączenie 

spółek – nie zna realiów TBS, ale danie szansy na przeprowadzenie analizy jest zasadne.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

podkreślił, że z wypowiedzi prezesa wynika, iż jest za połączeniem spółek, bo te działania 

stworzą możliwość realizacji zadań w trybie bezprzetargowym.  

 

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o w Olecku – Andrzej Falęcki 

dodał, iż trudno jest powiedzieć w tej chwili, czy to będą dobre działania, czy złe, nie znając 

szczegółów. Z powyższego wnioskuje, że za jakiś czas Rada znów zostanie wezwana do 

głosowania.  

 

Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku – Halina Siwka 

w jej ocenie połączenie spółek niczego dobrego nie przyniesie. TBS zniknie z mapy Olecka                 

i zostanie wchłonięte prze PGK. Spółka utrzymuje się głównie z zarządzania wspólnotami 

mieszkaniowymi. Jest przekonana, że w przyszłości część wspólnot zrezygnowałaby z ich 

usług.  

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

uważa, że część radnych wprowadza pozostałych oraz opinię publiczną w błąd.  

Prezes TBS obawia się rezygnacji przez wspólnoty z zarządzania nieruchomościami. 

Osobiście chciałby wiedzieć, ile wspólnot już zrezygnowało i co pani prezes zrobiła, aby                   

je zatrzymać.   

Odnośnie samej treści projektu uchwały po odsłuchaniu nagrania z pierwszej części 

posiedzenia Komisji Planowania (…) i po rozmowie z Wiceprzewodniczącą Komisji 

przychylił się do zmiany tytułu projektu uchwały. Wczoraj poprosił panią sekretarz                                     

o dokonanie stosownej zmiany, by jasno wynikała intencja w tej sprawie. Gmina chce 

uzyskać akceptację Rady, by mogła podjąć działania zmierzające do połączenia spółek,                    

co jest celem. Konieczna będzie współpraca z prawnikiem, który specjalizuje się w zakresie 

spółek, gdyż nasz radca prawny nie czuje się kompetentny w tym zagadnieniu.  

Na posiedzeniu Komisji Planowania (…) szczegółowo wyjaśniał, skąd plany połączenia 

spółek. Statuty obu spółek wymagają aktualizacji lub zmiany, bo są w nich błędy. Już                        

w poprzedniej kadencji Rady była mowa o zlecaniu zadań własnych gminy spółce PGK, typu 

utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie cmentarzy. Tego typu zapisy można ująć                           

w statucie i wówczas gmina zleci takie zadania spółce, a firma je zrealizuje. Wtedy firma 

będzie mogła się rozwijać – taki jest cel. Podał przykład Spółdzielni Mieszkaniowej Mazury, 

która przyjmuje wiele prac. Prezes spółki TBS nie chciała wystartować w przetargu                                      

na zarządzanie zasobem gminy, jednak złożyła ofertę. W jego ocenie w TBS jest wiele do 

zrobienia, ale obie spółki posiadają pewien potencjał. TBS jest specjalistą w zakresie 
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zarządzania wspólnotami, lecz brakuje jej zaplecza technicznego. Z kolei PGK to posiada. 

Logicznym jest połączenie spółek i ich zadań. Przyjęto by jeden statut, w którym zostałyby 

wpisane zadania, którymi miałaby się zajmować nowa spółka gminna i wówczas nie trzeba 

byłoby ogłaszać przetargów. Będzie wówczas możliwość zaciągnięcia kredytu na rozwój 

firmy. Jest to bardzo ważny argument. Podjęcie zaproponowanej uchwały jeszcze o niczym 

nie przesądza.  

Stanowisko prawne w tej sprawie jest dosyć podzielone. Według specjalisty z zakresu spółek 

prawa handlowego zgoda Rady w ogóle nie jest wymagana. Jednak kierownik Wydziału 

GKO odnalazł przepis, iż należy to do kompetencji Rady. Gmina nie chce niczego ukrywać, 

chodzi o wspólną rozmowę i wypracowanie stanowiska. Wskazano czerwiec, bo jakąś granicę 

czasową należy wyznaczyć.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

podkreślił, iż radni zapoznali się z opiniami każdej ze stron i na dzisiejszej sesji jeszcze nie 

zostanie podjęta ostateczna decyzja. 

 

Radny Karol Sobczak 

zapytał, czy specjaliści będą rozpatrywać tylko wariant ewentualnej fuzji spółek, czy będzie 

brany także pod uwagę wariant pozostawienia obu spółek w dotychczasowej formie.                        

Na posiedzeniu komisji nie usłyszał o plusach połączenia firm.    

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że analiza ma wykazać, czy warto łączyć spółki. Jeśli analiza wykaże 

wątpliwości, iż nie będzie to korzystne finansowo, czy nie będzie to korzystne dla rozwoju 

spółek, to odstąpi się od tego pomysłu. Wówczas ewentualnie gmina będzie zastanawiać się, 

co zrobić, aby spółki wzmocnić.  

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

wskazała, że Zastępca Burmistrza zarzuca jej wprowadzanie w błąd, a w jego wystąpieniu 

było kilka poważnych błędów. Nie zgadza się z porównaniem spółki PGK z SM Mazury. Nie 

ma żadnej analogii, koszty też są zupełnie inne. Zastępca Burmistrza mówił o wynajęciu 

specjalisty prawnika, co jest dla niej sygnałem, że od strony prawnej nie było żadnej analizy.  

Jeśli chodzi o zlecanie zadań na dłuższy czas, cieszy ją opinia w tym zakresie, bo od wielu lat 

radni o to walczyli. Jeśli analiza wykaże, iż należy połączyć TBS i PGK, to nie ma żadnych 

argumentów, iż połączona spółka zajmie się budową tanich mieszkań. Przez 12 lat TBS nie 

miał żadnego dofinansowania. Wcześniej wymagany był wkład własny w wysokości 30%.          

Na całym świecie samorządy wspierają tanie budownictwo czynszowe. Jeśli zostanie to 

pozostawione tak jak jest, jeśli gmina chce zakończyć wspieranie mieszkańców w tanim 

budownictwie, to radni mogą głosować za. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

zaznaczył, iż gmina wyposażyła TBS w majątek. Ponadto, aby spółka mogła budować, musi 

funkcjonować program wspierania budownictwa mieszkań. Obecnie nie ma takiego 

programu. Swego czasu funkcjonował program, ale był wymagany wkład własny                           

w wysokości 30%. Wówczas nie było chętnych, gdyż wnosząc wkład własny, najemcy nie 

mogli by być właścicielami mieszkań. TBS nie zajmuje się budową tanich mieszkań, lecz 

droższych dla klasy średniej, której nie stać na wybudowanie własnego domu lub kupno 

mieszkania, ale posiadają na tyle dobre zarobki, by spłacać kredyt w czynszu.  

   

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

w jego ocenie jest proste rozwiązanie, by zwiększać zasoby komunalne gminy w zakresie 

tanich mieszkań. Wystarczyłoby co roku w budżecie przeznaczać środki w kwocie                                    

ok. 500 tys. zł na zakup 3-4 mieszkań z rynku. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

prosił radcę prawnego o zabranie głosu w sprawie wniosku radnej o głosowanie imienne. 

 

Radca prawny – Łukasz Oniśko 

podkreślił, iż zgłoszono dwa wnioski – jeden o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały, 

drugi o głosowanie imienne. Pierwszy wniosek jest najdalej idący i powinien być najpierw 

głosowany.  

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

wtrąciła, że jeśli wniosek w sprawie głosowania imiennego zostanie przyjęty, to wycofa 

wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad. Jej zdaniem wniosek o głosowanie 

imienne powinien być rozpatrzony w pierwszej kolejności. 

 

Radca prawny – Łukasz Oniśko 

oznajmił, iż zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym uchwały rady gminy zapadają 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady,                    

w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zacytował fragment komentarza                

do tego artykułu: „W praktyce często pojawia się pytanie czy rada gminy może samodzielnie 

decydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego imiennego w miejsce zwykłego jawnego, 

w szczególności czy regułę podejmowania uchwał w głosowaniu jawnym imiennym może 

umieścić w statucie gminy. Analiza tej problematyki pozwala przyjąć, że odpowiedź                         

na postawione pytanie powinna być negatywna. Świadczy o tym w szczególności fakt, że jeśli 

ustawodawca dopuszcza tryb głosowania jawnego imiennego, to stanowi o tym wprost                       

w przepisie ustawy, np. w art. 28a czy art. 28b ust. 4 u.s.g. Powyższa okoliczność 

jednoznacznie przesądza o tym, że ustawa odróżnia głosowanie jawne od głosowania jawnego 

imiennego. Poza tym, gdyby intencją ustawodawcy było pozostawienie radzie gminy wyboru, 

czy podejmie uchwałę w zwykłym głosowaniu jawnym, czy też w jawnym imiennym,  

to zapewne posłużyłby się analogiczną konstrukcją do użytej w art. 19 ust. 1 u.s.w. (…) 

Brzmienie art. 14 u.s.g. nie pozostawia żadnych wątpliwości, że zasadą jest podejmowanie 

przez radę gminy uchwał w głosowaniu jawnym, a wszelkie odstępstwa od tej zasady muszą 

wynikać z woli ustawodawcy – chyba że ustawa stanowi inaczej”. Zgodnie z powyższym 

głosowanie jawne imienne winno odbyć się jedynie w przypadkach, gdy ustawa tak stanowi, 

jednak ostatecznie decyzja należy do Rady. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

biorąc powyższe pod uwagę stwierdził, że rada nie powinna głosować wniosku o głosowanie 

jawne imienne nad projektem uchwały. 

Zapytał, czy radna podtrzymuje wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, iż podtrzymuje swój wniosek. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do połączenia spółek komunalnych – 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku z Towarzystwem 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku. 

 

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

7 radnych, 11 głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

 

Rada odrzuciła wniosek o zdjęcie z porządku obrad  projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na podjęcie działań zmierzających do połączenia spółek komunalnych – 
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Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku z Towarzystwem 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku. 

 

Radni nie zgłaszali innych uwag.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

 

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

10 radnych, 5 głosowało przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających                        

do połączenia spółek komunalnych – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.          

w Olecku z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.102.2017 

w załączeniu 

 

 

j) podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działalność Burmistrza 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

oznajmił, że Rada Miejska w Olecku 27 października 2017 r. rozpatrywała skargę i uznała ją 

za bezzasadną. Skarżący złożyli skargę na działalność Rady do wojewody, który 

zakwalifikował skargę jako skargę na działalność Burmistrza Olecka, a nie na Radę Miejską 

w Olecku. 

W związku z powyższym został przedłożony projekt uchwały w sprawie podtrzymania 

stanowiska.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

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 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

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

– Paweł Giełazis  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Wioletta Żukowska 

poinformowała, że Komisja przy 5 głosach za i 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie podtrzymania 

stanowiska w sprawie skargi na działalność Burmistrza. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radny Maciej Juchniewicz 

poinformował, iż jego klub podtrzymuje stanowisko wyrażone podczas wcześniejszego  

głosowania i radni wstrzymają się od głosu. Członkowie klubu uważają, że nie wszystko było 

w porządku ze strony samorządu w kontaktach ze skarżącymi. Sprawa długo trwa i jest 



 37 

jednym z najsmutniejszych epizodów, jaki ma okazję przeżywać. Mieszkańcy ewidentnie 

mają poczucie krzywdy i nadal samorząd nie jest w stanie rozwiązać tej sprawy.  

Radni nie zgłaszali innych uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

 

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

14 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działalność 

Burmistrza. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.103.2017 

w załączeniu 

 

 

k) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż w tym roku nie zostaną zrealizowane trzy zadania inwestycyjne. Będą one 

wykonane w przyszłym roku z ostatecznym terminem dokonania wydatku do 30 czerwca 

2018 r. Środki finansowe na wydatki będą gromadzone na wyodrębnionym subkoncie 

podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa                            

– Leszek Olszewski  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

– Paweł Giełazis  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Wioletta Żukowska 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały   w sprawie ustalenia wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali innych uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

 

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

18 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2017. 
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U c h w a ł a   Nr ORN.0007.104.2017 

w załączeniu 

 

 

l) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018-

2028 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

oznajmił, że przed podjęciem uchwały budżetowej na przyszły rok najpierw należy przyjąć 

uchwałę w sprawie uchwalenia WPF. 

WPF powinna obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, 

jednak nie krócej niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego 

przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część 

WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania. 

W praktyce oznacza to, że WPF należy opracowywać co roku z uwzględnieniem okresu 

realizowanych przedsięwzięć. Natomiast prognoza kwoty długu, jako dokument 

uzupełniający WPF, powinna odzwierciedlać wskaźniki zadłużenia na przestrzeni tylu lat, na 

ile planowane jest zaciąganie i spłata zobowiązań. 

WPF Gminy Olecko została opracowana na lata 2018-2028 ze względu na okres spłacania 

zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz zaplanowaną w 2018 r. emisję 

papierów wartościowych.  

W 2018 r. planowane wydatki są wyższe od prognozowanych dochodów o 5.848.400,00 zł,                  

co oznacza wielkość deficytu budżetu gminy, który zostanie pokryty przychodami                           

ze sprzedaży papierów wartościowych.  

Zadłużenie Gminy z końca 2017 r. w wysokości 23.763.600,00 zł, przy pełnej realizacji 

dochodów i wydatków oraz przychodów – 7.000.000,00 zł z emisji obligacji,  spłat rat 

kredytów – 1.151.600 zł, dług budżetu zwiększy się do kwoty 29.612.000,00 zł i stanowić 

będzie 30,6 % planowanych dochodów.   

W przedsięwzięciach majątkowych na 2018 r. zaplanowano realizację projektu „e-Gmina 

Olecko”, wkład własny na zagospodarowanie plaży „Szyjka”, na modernizację energetyczną 

Przedszkola, budowę amfiteatru, budowę świetlicy wiejskiej z boksem garażowym                             

w Gąskach i  zagospodarowanie terenu na zapleczu Pl. Wolności 19-21. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa                            

– Leszek Olszewski  

poinformował, że Komisja nie opiniowała projektu uchwały. 

 

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

– Paweł Giełazis  

poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Wioletta Żukowska 

poinformowała, że Komisja nie opiniowała projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały  w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018-2028. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

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

 

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

16 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Olecko na lata 2018-2028. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.105.2017 

w załączeniu 

 

 

m) uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2018 rok 

 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Olecko na 2018 rok. 

Następnie oddał głos Burmistrzowi.    

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

oznajmił, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy 

należy uchwalanie budżetu gminy. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2018 rok  

sporządzona jest zgodnie z ustawą o finansach publicznych.  

W budżecie zaplanowano dochody ogółem w wysokości 96.914.416,00 zł. 

Dochody własne oparte są głównie o wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz dochodów                   

z majątku gminy. Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe zostały wyszacowane na 

podstawie przewidywanego wykonania z 2017 r. Ministerstwo Finansów przewiduje wyższe 

wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

W strukturze dochodów ogółem dochody własne są największą grupą dochodów i wynoszą 

42.626.761,00 zł, a stanowią 44% dochodów ogółem. 

Następną z większych grup dochodów są dotacje z budżetu państwa, zarówno na zadania 

zlecone jak i własne, stanowiące 30,4% dochodów ogółem, zaplanowane w wysokości 

29.525.705,00 zł, z tego na Pomoc Społeczną i Rodzinę – 28.555.216,00 zł. Dotacje celowe                           

z budżetu państwa będą jeszcze określane decyzjami Wojewody w trakcie roku budżetowego. 

Subwencja ogólna w dochodach to 21.483.871,00 zł, co stanowi 22,2% dochodów.   

Zaplanowano dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków zagranicznych,                      

w wysokości 3.153.740,00 zł, w tym na projekt „e-Gmina”, na przebudowę targowiska 

miejskiego i placu zabaw w parku oraz projekty edukacyjne realizowane przez jednostki 

oświatowe.   

W budżecie zaplanowano wydatki ogółem 102.762.816,00 zł, z tego bieżące 85,9%  

a majątkowe 14,1%.   

Wydatki bieżące: 

 W ramach zadań własnych największe wydatki bieżące związane są z realizacją zadań 

z zakresu Pomocy Społecznej oraz Rodziny i wynoszą 33.017.216,00 zł, a stanowią 

37,4%  wydatków bieżących, jednak w kwocie 28.555.216,00 zł pokryte są z dotacji                        

z budżetu państwa na zadania zlecone i własne. 

 Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 

zaplanowano w kwocie 29.088.270,00 zł, tj. 32,9 % wydatków bieżących. 

 Na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano 6.735.054,00 zł, co stanowi 

7,6% wydatków bieżących.  

 Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano 6.516.720,00 zł, w tym                

na gospodarkę odpadami – 3.500.000,00 zł.  
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 Wydatki bieżące na kulturę fizyczną, to 4.220.866,00 zł, co stanowi 4,8% wydatków  

bieżących. 

 Na kulturę przeznacza się 2.252.146,00 zł. 

 Na gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę gruntami i nieruchomościami –                     

2.216.594,00 zł.  

 Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 330.000,00 zł, obowiązkową celową na 

zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 275.200,00 zł oraz celową na realizację 

inicjatyw lokalnych w wysokości 50.000,00 zł. 

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14.447.687,00 zł.   

Zadania, na które przeznacza się największe środki własne gminy, to: 

 Budowa drogi gminnej Dąbrowskie – droga wojewódzka nr 653 (1.261.384,00 zł                  

co stanowi 50% zadania), 

 Przebudowa targowiska miejskiego (1.247.097,00 zł + dofinansowanie 983.161,00 zł), 

 Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola (własne – 771.649,00 zł), 

 Dotacja do instytucji kultury na modernizację budynku Teatru AGT (1.186.000,00 zł,                 

co stanowi 15%), 

 Przebudowa amfiteatru (612.519,00 zł co stanowi 18%), 

 Przebudowa budynku mieszkalnego w Rosochackich 406.039,00 zł tj. 55% oraz  

modernizacja innych zasobów komunalnych 299.000,00 zł, 

 Zagospodarowanie plaży gminnej „Szyjka” – 393.719,00 zł, w tym Budżet 

Obywatelski 135.000,00 zł, 

 na budowę świetlicy z boksem garażowym w Gąskach zabezpieczono 480.000,00 zł, 

na świetlicę w Sedrankach 215.000,00 zł, a w Borawskich – 150.000,00 zł, 

 na zagospodarowanie terenu na zapleczu Pl. Wolności 19-21 zabezpieczono 

300.000,00 zł, a na zapleczu Kolejowej 20 – 28A – 250.000,00 zł, 

 na przebudowę drogi Świdry-Dzięgiele – prawie 270.000,00 zł i w Lipkowie –                   

205.000,00 zł, 

 realizowany projekt „e-Gmina” – wkład własny 15% to 284.901,00 zł,  

 ochrona bioróżnorodności rzeki Lega i zlewni jeziora – wkład własny 15%,                           

tj. 267.804,00 zł, 

 na modernizację oświetlenia zabezpieczono 260.000,00 zł, 

 na przebudowę boisk i bieżni przy SP Nr 3 zabezpieczono 177.177,00 zł,                                     

tj. 18% wartości, pozyskane dofinansowanie 813.000,00 zł, 

 na przebudowę placu zabaw w parku z dofinansowaniem zaplanowano 200.000,00 zł,  

 zaplanowano dotacje celowe na drogi powiatowe w kwocie 1.195.005,00 zł, w tym                     

na drogę Cichy-Duły oraz Jaśki, i na chodniki: ul. Ełcka, Szosa do Świętajna, 

Batorego, w Imionkach, 

 Zaplanowano zadania zgłoszone przez wszystkie sołectwa finansowane z Funduszu 

Sołeckiego na kwotę 456.696,00 zł, w tym przebudowy dróg, linie oświetleniowe, 

doposażenie placów zabaw, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i budowę 

siłowni terenowych. 

Przedłożony Radzie Miejskiej do uchwalenia  budżet gminy na 2018 rok zaplanowany jest                  

z deficytem w kwocie 5.848.400,00 zł, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży 

papierów wartościowych. 

Powiedział, iż w związku z tym, że pojawiły się różne zdania jeśli chodzi o wydatki związane 

z wykonaniem ławeczki Janusza Panasewicza, był skłonny wprowadzić autopoprawkę                       

do budżetu i  wykreślić zadanie, ale po rozmowie ze Skarbnikiem Gminy oraz radnymi 

postanowił, aby pozostawić zadanie, gdyż konieczna byłaby zmiana również WPF. Stąd, jeśli 

będzie taka wola radnych, odpowiednia zmiana zostanie wprowadzona do budżetu na 

najbliższej sesji, a kwota 100.000,00 zł zostanie przeznaczona na inne cele.  

Jeśli chodzi o doposażenie sali sensorycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku również 

zostaną zabezpieczone środki w odpowiedniej wysokości.  
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2) odczytanie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji 

oraz Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady 

Miejskiej, 

 

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

Giełazis 

odczytał opinię o projekcie budżetu Gminy Olecko na 2018 r. – treść w załączeniu  

do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

odczytał opinię o projekcie budżetu Gminy Olecko na 2018 r. – treść w załączeniu  

do protokołu. 

 

3) odczytanie opinii Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej, 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Wioletta Dorota 

Żukowska 

odczytała opinię w sprawie projektu budżetu Gminy Olecko na 2018 r. – treść w załączeniu 

do protokołu. 

 

4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej na 2018 rok, 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

odczytał sentencję uchwały Nr RIO.VIII-0120-751/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Burmistrza Olecka projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok – treść w załączeniu do 

protokołu.    

 

5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 

 

Radny Maciej Juchniewicz 

pogratulował pani skarbnik „spięcia” budżetu. Opinia RIO jest tego najlepszym dowodem. 

Jednak wiele rzeczy w tym budżecie nie podoba mu się, a szczególnie procedura prac nad 

projektem budżetu. Chodzi głównie o wnioski składane przez stronę społeczną. Procedura 

pozostawia wiele do życzenia, rodzi dużo konfliktów i frustracji. Zostało zgłoszonych ok. 140 

wniosków, nie wiadomo jeszcze, ile ostatecznie zostanie zrealizowanych, ale jego zdaniem 

zaledwie ułamek. Jeśli chodzi o inwestycje brakuje jasnych, czytelnych i wieloletnich 

kryteriów, które warunkowałyby realizację w danym roku poszczególnych inwestycji. 

Samorząd ma również problem z tym, że budżet nie odzwierciedla potrzeb mieszkańców, 

które są zgłaszane w stopniu zadowalającym. Rozumie, iż nie na wszystko wystarcza 

środków, ale jakieś priorytety winny być ustanowione. Organizacje sportowe składały 

wniosek o zwiększenie środków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. Z tego, co się 

orientuje wzrostu wydatków na ten cel nie zaplanowano. Ponadto nie zwiększono środków  

na realizację inicjatywy lokalnej, która jest narzędziem mocno włączającym mieszkańców                   

w realizację zadań przez samorząd.  

Brakuje inwestycji o fundamentalnym znaczeniu dla potrzeb i rozwoju gminy – zaplanowano 

jedynie modernizację oświetlenia.  

Jeśli chodzi o ławeczkę Pana Panasewicza wskazał, iż posiada on imię i jeśli to możliwe, 

należy zmienić nazwę zadania i dopisać imię. Dobry pomysł radnego Giełazisa urósł do 

rozmiarów absurdu w sensie kwoty. Przyjmuje to, o czym mówił Burmistrz, że zadanie 

zostanie wykreślone z budżetu. Nie rezygnowałby z pomysłu uhonorowania artysty, jednak   

w innej formie. Z reguły rzeźby na ławkach dotyczą osób fikcyjnych albo już nie żyjących. 
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Prosi o przemyślenie, jak uhonorować wykonawcę w sposób racjonalny pod względem 

podejścia i kosztów. Rozmawiał osobiście z Panem Panasewiczem, który był zdziwiony 

kosztem zadania. Wstrzyma się przy głosowaniu nad projektem uchwały ze względu na brak 

zgody na politykę inwestycyjną gminy, gdyż radni, jako reprezentanci mieszkańców, nie są 

wysłuchiwani.  

 

Radny Karol Sobczak 

nawiązując do wypowiedzi radnego Juchniewicza wskazał, iż budżet należałoby bardziej 

uspołecznić. Przedstawienie mieszkańcom założeń do projektu budżetu wpłynęłoby                          

na większą akceptację społeczną budżetu i zaangażowanie. W jego mniemaniu każdy budżet 

winien zakładać realizację strategii rozwoju gminy. Natomiast po każdej realizacji budżetu 

powinna nastąpić ewaluacja, czy budżet danego roku nie rozmija się z wieloletnią strategią. 

Byłaby to odpowiedź, czy gmina podąża w dobrą stronę.  

Cieszy kwota inwestycji na 14 mln zł, szkoda tylko, że z deficytem. Mimo, iż zadłużenie 

sięga 30%, gmina nadal mieści się w bezpiecznym progu. 

Odnośnie TBS stwierdził, iż na budżet gminy składają się podatki i opłaty lokalne. Im więcej 

mieszkańców na terenie gminy, tym większe wpływy do budżetu. Szeroko pojęta polityka 

społeczna powinna spowodować zwiększenie liczby mieszkańców. Osoby prawne również 

uiszczają podatki. Stąd plan gospodarczy gminy winien przewidywać rozwój, by firmy mogły 

rozpoczynać działalność gospodarczą i otwierać swoje siedziby w gminie. W politykę 

społeczną wpisuje się także TBS, bo każda rodzina, oprócz miejsca pracy, potrzebuje 

mieszkania.  

Jego zdaniem głównym problemem przyszłorocznego budżetu jest zbyt niska kwota środków 

unijnych, które są niewystarczające na pokrycie potrzeb i oczekiwań. Stąd poddał pod 

rozwagę powołanie doraźnej komisji ds. pozyskiwania środków unijnych. Spojrzenie radnych 

na temat procedury pozyskiwania środków unijnych byłoby bardzo przydatne i przyniosło 

korzyści dla gminy. Na to zagadnienie powinien być położony nacisk do końca 2020 r., by 

pozyskać jak najwięcej pieniędzy i zrealizować jak najwięcej inwestycji. Chciał wiedzieć, czy 

Rada widzi taką potrzebę, a radni włączyliby się w prace komisji.  

Odnośnie ławki Pana Panasewicza oznajmił, że ostatnio zaistniała akcja w Internecie, czy 

ławka powinna powstać, czy nie. Należy pamiętać, iż Janusz Panasewicz otrzymał medal  

Zasłużony dla Olecka. Dziwnym byłoby dla mieszkańców i samego artysty, gdyby za miesiąc 

dowiedzieli się, że zadanie zostało wykreślone z budżetu. Warto byłoby zasięgnąć opinii 

mieszkańców w tym zakresie i nieelegancko byłoby wycofywać się z pomysłu.  

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

powiedział, iż każdy budżet rodzi kontrowersje i zawsze chciałoby się zrealizować dużo 

więcej. Procedowanie nad budżetem reguluje uchwała Rady Miejskiej. Jeśli kwalifikuje się 

do zmiany, to można ją zmienić, ale w jego ocenie nie jest zła.  

Odnośnie inwestycji planuje się w przyszłym ro ku opracować wieloletni plan inwestycyjny, 

w którym zostaną usystematyzowane wszystkie zadania inwestycyjne w poszczególnych 

kategoriach. Wybór inwestycji do realizacji nie jest przypadkowy. Głównym czynnikiem 

wpisania zadania do budżetu jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych na jego 

realizację. Przykładowo jeśli pojawia się sposobność pozyskania środków na budowę dróg,               

to należy zrobić wszystko, by przygotować się do składania wniosków w tym zakresie.  

Szereg inwestycji, które uważa, iż w większości zostaną zrealizowane będą miały wpływ                    

na wizerunek miasta (AGT, amfiteatr). Odnośnie rozwoju turystyki gmina złożyła wniosek                   

o dofinansowanie realizacji zadania „Ochrona bioróżnorodności fauny i flory jeziora Oleckie 

Wielkie” zakładający przebudowę Wiewiórczej Ścieżki, która wymaga remontu. Ponadto 

został złożony wniosek o dofinansowanie zagospodarowania „Szyjki”. Zaplanowana została 

również przebudowa targowicy miejskiej. Ponadto gmina posiada przygotowane projekty 

techniczne na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Gordejek Małych po dawnym 

nasypie kolejowym i czeka na rozpoczęcie naboru wniosków. Inną planowaną inwestycja jest 
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zagospodarowanie brzegów rzeki Lega. Jeśli uda się pozyskać środki na realizację 

powyższych inwestycji zdecydowanie poprawią one wizerunek gminy.  

W kwestii modernizacji oświetlenia odbyły się jesienią 3 lub 4 spotkania. By kompleksowo 

wykonać zadanie w zakresie wymiany opraw na oprawy LED, doświetlenia przejść dla 

pieszych, wymiany słupów, montażu automatycznego sterowania, potrzebne są środki                      

w kwocie ok. 6 mln zł. Gmina posiada już koncepcję realizacji tego zadania i planuje jego 

wykonanie na podstawie partnerstwa publiczno-prywatnego lub metodą spłacania wydatku                 

z przyszłych oszczędności za energię elektryczną. 

Odnośnie terenów zielonych zaplanowano wydatki, by ciągle upiększać miasto. Przewiduje 

się również środki na remonty dróg na terenach wiejskich. Bolączką jest fakt, że brakuje 

możliwości pozyskania środków unijnych na budowę dróg gminnych na terenach wiejskich. 

Zaplanowano również pieniądze na budowę świetlic wiejskich (Gąski, Sedranki). W kwietniu 

rozpocznie się nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Jeśli chodzi ławeczkę Janusza Panasewicza stwierdził, iż jeśli coś się wykonuje, to należy                      

to zrobić dobrze i na lata. Artysta otrzymał medal Zasłużony dla Olecka. Obecnie jest                       

to najbardziej znany olecczanin i gdziekolwiek się znajduje, zawsze ciepło i pozytywnie 

mówi o Olecku, stąd warto go uhonorować. Koszt ławeczki jest orientacyjny, pomnik z brązu 

dużo kosztuje. Wspomniał, że powróci do sprawy w styczniu, aby podjąć wspólnie ostateczną 

decyzję, by ewentualnie wykonać ławeczkę na jubileuszowy Przystanek Olecko. Być może 

warto uhonorować inaczej, np. w formie wydawnictwa.  

Nawiązując do pozostałych wydatków budżetu wskazał, że gmina planuje wykonanie placów 

zabaw. Wiele zadań zostanie wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, który na przyszły 

rok wynosi ok. 500 tys. zł. Zaplanowano także pomoc finansową na inwestycje powiatowe. 

Zwrócił uwagę, iż samorząd w 50% dofinansowuje koszt modernizacji dróg powiatowych                      

na terenie gminy. Gmina przejmuje drogi powiatowe w mieście, gdyby przejęła je nie 

wyremontowane, to potem sama ponosiłaby koszt remontów. W jego ocenie jest to dobry 

kierunek.              

Podziękował wszystkim za pracę przy projekcie budżetu. Dziękował pani skarbnik, 

kierownikom wydziałów i radnym. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

wrócił do propozycji radnego Karola Sobczaka o powołaniu doraźnej komisji w sprawie 

pozyskiwania środków unijnych. Zapytał radnego, kogo widziałby w składzie komisji,                         

bo obecnie funkcjonuje wydział merytoryczny powołany specjalnie do tego celu. 

 

Radny Karol Sobczak 

stwierdził, iż informacja z wydziału w tym zakresie byłaby mile widziana. Ponadto                            

w składzie komisji wini znaleźć się chętni radni. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

zapytał radnych, czy byliby chętni do pracy w komisji. 

 

Radny Maciej Juchniewicz 

oznajmił, że jest zainteresowany tematem, ale nie członkostwem w komisji. W jego opinii 

powołanie komisji nic nie da, ale temat winien zaistnieć na posiedzeniach komisji i sesji. 

Generalnie wydział powinien być rozbudowany i osiągnąć taką samodzielność, by móc                     

we własnym zakresie sporządzać wnioski, planować i koordynować strategie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

poddał pod rozwagę przedyskutowanie zasadności powołania komisji doraźnej na 

posiedzeniach. 
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Radny Karol Sobczak 

w jego ocenie gmina pozyskuje za mało środków unijnych w obecnym okresie budżetowania. 

Zgłosił wniosek, aby temat efektywności pozyskiwania środków zewnętrznych został 

poruszony na posiedzeniach komisji Rady i ewentualnie na sesji w trakcie 2018 roku.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

w związku z powyższym prosił przewodniczących komisji o zajęcie się tą tematyką na 

najbliższych posiedzeniach.  

 

Na tym dyskusję zakończono. 

 

6) głosowanie nad uchwałą budżetową   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2018 rok.  

 

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

14 radnych, 4 wstrzymało się od głosu.  

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2018 rok. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.106.2017 

w załączeniu 

 

 

Na tym punkt wyczerpano.  

 

 

Do punktu 8 – „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

 

Radny Maciej Juchniewicz 

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

OKO. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

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

w Olecku.  

 

 

           Protokołowała      Przewodniczący Rady Miejskiej 

      Małgorzata Adameit        Karol Sobczak 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

            Wojciech Rejterada 

 

        Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Fidler 


