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P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.2.2018 

XLII sesji Rady Miejskiej w Olecku  

odbytej w dniu 27 lutego 2018 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
 

 
Sesję rozpoczęto o godzinie   13:00 

        zakończono o godzinie   15:40 

 

 

Sesji przewodniczył    Przewodniczący Rady Miejskiej 

          - Wojciech Rejterada  

 

Protokołowała     Inspektor Wydziału ORN UM 

         - Karolina Kuskowska 

 

 

 Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej.  

 

Poinformował, że sesja jest nagrywana. Nie jest to przekaz on-line. Nagrania z sesji 

będą udostępniane na miejskiej stronie internetowej - www.olecko.pl oraz na miejskim 

Facebooku. Utrwalony i udostępniony w Internecie będzie wizerunek i głos osób 

znajdujących się na sali konferencyjnej podczas obrad Rady Miejskiej w Olecku. 

 

Witał radnych przybyłych na sesję, witał Burmistrza Olecka – Pana Wacława 

Olszewskiego, Zastępcę Burmistrza – Pana Mariusza Miłuna, Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – Pana Roberta Wiśniewskiego – gratulował mu 

powołania na stanowisko komendanta, Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Olecku  

– Pana Dariusza Stachelka, Wicestarostę Oleckiego – Pana Kazimierza Iwanowskiego, 

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.  

 

Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 21 radnych, w sesji uczestniczy  

18 radnych, co stanowi wystarczające kworum do odbycia sesji i podejmowania 

prawomocnych uchwał. Dwóch radnych przybyło na sesję podczas jej trwania. 

 

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

przewodniczących rad i zarządów osiedli. 

 

 

Odczytał porządek obrad: 

 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.  

2. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  

w okresie od ostatniej sesji. 

4. Podjęcie stanowiska w sprawie uwzględnienia miasta Olecko w układzie komunikacji 

kolejowej Polski północno-wschodniej. 

http://www.olecko.pl/
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5. Ocena prac związanych z tworzeniem miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Skala potrzeb i możliwości – referat Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Olecku. 

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

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

Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób 

zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.   

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wzniesienia pomnika, 

b) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 

podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

c) emisji obligacji komunalnych, 

d) zmiany uchwały Nr XL/377/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 maja 

2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych, 

e) zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok. 

9.  „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Zapytał, czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad sesji. 

 

Burmistrz  – Wacław Olszewski 

zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w punkcie  

8 ppkt f – „uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2023”.  

Potrzebę podjęcia uchwały w w/w sprawie sugerował na dwóch posiedzeniach komisji. 

Zadania z lat 2018, 2019 ujęte w obowiązującym planie podjętym w 2016 r. należy przenieść 

na lata następne w związku z przesunięciem na kolejne lata naborów na niektóre zadania 

inwestycyjne. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do 12 marca musi 

przedłożyć wniosek tzw. taryfowy na następne 3 lata wraz z uchwałą w sprawie uchwalenia 

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2018-2023. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

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

wniosek w sprawie zmian w porządku obrad można wprowadzić bezwzględną większością 

głosów ustawowego składu Rady. Poddał wniosek pod głosowanie. 

 

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

18 radnych.  

 

Rada Miejska przyjęła wniosek Burmistrza w sprawie zmiany porządku obrad sesji. 

 

Innych wniosków ani uwag do porządku obrad nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 2 – Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. 
 

Burmistrz  – Wacław Olszewski 

poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał następujące zarządzenia: 
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 Nr ORN.0050.17.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy  

na 2018 rok, 

 

 Nr ORN.0050.18.2018 z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

powołania komisji do oceny wniosków zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej 

oraz zasad pracy komisji, 

 

 Nr ORN.0050.19.2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.  

w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

 

 Nr ORN.0050.20.2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej ds. konkursu "Pies w mieście", 

 

 Nr ORN.0050.21.2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współpracy  

i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego - wykonanie diagnozy potrzeb sektora 

pozarządowego działającego na terenie gminy Olecko, 

 

 Nr ORN.0050.22.2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie kontroli realizacji zadań 

obronnych na terenie gminy Olecko, 

 

 Nr ORN.0050.23.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 r.  

w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 

 

 Nr ORN.0050.24.2018 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia zadań  

do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej. 

 

 

Inne informacje z okresu międzysesyjnego: 

 

 Ogłoszono siódmy przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr geod. 64/3  

o powierzchni 3519 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 27 marca 

2018 r. 

 

 Rozstrzygnięto pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych: 

 

 nr geod. 3263 o powierzchni 17 198 m
2
 położonej w Olecku przy ul. Przemysłowej 

pod zabudowę przemysłową i zakładów produkcyjnych. Cena osiągnięta w przetargu:  

315 310,50 zł brutto, 

 

 nr geod. 3264 o powierzchni 15 181 m
2
 położonej w Olecku przy ul. Przemysłowej 

pod zabudowę przemysłową i zakładów produkcyjnych. Cena osiągnięta w przetargu: 

278 410,50 zł brutto, 

 

 nr geod. 3182/37 o powierzchni 348 m
2
, położonej w Olecku przy ul. Kasztanowej, 

przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

Cena osiągnięta w przetargu: 23 739,00 zł brutto, 
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 nr geod. 3182/38 o powierzchni 343 m
2
, położonej w Olecku przy ul. Kasztanowej, 

przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

Cena osiągnięta w przetargu: 23 387,22 zł brutto. 

 

 Nie doszedł do skutku siódmy przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej  

o numerach geodezyjnych 90 i 466 o łącznej powierzchni 1,4551 m
2
 położonej  

w Olecku przy ul. Ełckiej przeznaczonej  pod zabudowę wielorodzinną z usługami  

i zabudowę garażową.  

 

 Zawarto umowy notarialne: 

 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr geod. 80/5 o powierzchni 2 218 m
2
, 

położonej w obrębie Jaśki z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową, 

 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr geod. 1622/1 o powierzchni 18 m
2
, położonej 

w obrębie Olecko 2 przy ul. Rzeźnickiej, z przeznaczeniem na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej, 

 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr geod. 142 o powierzchni 196 m
2
, położonej 

w Olecku przy ul. Ełckiej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej, 

 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr geod. 277/6 o powierzchni 1068 m
2
 

położonej w Olecku przy ul. Sembrzyckiego przeznaczonej pod zabudowę usług 

turystyczno-wypoczynkowych, 

 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr geod. 3182/2 o powierzchni 3141 m
2
 

położonej w Olecku przy ul. Wiejskiej pod zabudowę usług handlowych, 

 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr geod. 3264 o powierzchni 15 181 m
2
 

położonej w Olecku przy ul. Przemysłowej, pod zabudowę przemysłową i zakładów 

produkcyjnych, 

 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr geod. 3182/38 o powierzchni 343 m
2
 

położonej w Olecku przy ul. Kasztanowej na poprawę warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej. 

 

 Od dnia 15 marca 2018 r. na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa www.arimr.gov.pl dostępna będzie nowa aplikacja eWniosekPlus,  

za pośrednictwem której należy składać wnioski o przyznanie płatności na 2018 rok. 

Informacja w tej sprawie znajduje się na internetowej stronie urzędu w zakładce 

Rolnictwo, ulotki zawierające szczegóły przekazano sołtysom. 

 

 

 Zadania w trakcie realizacji:  

 

 Zagospodarowanie plaży gminnej Szyjka w Olecku - (Budżet Obywatelski). 

Wykonawca robót budowlanych: RICOLAND – DOMO Renata Górska. Koszt 

realizacji zadania: 111 930,00 zł. Termin realizacji: 25 maja 2018 r. 

 

 Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku. Ogłoszono drugi  przetarg 

nieograniczony powyżej 30 000 euro na realizacje zadania (pierwszy unieważniono, 

gdyż cena przewyższała wartość jaką zamawiający dysponował) – składanie ofert do 

dnia 1 marca 2018 r. 

http://www.arimr.gov.pl/
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 Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku – projekt. 

Wykonawca dokumentacji technicznej: MW-PROJEKT, Michał Wołyniec.  

Wartość prac projektowych brutto: 24 000,00 zł. Termin wykonania zamówienia  

– 6 lipca 2018 r. Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo 

kosztorysowej. 

 

 Budowa ulicy od ul. 11 Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku – projekt. 

Wykonawca dokumentacji technicznej: Zakład Usług Projektowych „DROTECH 

Wojciech Wielgat – podpisanie umowy nastąpi 27 lutego 2018 r. Wartość prac 

projektowych brutto: 97 170,00 zł. Termin wykonania zamówienia: 30 sierpnia  

2018 r. Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo 

kosztorysowej. 

 

 Budowa siłowni terenowej w Zatykach (Fundusz Sołecki). Wykonawca dokumentacji: 

Usługi Projektowe i Budowlane Piotr Jasiukiewicz. 

 

 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach  (Fundusz Sołecki).  

Wykonawca dokumentacji: Usługi Projektowe i Budowlane Piotr Jasiukiewicz. 

 

 Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3  w Olecku. Do 8 lutego 

2018 r. tj. do terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta REM-BUD Sp. z o.o.  

– cena oferty brutto 1.142.035,33 zł. Wartość oferty przewyższała kwotę jaka 

zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania. Ogłoszono drugi przetarg 

nieograniczony powyżej 30 000 euro – składanie ofert do 7 marca 2018 r. 

 

 Przebudowa placu zabaw przy Placu Wolności w Olecku. Do 16 lutego 2018 r.  

tj. do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta w procedurze przetargu 

nieograniczonego. Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony powyżej 30 000 euro  

– składanie ofert do 9 marca 2018 r. 

 

 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

– w zakresie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 22 lutego Gminna komisja 

urbanistyczno – architektoniczna zaopiniowała projekt zmiany studium z uwagami. 

Aktualnie uwagi z opinii komisji są wprowadzane do projektu studium, następnie 

projekt zostanie przesłany do zaopiniowania i uzgodnień pozostałym organom  

i instytucjom. 

 

 MPZP w Kukowie (ferma norek amerykańskich). Projekt planu miejscowego 

uzgadniany jest przez organy i instytucje. 

 

 W okresie międzysesyjnym zostały wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego: 

 

o Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Warszawa - budowa gazociągu średniego 

ciśnienia wraz z przyłączem i zespołem gazowym redukcyjno-pomiarowym  

o przepustowości ok. 300 m³/h na przyłączu w miejscowości Olecko,  

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

ewidencyjnym Lesk, gm. Olecko. 

 

o Spółdzielnia Mieszkaniowa w Olecku, ul. Zyndrama 4, 19-400 Olecko - budowa 

przyłącza cieplnego wysokoparametrowego z rur preizolowanych podwójnych  

DP 2x 139,7x3,6/450 (DN 125 mm) od ul. Nocznickiego do kotłowni przy  

ul. Batorego, długość ok. 1000 m.  
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 W trakcie rozpatrywania są następujące wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu 

publicznego: 

 

o PGE Dystrybucja S.A., Lublin - budowa linii kablowej nN-0,4 kV (314 m)  

na działkach nr geod. 13, 10/11 w obrębie geodezyjnym Gąski.  

 

o Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Warszawa - budowa sieci gazowej przy  

ul. 11 Listopada (tereny weterynarii) w Olecku, obr. ewid. Olecko 2. 

 

 

 Sprawy środowiskowe: 

 

 Kukowo i Rosochackie – budowa kurników. W dniu 29 stycznia 2018 r. wpłynęła 

opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie stwierdzająca, 

że dla w/w przedsięwzięć należy sporządzić raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 12 lutego 2018 r. Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Augustowie wyraził 

opinię, że dla w/w przedsięwzięć nie należy wykonywać raportu o oddziaływaniu 

na środowisko.  

 

 Łęgowo – wydobywanie kopaliny. W dniu 16 stycznia 2018 r. wpłynął wniosek  

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża „Łęgowo IX”, który został 

uzupełniony w dniu 23 stycznia 2018 r. W dniu 6 lutego 2018 r. zwróciliśmy się  

z wnioskiem do Wód Polskich z/s w Augustowie i do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanie opinii, czy dla przedsięwzięcia 

należy wykonać raport o oddziaływaniu na środowisko. 

 

 Od 1 lutego br. trwa nabór wniosków na dofinansowanie zadań służących ochronie 

środowiska z zakresu ochrony powietrza i ochrony wód. Do dnia 21 lutego 2018 r. 

wpłynęły 102 wnioski (96 na wymianę starego kotła, 5 na montaż przydomowej 

oczyszczalni ścieków oraz 1 dotyczący przyłącza kanalizacyjnego). Termin 

składania wniosków upływa z końcem kwietnia.  

 

 Do końca lutego zbieramy wnioski na usuwanie azbestu. Dofinansowanie 

wyniesie do 85 % kosztów usuwania i utylizacji tego materiału.  

 

 Trwa akcja montażu czujników czadu w około 160 mieszkaniach wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w których źródłem ogrzewania są piece. 

W wyniku zapytania ofertowego zadanie  wykonuje Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Mazury” w Olecku. Jednostkowy koszt zakupu i montażu wynosi 86,40 zł. 

 

 Ogłoszono zapytanie ofertowe na remont dachu budynku komunalnego 

w miejscowości Raczki Wielkie 3. Termin składania ofert upływa 26 lutego 2018 r. 

 

 Trwają prace związane z planowanym remontem budynku przy ul. Nocznickiego 15. 

Planowany zakres prac obejmuje: utworzenie na parterze łazienki dla 

niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych w budynku (progi, 

podjazd), remont klatki schodowej i częściowy remont pomieszczeń Poradni Terapii 

Uzależnień i Punktu konsultacyjno-informacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie. 

Jednocześnie sala pełniąca w trakcie wyborów funkcję lokalu wyborczego zostanie 

dostosowana do nowych przepisów dotyczących w/w lokali. 
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 Wyłoniono wykonawcę na wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów  

w schronisku. Usługę tę do końca lutego 2021 roku będzie wykonywał dotychczasowy 

wykonawca - Przedsiębiorstwo Prowadzenia Schronisk Dla Bezdomnych Zwierząt, 

Bystry 26, 11-500 Giżycko. W wyniku zaproszenia do złożenia ofert wpłynęła tylko 

jedna oferta.  Gmina Olecko będzie płacić 295,20 zł brutto/miesiąc za utrzymanie psa 

dorosłego i 110,70 zł  brutto/miesiąc za utrzymanie szczeniaka do 3-go miesiąca 

życia. W ramach umowy kwota będzie obejmować: odłowienie, transport, opiekę 

weterynaryjną, kwarantannę, koszty utrzymania, chipowanie, kastrację. Wykonawca 

zobowiązał się znaleźć nowego właściciela psom- maksymalnie w okresie 12 m-cy  

od momentu jego odłowienia.  

 

 Ogłoszony został przetarg nieograniczony na remonty bieżące dróg gruntowych na 

terenie gminy Olecko w 2018 roku. Termin składania ofert upływa z dniem 1 marca  

2018 r.  

 

 W lutym na terenie miasta Olecko zostały zamontowane 3 czujniki badające jakość 

powietrza (ul. Gołdapska, Plac Wolności, ul. Kościuszki). Swoim zasięgiem obejmują 

obszar w promieniu 2 km. Wyniki pomiarów poziomu zanieczyszczeń zamieszczone 

są na stronie Urzędu Miejskiego w Olecku w zakładce gospodarka – stan jakości  

i poziom zanieczyszczenia powietrza lub na stronie www.airly.pl. Z dotychczasowych 

obserwacji wynika, że największe zanieczyszczenia występują na terenie domków 

jednorodzinnych (od Słowackiego do Plaży Szyjka). Najmniejsze zanieczyszczenia 

występują na ul. Gołdapskiej oraz na Placu Wolności. Powodem mniejszego 

zanieczyszczenia jest większa ilość mieszkań podłączona do centralnej sieci 

ciepłowniczej. Biorąc pod uwagę, że zanieczyszczenia okresowo znacznie 

przekraczają dopuszczalne normy apelujemy do mieszkańców o spalanie opału tylko 

dobrej jakości i o nie palenie odpadów w domowych piecach oraz rozpowszechnieniu 

takiego podejścia wśród innych osób, być może nieświadomych zagrożeń dla zdrowia 

i życia człowieka związanych z oddychaniem zatrutym powietrzem. Odpady  

w warunkach domowych spalane są w niskich temperaturach, kominy nie posiadają 

filtrów, a to powoduje, że do atmosfery dostają się silnie trujące substancje. Miasto 

czyniło i czyni starania by stworzyć infrastrukturę odpowiednią do uprawiania 

różnego rodzaju sportów, sprzyjającą rekreacji. Apelował do wszystkich, którzy mają 

niesprawne urządzenia grzewcze, aby jak najszybciej to wyeliminować. 

 

 W najbliższy czwartek, tj. 1 marca o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej  

Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się spotkanie z mieszkańcami miejscowości 

Olecko-Kolonia w sprawie problemów, z jakimi napotykają się w życiu codziennym. 

 

 

 Do końca lutego, czyli jeszcze do jutra, producenci rolni mogą składać wnioski  

o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku dołącza się faktury VAT za okres 

od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. 

 

 15 marca mija termin zapłaty pierwszej raty podatku rolnego, leśnego  

i od nieruchomości od osób fizycznych, a sołtysi powinni rozliczyć się z pobranych 

podatków bezwzględnie w piątek 16 marca. 

 

 Poseł na Sejm RP Andrzej Maciejewski przesłał życzenia z okazji Dnia Sołtysa.  

 

 Przypomniał, o dyżurach  eksperta ZUS w zakresie: prowadzonej działalności 

gospodarczej, zatrudniania pracowników, emerytur, rent, kapitału początkowego, 

http://www.airly.pl/
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zasiłków i prewencji rentowej. Najbliższy dyżur zaplanowany jest na  9 marca 2018 r.  

w  godz. 10:00 –14:00. 

 

 Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie w dniu  

21 lutego 2018 r. podał informację o liczbie urzędników wyborczych  

w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach 

dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Osoby 

zainteresowane aplikowaniem na tę funkcję wszelkie informacje znajdą na miejskiej 

stronie internetowej w aktualnościach, gdzie podano bezpośredni link do komunikatu 

o naborze. 

 

 Zgodnie ze zmianami do Kodeksu wyborczego do dnia 1 kwietnia br. Rada ma podjąć 

uchwałę w sprawie podziału Gminy Olecko na okręgi wyborcze. Przygotowana 

propozycja podziału została przesłana do delegatury Krajowego Biura Wyborczego  

w Olsztynie. Na podstawie liczby mieszkańców zaproponowany podział na 4 okręgi 

wyborcze (trzy w mieście Olecko i 1 obejmujący teren wiejski) odzwierciedla stan 

przed wprowadzeniem okręgów jednomandatowych. Komisarz Wyborczy w dniu  

26 lutego 2018 r. poinformował, że przedstawiony w ramach konsultacji projekt 

uchwały Rady Miejskiej w Olecku w sprawie podziału Gminy Olecko na okręgi 

wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  

w każdym okręgu, spełnia wymogi formalne ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 

wyborczy. 

 

 Zostały podpisane umowy: 

 

 na opracowanie nowej strony internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku, 

 na przygotowanie tekstu do komiksu historycznego dotyczącego 100 rocznicy 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 

 na wydanie 1 w tym roku numeru biuletynu  „Z oleckiego ratusza”. 

 

 Gmina Olecko przeznaczyła w tym roku 50 tys. złotych na realizację zadań  

w ramach inicjatywy lokalnej. Za tę kwotę odbędą się warsztaty artystyczne  

-  teatralne, śpiewacze, muzyczne i plastyczne  oraz widowisko plenerowe w ramach 

projektu pn. Międzypokoleniowy plener artystyczny. W miejscowości Kijewo 

doposażymy miejsce rekreacyjne  o kilka urządzeń do jazdy na deskorolkach oraz stół 

do tenisa stołowego do gry w plenerze, a mieszkańcy zorganizują festyn. W Olecku 

wspólnie z grupą mieszkańców zajmiemy się rewitalizacją stawu i  terenu  przyległego  

do ul. Orzeszkowej. W ramach prac wykonane zostanie profilowanie skarpy  

z dowozem ziemi, ułożenie geowłókniny i nasadzenie krzewów płożących i iglastych, 

wycinka drzew z nabrzeża stawu, rekultywacja terenu, posadzenie drzew iglastych  

w miejscu wyciętych. Wpłynęło łącznie osiem wniosków. Dwa z nich zostały 

wycofane na etapie weryfikacji. Pozostałe trzy nie przeszły weryfikacji formalnej.  

W ubiegłym roku w ramach inicjatywy lokalnej wybudowano dwa place zabaw  

- jeden przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku, drugi przy Szkole Podstawowej  

w Judzikach. 

 
 

 Zakończył się I semestr roku akademickiego 2017/2018 Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Olecku. Zajęcia odbywały się w sali kina Regionalnego Ośrodka Kultury  

w Olecku „Mazury Garbate” w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca.  Drugi 

semestr  rozpoczął się 22 lutego 2018 r.  Zajęcia będą odbywały się  zgodnie  

z harmonogramem zajęć przygotowanym przez Wyższą Szkołę Gospodarczą  

w Bydgoszczy filia w Ełku. W każdej chwili można dołączyć do grona słuchaczy 

składając deklarację. Na dzień dzisiejszy Uniwersytet liczy 138 słuchaczy.  
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 Gmina Olecko od stycznia 2018 roku przystąpiła do realizacji pilotażowego programu 

wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki współfinansowanego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Program realizowany jest 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku. Usługi teleopiekuńcze 

kierowane są do osób, których życie lub zdrowie może być zagrożone, a nie są one  

w stanie wezwać pomocy w sposób tradycyjny. Celem programu jest zapewnienie 

całodobowego dyżuru Centrum Operacyjno-Alarmowego i jego gotowości do 

wykonywania zleconych procedur po otrzymaniu sygnału od osoby objętej usługami 

teleopiekuńczymi za pośrednictwem ,,czerwonego przycisku alarmowego”. Opaskę 

lub wisiorek z ,,czerwonym przyciskiem” senior ma cały czas przy sobie. System jest 

łatwy w użyciu. W gminie Olecko wsparciem objęto 20 osób w wieku powyżej  

60 roku życia, w szczególności osoby samotne i chore. System teleopieki spełnia już 

swoją rolę – jedna z osób objętych wsparciem po zasłabnięciu dzięki naciśnięciu 

przycisku SOS – uzyskała szybką pomoc, operator niezwłocznie wezwał karetkę 

pogotowia.  

 

 Od 1 lutego br. trwa remont pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Olecku. Po przeprowadzeniu procedury wyłonienia wykonawcy w dniu 31 stycznia 

zawarło umowę z firmą ogólnobudowlaną Pana Władysława Sujaty. Wartość prac 

remontowych wynosi 104 566,30 zł. Zakończenie remontu planowane jest na koniec 

kwietnia bieżącego roku. 

 

 W dniu 30 stycznia, złożono wniosek o dofinansowanie z tzw. Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych przebudowy istniejącej drogi Dzięgiele Oleckie – Świdry o długości 

0,517 km. Wartość zadania: 237 360,00 zł. 

 W dniu 15 lutego, złożono wniosek o dofinansowanie budowy trzech Otwartych Stref 

Aktywności w miejscowości Gordejki, Zatyki oraz w Olecku przy ulicy 

Batorego/Kasprowicza. Wartość projektu: 283 185,00 zł.  

 W dniu 19 lutego złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania 

Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w Olecku wraz z budową rozlewiska  

i zagospodarowaniem terenu zielonego na działce TBS przy ul. Kasprowicza.  

Wartość projektu: 6 190 832,16 zł. 

 W dniu 23 lutego złożono wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, 

pomocy dydaktycznych oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów  

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku. Wartość projektu: 576 772,50 zł.  

 

 23 lutego złożono 4 wnioski przy współpracy dyrektorów szkół SP 1, SP 3, SP 4  

i SP Gąski na łączną wartość 4 273 154,84 zł, w tym kwota dofinansowania 

4 040 695,14 zł, a wkładu własnego pieniężnego 6 200,00 zł. Jeżeli wnioski zostaną 

pozytywnie zaopiniowane wówczas liczba dzieci objętych wsparciem w tych czterech 

szkołach ogólnie wyniosłaby 316 osób. Ponadto zakupione zostałyby monitory 

interaktywne – 7 szt., komputery przenośne – 170 szt., urządzenia wielofunkcyjne  

do drukowania – 6 szt., pracownie do nauczania przedmiotów przyrodniczych – 4, 

sprzęt i pomoce dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Liczba godzin 

pozalekcyjnych umożliwiających rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych  

i postaw kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej u uczniów to 9060. Byłyby 

również wyjazdy edukacyjne i szkolenia nauczycieli. 
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 30 października 2017 r. złożono 4 wnioski przy współpracy dyrektorów oraz 

nauczycieli edukacji przedszkolnej Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal 

w Olecku, SP w Gąskach, SP w Judzikach, SP w Babkach Oleckich. Wszystkie 

wnioski zostały ocenione pozytywnie. W czwartek odbędą się negocjacje w Urzędzie 

Marszałkowskim dotyczące wniesionych uwag. Mogą zmienić się wysokości 

poszczególnych kwot dofinansowania. Liczba dzieci objętych wsparciem to 216,  

w tym doskonalenie dla nauczycieli, wsparcie dla rodziców, wycieczki, konkursy  

z nagrodami dzieciom. Zakupione będą: monitory interaktywne – 9 szt., tablety dla 

dzieci – 216 szt., komputery dla nauczycieli – 9 szt., dywany, gry interaktywne, 

zabawki, pomoce dydaktyczne, materiały do zajęć plastycznych, teatralnych. 
 
 

 W dniach 23-25 lutego 2018 r. 2 kluby z Olecka – tj. Oleckie Stowarzyszenie 

Nurkowe „Amfiprion” oraz Uczniowski Klub Sportowy „Tryton”, uczestniczyły  

w I rundzie Pucharu Świata w pływaniu w płetwach, który odbywał się  

w miejscowości Eger na Węgrzech. Sukces olecczan zapisał się na kartach historii, 

ponieważ jako jedyni reprezentanci Polski zdobyli dla kraju medale, a nie było łatwo, 

bo w zawodach uczestniczyło około 500 zawodników z ponad 40 krajów świata  

i ponad 80 klubów. Sztafeta juniorska chłopców z OSN „Amfiprion”, w składzie 

Jakub Milewski, Paweł Masalski, Filip Drażba oraz Piotr Modzelewski, zdobyła 

brązowy medal na dystansie 4x100 m w monopłetwie, zaś Błażej Gałkowski z UKS 

„Tryton” indywidualnie wywalczył srebro i brąz na dystansie 50 m w płetwach 

podwójnych i monopłetwie. Gratulował sportowcom, ich rodzicom oraz trenerom  

i opiekunom. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

zapytał, czy są pytania do Burmistrza w związku z przedstawionymi informacjami. 

 

Radny Karol Sobczak 

 

 zapytał, do kiedy będzie trwał program „Czerwony guzik”, czy liczba 20 osób jest 

wystarczająca oraz jakie są dalsze zamierzenia w tych kwestiach, 

 

 zapytał, czy propozycja w sprawie okręgów wyborczych, która została przesłana do 

zaakceptowania odzwierciedla okręgi z 2010 roku, czy są jakieś zmiany, 

 

 prosił o więcej informacji na temat, jak będzie wyglądała diagnoza potrzeb sektora 

pozarządowego. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

odpowiedział, że: 

 

 program pilotażowy „Czerwony guzik” jest dofinansowany ze środków zewnętrznych. 

Będzie trwać przez 2 lata. Jest to bardzo dobra forma wsparcia seniorów szczególnie 

tych, którzy są chorzy i samotni. Powinna ona na stałe wejść w obsługę seniorów  

z rozszerzeniem w trakcie realizacji ilości osób objętych wsparciem, 

 

 okręgi wyborcze są takie jak te ustalone w roku 2010 roku, 

 

 na temat diagnozy potrzeb nie odpowie jednoznacznie, dlatego że trzeba najpierw 

zrobić dokładne rozpoznanie, spotkać się z organizacjami pozarządowymi itd. Mamy 

już osoby odpowiedzialne w urzędzie. Dokładne wyjaśnienia przekaże na piśmie.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

odnośnie informacji Pana Burmistrza dotyczącej diagnozy potrzeb sektora pozarządowego 

zgłosił, że niektóre osoby nie mogą uczestniczyć w zawodach, bo środki dofinansowań 

klubów są zbyt niskie. Udział w wysokiej rangi zawodach np. za granicą jest bardzo 

kosztowny. Trzeba się zastanowić, czy nie stworzyć jakiegoś specjalnego funduszu dla tych 

2-3 wybitnych osób w roku. Szkoda, żeby talent w jakiejkolwiek dziedzinie sportu z Olecka 

nie mógł nas reprezentować na wyższych szczeblach zawodów. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

zgłosiła wniosek, aby zająć się systemowym wsparciem osób i grup z wybitnymi 

osiągnięciami biorąc przykład z innych, silnych klubów sportowych. Można np. powołać 

fundusz wspólnie z samorządami gminnymi i samorządem powiatowym oraz  

z przedsiębiorcami nie tylko lokalnymi, albo powołać fundusz rozwojowy jak w samorządzie 

ełckim, o czym wspominał Radny Maciej Juchniewicz.  

 

Radni nie zgłaszali więcej pytań ani wniosków. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 3 – Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach 

podejmowanych w okresie od ostatniej sesji. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

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

 

 28 stycznia 2018 r. uczestniczył w Koncercie kolęd patriotycznych „Z POLSKĄ 

KOLĘDĄ PRZEZ WIEKI”, który odbył się w sali kina „Mazur” w Olecku, 

 

 29 stycznia 2018 r. Burmistrz przedłożył sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Olecko, 

 

 31 stycznia 2018 r. wpłynęło pismo Pana Adama Hamryszczaka – Podsekretarza 

Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w sprawie Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, 

 

 31 stycznia 2018 r. wpłynęła informacja o wstąpieniu Radnego Krzysztofa 

Kempistego do Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko, 

 

 31 stycznia 2018 r. do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęło pismo Burmistrza Olecka 

kierowane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie z prośbą 

o organizację spotkania konsultacyjnego na etapie sporządzania dokumentacji 

projektowej przebudowy drogi krajowej Nr 65 na odcinku od Kowali Oleckich, przez 

Olecko do Ełku, 

 

 2 lutego 2018 r. Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana przekazała uchwałę w sprawie 

linii kolejowej nr E 75 (Rail Baltica) Ełk – Trakiszki do wykorzystania. Na dzisiejszą 

sesję został przygotowany projekt stanowiska Rady Miejskiej. Będzie on 

przedstawiony w następnym punkcie porządku obrad, 

 

 13 lutego 2018 r. wpłynęło zawiadomienie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu 

Wojewódzkiego o wszczęciu postępowania nadzorczego w celu stwierdzenia 

nieważności uchwały Nr ORN.0007.4.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia  
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26 stycznia 2018 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Olecko oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania, 

 

 13 lutego 2018 r. wpłynęła skarga Sołtysa Sołectwa Zatyki na działania Burmistrza  

i pracowników Urzędu Miejskiego w Olecku w zakresie drogi wewnętrznej 

usytuowanej w obrębie Zatyki. W dniu 20 lutego 2018 r. zwróciłem się do Burmistrza 

o zajecie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Pismem z dnia 23 lutego 2018 r. 

Burmistrz zawiadomił skarżącego, że przedmiot skargi wymaga wnikliwej analizy  

i pisemnego ustosunkowania się do podniesionych zarzutów, a zatem rozstrzygnięcie 

skargi nie może być załatwione w terminie miesiąca. Termin załatwienia wniesionej 

skargi wyznaczył na dzień 23 marca 2018 r. 

 

 16 lutego 2018 r. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki przekazał zarządzenie 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 44 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie 

ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin województwa warmińsko-

mazurskiego, 

 

 16 lutego 2018 r. Mieszkanka Olecka złożyła wniosek o uznanie Pomnikiem Przyrody 

pojedynczego drzewa w obrębie Kukowo. Wniosek przekazałem Burmistrzowi  

z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, 

 

 19 lutego 2018 r. wpłynęły uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej z dnia 12 lutego 2018 r.: 

 

 Nr RIO.VIII-0120-128/18 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty 

długu Gminy Olecko na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 oraz 

uchwały budżetowej na rok 2018, 

 

 Nr RIOVIII-0120-129/18 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Olecko na 

2018 rok, 

 

 19 lutego 2018 r. reprezentował Radę Miejską na święcie Szkoły Podstawowej  

Nr 2 w Olecku. Podziękował pani dyrektor za piękną uroczystość. W imieniu Rady 

Miejskiej prosił o przekazanie podziękowań także nauczycielom i dzieciom, 

 

 uczestniczył w IV Integracyjnym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Osób 

Niepełnosprawnych – Olecko 2018, który miał miejsce 22 lutego 2018 r. na hali 

„Lega” w Olecku. Podziękował pani kierownik za ten turniej i propagowanie sportu 

wśród osób niepełnosprawnych, 

 

 22 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie przesłał odpis 

orzeczenia z dnia 13 lutego 2018 r. z zażalenia Państwa U. na postanowienie 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2017 r.  

w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi Państwa U. na uchwałę 

Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 maja 2016 r. w przedmiocie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Postanowieniem NSA zażalenie zostało 

oddalone, 

 

 23 lutego 2018 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie stosownie do art. 

231 w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego przekazało skargę Pana K. na działalność 
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Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku. W dniu 27 lutego 

2018 r. poprosiłem Burmistrza o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, 

 

 27 lutego 2018 r. wpłynął wniosek Radnego Macieja Juchniewicza zgłoszony  

na posiedzeniu Komisji Statutowej w dniu 20 lutego 2018 r., aby Klub Radnych  

Mała Ojczyzna przedyskutował z Przewodniczącym Rady jego rezygnację  

z przewodniczenia Komisji Oświaty oraz zaproponował członkom Komisji 

kandydaturę nowego Przewodniczącego z grona pozostałych jej członków. 

Przewodniczący rady odniósł się do zgłoszonego wniosku mówiąc, że po wyborze 

jego kandydatury na funkcję przewodniczącego rady miał zrezygnować  

z przewodniczenia Komisji Oświaty, ale Pan Burmistrz i grupa radnych  

z uwagi na koniec kadencji i wdrażanie reformy prosili, by tego nie zmieniać. Opinia 

radców prawnych jest taka, że można łączyć te funkcje, ale jeśli tak bardzo to 

przeszkadza nie widzi problemu. Na następnym posiedzeniu zajmiemy się tą sprawą. 

 

 Interweniował w sprawach: 

 

 podłączenia budynków na Alejach Lipowych do ciepłowni miejskiej (prośba 

mieszkańców), 

 

 dowozu dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olecku na zawody 

wojewódzkie, 

 

 sprawdzenia statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lesk (prośba Rady Nadzorczej 

SM Lesk), 

 

 zorganizowania spotkania informacyjnego dla mieszkańców sąsiadujących  

z nowo budowaną ciepłownią (prośba mieszkańców), 

 

 interpretacji przepisów dotyczących naboru do klas sportowych. 

 

Przypomniał radnym, aby na bieżąco usuwali ze skrzynek mailowych niepotrzebne 

wiadomości. Ponad połowa kont jest mocno obciążona danymi. 

 

W okresie międzysesyjnym odbyły się następujące posiedzenia komisji: 

 

o 8 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 

 

o 20 lutego 2018 r. odbyły się posiedzenia Komisji Statutowej oraz Komisji 

Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji, 

 

o 21 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu  

i Gospodarki, 

 

o 22 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, 

Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa. 

 

Wszystkie sprawy wniesione do biura Rady Miejskiej są udostępnione do wglądu  

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Radni nie zgłaszali pytań. 

 

Na tym punkt zakończono. 
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Do punktu 4 – Podjęcie stanowiska w sprawie uwzględnienia miasta Olecko w układzie 

komunikacji kolejowej Polski północno-wschodniej. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

oznajmił, że w związku z opracowywaniem koncepcji przebiegu tzw. Rail Baltici, czyli linii 

kolejowej o zasięgu międzynarodowym zwrócono się do wszystkich samorządów, gdzie 

potencjalnie przebiegać może linia o wydanie opinii. Dyskutowano na wszystkich komisjach 

na ten temat. Odbyły się także dwa odrębne spotkania. Wypracowano ostateczne stanowisko, 

które zostało przedłożone Radzie Miejskiej na dzisiejszą sesję. Jest to wielka szansa dla 

naszej gminy i regionu północno-wschodniego, który Unia Europejska uznała za najbardziej 

wykluczony transportowo. Wiadomo, że linia nie będzie przebiegać bezpośrednio przez 

miasto Olecko, ale w stanowisku wpisano, aby wyremontowano dworzec w Olecku, 

odremontowano linię od dworca do linii międzynarodowej oraz aby w przyszłości 

wybudować nową linię kolejową do Gołdapi, która dalej mogłaby być linią do Obwodu 

Kaliningradzkiego. 

 

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 stanowiska. 

 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Ferdynand 

Grodzicki  

poinformował, że Komisja zgłosiła następujące wnioski do zmiany treści projektu stanowiska: 

 w § 5 dotyczącym przekazania stanowiska, dopisać senatorów i posłów z naszego 

okręgu oraz Sejmową Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, 

 remont budynku dworca w Olecku, 

 remont linii kolejowej na odcinku Ełk-Olecko oraz Olecko-Suwałki, 

 budowa peronu koło Olecka. 

Komisja (obecnych 6 członków) uwzględniając zgłoszone wnioski do zmiany treści projektu 

stanowiska, przy 5 głosach za i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt 

stanowiska. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada  

poinformował, że uwagi komisji zostały uwzględnione w stanowisku. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz  

poinformowała, że Komisja (obecnych 6 członków) uwzględniając autopoprawki Burmistrza 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt stanowiska. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt stanowiska w sprawie uwzględnienia miasta 

Olecko w układzie komunikacji kolejowej Polski północno-wschodniej.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

zapytał, czy są uwagi do projektu stanowiska.  

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt stanowiska pod głosowanie.  

 

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

20 radnych. 
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Rada jednogłośnie podjęła stanowisko w sprawie uwzględnienia miasta Olecko w układzie 

komunikacji kolejowej Polski północno-wschodniej 

 

S t a n o w i s k o Nr ORN.0007.1.2018 

w załączeniu 
 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 5 – Ocena prac związanych z tworzeniem miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Skala potrzeb i możliwości – referat Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jarosław Bagieński  

odczytał referat – treść w załączeniu do protokołu. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

zapytała, czy Komisja analizowała wskaźnik planów do porównywalnych samorządów. Jakie 

były wnioski z tego posiedzenia. W imieniu mieszkańców, którzy mieszkają na ulicach: 

Zamostowa, Partyzantów, Produkcyjna, Tunelowa kilkakrotnie prosiła, żeby ze szczególną 

troską podchodzić do tzw. inwestycji uciążliwych. Zwłaszcza zakłady mechaniki pojazdowej 

budzą dużo kontrowersji i trudności dla mieszkańców. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jarosław Bagieński  

przypomniał, że jeszcze gdy przewodniczącym Rady był Karol Sobczak padła prośba, żeby 

referaty wygłaszane na sesji nie były zbyt długie. Dlatego ograniczył się tylko do 4 stron. 

Wszystkie informacje są w protokole z posiedzenia komisji. Komisja analizowała wskaźnik  

z Polską i z województwem. Na temat podobnych miast i gmin komisja nie miała informacji. 

Jeśli chodzi o inwestycje uciążliwe, pani kierownik przedstawiła ustawę, która te sprawy 

precyzuje, a komisja zajęła stanowisko, ab y bardzo ostrożnie podchodzić do tego tematu. 

 

Innych pytań ani wag do treści referatu nie zgłoszono. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 6 – Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski  

i oświadczenia radnych. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

 

 zapytała, ile odbyło się spotkań i jakie zostały podjęte konkretne ustalenia zespołu ds.  

100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości, 

 

 poinformowała, że trwają prace Komisji Statutowej dotyczące nazewnictwa ulic, 

skwerów, alejek i innych miejsc. Wnioski złożyło około 10 osób. Nadal można 

zgłaszać propozycje nazw. Prosiła przy tym, aby do spraw nazewnictwa podchodzić  

z rozwagą i szacunkiem dla osób, które mają zostać upamiętnione. 

 

Przekazała pozytywne opinie mieszkańców ul. Kościuszki z podziękowaniem, ponieważ 

monitoring jednoznacznie pokazał, że największym trucicielem niestety są domki nad 

jeziorem (za liceum). 

 

 



 16 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

uzupełnił, że faktycznie zamontowane czujniki pokazały, że największe zanieczyszczenie jest 

w tym rejonie. Niemniej jednak do urzędu wpłynęło ponad 90 wniosków o wymianę pieców, 

w tym bardzo dużo z tego rejonu. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

powiedziała, że jest to ważne, bo odczarowuje stereotyp myślenia, że najbardziej zatruta jest 

część miasta przy ul. Gołdapskiej. Wskaźnik pokazał, że jest tam najbardziej czyste 

powietrze. 

 

Radna Wioletta Dorota Żukowska 

 

 zapytała, kiedy zostanie wdrożony nowy, tańszy i skuteczniejszy sposób naprawy dróg 

wiejskich żwirowych w gminie Olecko. Jest bardzo dużo zgłoszeń z terenów 

wiejskich, że drogi nie są robione, 

 

 ponowiła wniosek na temat świetlic wiejskich. Zgłaszała go w grudniu i nie dostała 

odpowiedzi. 

 

Radny Maciej Juchniewicz 

 

 zapytał, czy któraś z OSP w naszej gminie należy do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego, bądź się o to stara. Przynależność ułatwia dostęp  

do funduszy, ale wymaga spełnienia określonych kryteriów - może warto nasze OSP  

w gminie i szerzej w powiecie wesprzeć finansowo i organizacyjnie w tych 

działaniach, bądź je zainicjować. 

 

Zgłosił następujące wnioski: 

 

 opracowanie i upublicznienie na portalu miejskim kompleksowej informacji  

z dostępnymi prezentacjami dotyczącej planowanej budowy linii kolejowej E75  

(Rail Baltica) na odcinku Ełk-Trakiszki (Granica Państwa), ze szczególnym 

uwzględnieniem naszej gminy i miasta, 

 

 opracowanie i upublicznienie na portalu miejskim kompleksowej informacji  

z dostępnymi prezentacjami dotyczącej budowy drogi ekspresowej S61 (Via Baltica) 

na odcinku Ełk-Raczki, ze szczególnym uwzględnieniem Węzła Wysokie  

i planowanej modernizacji drogi powiatowej Wieliczki-Wysokie, 

 

 opracowanie i upublicznienie na portalu miejskim kompleksowej informacji  

z dostępnymi prezentacjami dotyczącej planowanej modernizacji drogi krajowej nr 65 

(Ełk-Olecko-Kowale Oleckie) oraz planowanej w ramach modernizacji budowy 

obwodnicy Gąsek. Warto w ramach rozpoczętych prac planistycznych dotyczących 

planowanej modernizacji zgłosić uwagi od oleckiej wspólnoty samorządowej 

(samorządu i mieszkańców) dotyczące np. możliwości budowy ścieżki rowerowo 

-pieszej wzdłuż drogi, jako potencjalnego kręgosłupa subregionalnego szlaku 

turystycznego EGO (łącznik międzynarodowego szlaku rowerowego Green Velo 

Gołdap-Osowiec); przebudowy lewoskrętów oraz poprawę bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniach na obwodnicy Olecka; bezpiecznych zjazdów i skrętów z drogi 

głównej na obszarach wiejskich naszej gminy, 

 

 ponowił wniosek z poprzedniej sesji o zamontowanie monitoringu na oleckim dworcu. 

Odpowiedź Urzędu w tej sprawie traktuje jako wymyko-żart - nieuwzględnienie 

wniosku z powodu niewskazania tego miejsca przez Policję nie może być jedynym  
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i ostatecznym argumentem PRZECIW (rozumie, że stanowisko Policji wynika z małej 

liczby zgłoszonych i wykrytych wykroczeń i przestępstw oraz patroli. Czy nie lepszy  

i bardziej efektywny jest prewencyjny monitoring, o którego zaletach mówił swego 

czasu na sesji Pan Komendant). Wniosek zgłosił na podstawie rozmów  

i zgłoszeń użytkowników dworca (m.in. podróżnymi i taryfiarzami) - szczególnie 

uciążliwe są wieczorne i nocne rajdy samochodowe oraz pospolite chuligaństwo, 

bijatyki i nagminne spożywanie alkoholu w przydworcowym parku, 

 

 zanieczyszczone powietrze - zamontowane w mieście czujniki pokazują, że mamy 

problem (szczególnie rano i wczesnym wieczorem, czyli w czasie zwiększonej 

aktywności mieszkańców). Wnioskuje o opracowanie i wdrożenie skutecznych metod 

poprawy stanu powietrza w Olecku (np. szeroka akcja edukacyjno-informacyjna; 

zwiększenie środków na wymianę pieców; wyposażenie Policji w urządzenia 

sprawdzające zgodne z normami palenie w piecach, może warto zastanowić się nad 

zakupem wespół z innymi samorządami z Subregionu EGO drona do wykrywania 

niedozwolonych substancji i związków chemicznych w dymie). Podziękował Panu 

Burmistrzowi i urzędnikom za błyskawiczną realizację jego wniosku w zakresie 

zamontowania czujników, a wszystkich zachęcał do monitorowania, 

 

 wykorzystanie jubileuszowej, 25-tej edycji Przystanku Olecko do opracowania 

(digitalizacja) i upublicznienia w internecie, publikacji oraz w formie wystaw 

wewnętrznych i zewnętrznych - materiałów filmowych, fotograficznych  

i piśmienniczych będących w posiadaniu domu kultury oraz mieszkańców  

i uczestników poprzednich edycji przystanku (zbieranie materiałów może być  

w formie jakiegoś konkursu). Taka podróż przez ćwierćwiecze Przystanku byłaby 

bardzo inspirująca i kulturotwórcza. 

 

Radny Karol Sobczak 

 

 poinformował, że w lipcu lub w sierpniu ubiegłego roku odbył spotkanie z osobą, 

która oferowała aplikację - system zgłaszania obywatelskich potrzeb. Prosiła ona  

o umożliwienie prezentacji na sesji, ale takiej prezentacji nie było. Dobrze byłoby 

gdyby Rada Miejskiej zapoznała się z aplikacją, bo jest to bardzo szybki sposób na 

zgłoszenie problemu, usterki. System działa podobnie jak policyjna mapa zagrożeń. 

Jest on niedrogi i korzysta z niego wiele gmin. Polecał wszystkim sprawdzenie tej 

aplikacji w skrócie SZOP w wyszukiwarce internetowej. Zapytał, czy Pan Burmistrz 

ma jakiś pomysł na tę aplikację, czy urząd zamierza stworzyć coś własnego, 

 

 odnośnie tematu jakości powietrza i planowanej budowy ciepłowni zapytał, czy ilość 

trzech czujników jest wystarczająca, czy będzie ich więcej. Każdy czujnik ma zasięg 

w promieniu dwóch kilometrów. Zapytał, co dalej w sytuacji, gdy w danym miejscu 

czujnik pokaże złą jakość powietrza, czy to uprawnia do udzielenia mandatu  

i co z mandatem jeżeli będzie problem z jego ściągalnością. Czy w urzędzie jest spis 

mieszkań komunalnych wymagających termoizolacji oraz pieców, które wymagają 

wymiany. Budowa nowej ciepłowni powinna wiązać się z zamykaniem kominów, 

które psują jakość powietrza i podłączeniem do nowej sieci jak największej ilości 

budynków, w tym też domków jednorodzinnych. Jest potrzeba opracowania programu 

ochrony powietrza w Olecku, gdzie będą konkretne cele, wymagania, narzędzia  

i terminy łącznie z karami, które będą za szkodliwe działania. Zakup drona, filtrów 

oraz termoizolacja wpisują się idealnie w Program Transgraniczny Polska – Rosja 

priorytet II – prosił, by przeanalizować możliwości w tym zakresie. 
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Zapraszał wszystkie panie z rodzinami w dniu 4 marca o godzinie 14:00 na halę Lega, gdzie 

odbędzie się impreza związana z Dniem Kobiet – maraton fitness z wieloma atrakcjami. 

Podczas imprezy odbędzie się też akcja charytatywna na rzecz półrocznego chłopca. 

 

Radny Wojciech Leonarczyk 

 

 oznajmił, że potrzebujemy nowych produktów turystycznych, które nie powielają 

pomysłów już wdrożonych w innych miastach, a swą atrakcyjnością mogą 

przyciągnąć nowych turystów jednocześnie edukując mieszkańców i utrwalając naszą 

tożsamość. Na poprzednich sesjach wnioskował, żeby przy dłuższych wnioskach 

przedstawiać konspekt, a cały materiał dołączać do protokołu z sesji, przekazywać 

osobom zainteresowanym. Wniosek dotyczy nowego produktu turystycznego  

– miejsce pamięci i edukacji. Istota pomysłu to wykorzystanie parku w centrum do 

budowy „instalacji” o charakterze upamiętniającym dorobek Olecka i powiązaniu  

z przestrzenią wirtualną. W miejscu dawnego największego rynku Europy leży park  

z siecią alejek spacerowych. Każda z tych alejek mogłaby być miejscem 

upamiętnienia i prezentacji jednej z dziedzin przeszłości i współczesności miasta. 

Realizacja pomysłu powinna nastąpić w oparciu o zagospodarowanie skwerków  

i terenów przyległych do alejek poprzez budowę obiektów małej architektury, 

wystawienniczych lub pamiątkowych oraz wizualizację narracji jako dopełnienie 

ekspozycji (m.in. poprzez kody QR). Kluczem do poznawania historii  

i współczesnego dorobku byłyby zatem upamiętnione zdarzenia, inicjatywy, miejsca  

i osoby. W dziedzinie kultury swoją alejkę czy skwer mogliby mieć twórcy i ich 

dzieła: teatry amatorskie, zespoły muzyczne, artyści pochodzący z Olecka i tu 

tworzący, a także imprezy i festiwale organizowane w Olecku. Przeplatałyby się 

ekspozycje realne i wirtualne, dostępna byłaby aplikacja na smartfona/tablet  

i powiązana gra miejska (lub cykl gier). Projekt mógłby być realizowany i rozwijany 

stopniowo w okresie kilku lat wg uzgodnionego harmonogramu i w zaakceptowanym 

zakresie. Nad realizacją powinien czuwać zespół merytoryczno-społeczny, 

realizowane działania i pomysły powinny zyskiwać aprobatę mieszkańców  

w konsultacjach – pełna treść wniosku w załączeniu. 

 

Złożył oświadczenie o następującej treści: 

„Na ostatniej sesji byłem przeciwny transmisji obrad sesji Rady Miasta do czasu 

uporządkowania zasad tejże transmisji. Obiekcje wynikały z obaw o skuteczną ochronę 

wizerunku i danych wrażliwych osób fizycznych i danych wrażliwych objętych tajemnicą 

przedsiębiorcy, osób będących na sesji a nie będących osobami publicznymi. Moje uwagi  

i zastrzeżenia zostały uwzględnione przy transmisji z sesji, co porządkuje zasady tejże 

transmisji, za co serdecznie dziękuję”. 

 

Zgłosił wniosek, aby z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pomyśleć  

o nowym kształcie pomnika w centrum miasta, przy którym obchodzimy patriotyczne 

uroczystości. To jest czas, aby pomyśleć nad zaprojektowaniem nowej formy, nowego 

symbolu. Kamień nawet z najpiękniejszą treścią to nie jest to. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

zwrócił się z prośbą do dyrektorów szkół, pani kierownik oraz Burmistrza. Zbliża się 

tworzenie arkuszy organizacyjnych w szkołach. Dalej jesteśmy w okresie reformy. W tym 

roku dotknie ona najbardziej nauczycieli nauczania początkowego. Są już pewne przymiarki  

i będą prawdopodobnie zwolnienia. Aby uniknąć zwolnień i nie zostawić nauczycieli samych 

z problemem prosił, by próbować przesuwać ich do innych szkół. W zeszłym roku problem 

udało się zażegnać, ale w tym roku on się powtarza. 
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Burmistrz – Wacław Olszewski 

odniósł się do następujących spraw: 

 

 Zespół ds. organizacji obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości 

zebrał się raz, na pierwszym spotkaniu inauguracyjnym. Przedstawiono na nim nasze 

pomysły, które należy zrealizować do 11 listopada br. Przedłożono również pomysły 

innych osób, które wpłynęły z zewnątrz z prośbą do członków zespołu, aby 

przeanalizowali wszystkie pomysły. Następne spotkanie zespołu prawdopodobnie 

odbędzie się w marcu. Jutro ma spotkać się grupa urzędników i ułożyć wstępny 

harmonogram poszczególnych imprez, który zostanie później przedłożony  

do zaopiniowania przez zespół. Wnioski, które wpłyną od zespołu również będą 

przedkładane do realizacji. 

 

 Zamontowane zostały trzy czujniki o zasięgu działania 2 kilometrów. Obejmują 

praktycznie całe miasto, może poza Osiedlem Siejnik. Czujniki wykazują,  

że największe zanieczyszczenie powietrza występuje w godzinach 6:00 - 8:00 oraz 

17:00 - 21:00 czyli wtedy, gdy jest natężone ogrzewanie mieszkań. Największe 

zanieczyszczenie występuje we wschodniej części miasta, czyli na terenie osiedla 

domków jednorodzinnych. W centrum jest prawie dobrze, oprócz godzin grzewczych. 

Najczystszy jest teren ulicy Gołdapskiej i okolic. Zostały podjęte działania, aby jak 

najszybciej wyeliminować stare, mało sprawne kotłownie domowe poprzez 

wprowadzenie w ubiegłym roku systemu dofinansowania wymiany pieców  

na piece ekologiczne. System ten działa sprawnie, zrealizowano już ponad  

100 wniosków. W tym roku zostanie sfinalizowanych również ponad 100 wniosków. 

Spółka gminy - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest na etapie procedury 

przetargowej. Być może do końca tego roku uda się wybudować ekologiczną 

ciepłownię, która będzie miała moc pieców do 5 megawatów. Zostanie zlikwidowana 

kotłownia przy ul. Składowej, co ułatwi życie mieszkańcom tej ulicy. To jest pierwszy 

etap inwestycji. Również zostanie wykonana sieć ciepłownicza, od nowej ciepłowni 

od ul. 11-go Listopada w kierunku ulicy Składowej, głównie do ulicy Słowiańskiej. 

Drugi etap to wniosek złożony na dofinansowanie budowy sieci ciepłowniczej  

od ulicy Słowiańskiej w kierunku ulicy Zielonej poprzez Przedszkole, aż do ulicy 

Kolejowej, gdzie zostałaby zlikwidowana druga kotłownia. W nowej ciepłowni będzie 

można modułowo dostawiać piece, jeżeli będzie taka potrzeba. Ciepłownia będzie 

opalana zrębkami drewna. Wówczas można byłoby zlikwidować kotłownię 

Spółdzielni Mieszkaniowej w centrum miasta. Warunkiem jest zejście do ceny, która 

dorównywała by kosztom powstawania ciepła przy ulicy Zyndrama. Rozmawiał  

z właścicielem kotłowni przy ul. Kościuszki i na Osiedlu Siejnik. Rozpoczyna on  

w tym roku budowę nowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ulicy Kościuszki. Będzie chciał 

on również ogrzewać I Liceum Ogólnokształcące oraz Nadleśnictwo. Jest już po 

rozmowach z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Lesk, aby podłączyć Osiedle Lesk 

i puścić sieć ciepłowniczą do kotłowni na Osiedlu Siejnik, która ma stać się kotłownią 

ekologiczną. Od 2021 roku, jeżeli ktoś nie spełni wymogów unijnych, to będą duże 

kary za zanieczyszczanie powietrza. Dlatego jest jeszcze czas, aby jakość powietrza  

w naszym mieście poprawić. Będzie starał się też jak najwięcej pieniędzy przeznaczać 

na dofinansowanie wymiany pieców w domkach jednorodzinnych, czy też na 

podłączenie do sieci ciepłowniczej. Ponadto systematycznie jest rozbudowywana sieć 

gazowa w naszym mieście. Również będzie możliwość podłączanie domków do tej 

sieci. 

 

 W dniu 1 marca zostaną otwarte oferty na wykonawcę remontów dróg żwirowych.  

Po ustaniu mrozów wykonawca przystąpi do remontów tych dróg.  
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 W naszej gminie jest pięć jednostek OSP. Trzy z nich są w Krajowym Systemie 

Ratowniczo-Gaśniczym (OSP Gąski, OSP Szczecinki i OSP Borawskie).  

Z tego tytułu są nieduże pieniądze z budżetu państwa. Ponadto są różne możliwości 

pozyskiwania środków. Dwie jednostki nie są w KSRG (OSP Plewki, OSP Lenarty). 

 

 Propozycje  dotyczące linii kolejowej Rail Baltica, to nie są nasze informacje, ale 

jeżeli będzie to możliwe, zostanie to zamieszczone. 

 

 Gmina jest po rozmowach z niektórymi przedsiębiorcami z Olecka jak i z Powiatem 

Oleckim w sprawie modernizacji węzła Wysokie - Rail Baltica. Powiat Olecki ma  

w budżecie na ten rok pieniądze przeznaczone na wykonanie dokumentacji 

technicznej na przebudowę drogi powiatowej od dr. wojewódzkiej w Wieliczkach  

w kierunku miejscowości Wysokie, czyli do Gut, gdzie jest granica naszego powiatu. 

Wstępnie szacowany koszt tej przebudowy to 10 000 000,00 zł. Jest szansa 

pozyskania środków zewnętrznych. Zanim powstanie Via Baltica, która jest 

obiecywana na 2021 rok są jeszcze trzy lata. Jeżeli samorządy gminne oraz powiat 

złożyłyby się, to przy pozyskiwaniu środków unijnych lub też z budżetu państwa, 

można byłoby tą drogę doprowadzić do wysokich parametrów. Byłaby to trasa 

szybkiego ruchu do Warszawy i nie tylko. 

 

 Jeśli chodzi o remont drogi krajowej Nr 65 wystosował pismo m.in.  

do Stowarzyszenia EGO, które było omawiane w Gołdapi na spotkaniu oraz  

do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie, w którym sugeruje, 

aby w projekcie technicznym, który jest opracowywany na przebudowę drogi 

krajowej nr 65 od Kowali Oleckich poprzez Olecko do Ełku, jak najbardziej 

uwzględnić przede wszystkim ścieżkę rowerową oraz chodniki w miejscowościach, 

przez które będzie przebiegać droga. Po modernizacji tej drogi, planowana jest 

budowa obwodnicy Gąsek. Rozmawiał z dyrektorem GDDKiA z Olsztyna, który 

stwierdził że w tej chwili jest sporządzana dokumentacja projektowa na przebudowę 

skrzyżowania drogi woj. 655 i obwodnicy Olecka. Mają być światła oraz przejście dla 

pieszych. Prosił dyrektora, aby na etapie sporządzania projektu, przedstawił założenia 

tego projektu. Do końca marca dokumentacja ma być opracowana i w tym roku 

zrealizowana ta inwestycja. 

 

 Monitoring jest rozbudowywany. W tym roku przy przebudowie Wiewiórczej Ścieżki 

planowany jest kompleksowy monitoring od długiego mostku do Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji i do Skoczni. Objęty monitoringiem zostanie również cały 

kompleks sportowy przy Alei 450-lecia. Jeżeli wystarczy pieniędzy, to monitoring 

będzie robiony też w innych miejscach, gdzie istnieje zagrożenie. Teren dworca jest 

brany pod uwagę, ale wszystko zależy od finansów. Postara się, aby wszystkie 

sugestie były uwzględniane. 

 

 Pomysł dotyczący Przystanku Olecka jest dobry - warto pokazać 25 lecie Przystanku 

Olecko w perspektywie tego, co działo się przez wszystkie lata. 

 

 Spotkał się z panem od aplikacji zgłaszania obywatelskich potrzeb. Jest to ciekawa, 

ale odpłatna propozycja. Na razie będzie rozwijany obecnie funkcjonujący system  

- Zadaj pytanie Burmistrzowi oraz Zgłoś usterkę.  

 

 Są pomysły dotyczące budowy pomnika, nad którymi będzie dyskutować zespół 

roboczy.  

 

Na tym punkt zakończono. 
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Do punktu 7 – Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, 

radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób 

zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

zapytał, czy są uwagi do projektów uchwał. 

 

Sołtys Sołectwa Olszewo – Kazimierz Kołodziński 

stanął na stanowisku, że nie powinno się stawiać pomników dla osób żyjących. 

 

Innych uwag do projektów uchwał nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Przerwa 5 minut. 
 

 

Do punktu 8 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) wzniesienia pomnika; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że projekt był omawiany na komisjach. Potwierdził, ze Pan Janusz Panasewicz 

wyraził zgodę na zbudowanie tej ławeczki oraz na wykorzystanie jego wizerunku.  

Nie należy traktować tego jako pomnik, a jako atrakcję turystyczną, która będzie wyróżniać 

Olecko na tle innych miast z jednoczesnym złożeniem hołdu Panu Panasewiczowi za jego 

postawę oraz promocję naszego miasta. Warto tę inwestycję zrealizować. 

 

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 5 głosach za i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Ferdynand 

Grodzicki  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja (obecnych 6 członków) uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, 

przy 4 głosach za i 2 głosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

odczytał projekt uchwały z autopoprawką w sprawie wzniesienia pomnika. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radna Wioletta Dorota Żukowska 

poinformowała, że na Komisji Planowania pytała, czy można by zachęcić oleckich 

przedsiębiorców, czy indywidualnych mieszkańców do zasponsorowania w jakiejś części tej 

inwestycji. Zapytała, czy urząd zrobi to i w jaki sposób. 
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Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że taka akcja wśród przedsiębiorców zostanie przeprowadzona i mówił o tym 

na komisji. Sponsorów będzie można wygrawerować na ławeczce. 

 

Innych uwag nie zgłaszano.  

 

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

  

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

17 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.11.2018 

w załączeniu 

 

 

b) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 

i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby prawne 

inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że projekt uchwały został przygotowany w związku z wejściem w życie 

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, która obowiązuje 

od 1 stycznia br. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych  

i niepublicznych podmiotów oświatowych. 

 

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. 

 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Ferdynand 

Grodzicki  

poinformował, że Komisja przy 5 głosach za i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

odczytał tytuł projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby prawne 

inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. 
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 Na ogólny stan 21 radnych, obecnych na sali 19, za przyjęciem uchwały głosowało                     

19 radnych.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez 

osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.12.2018 

w załączeniu 

 

 

c) emisji obligacji komunalnych; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że w tym roku planowane jest wyemitowanie 7 tys. obligacji, każda o wartości 

nominalnej 1 tys. zł. Obligacje będą 7,8,9,10-letnie wykupywane od 2025 roku. Gmina ma 

możliwość emisji obligacji na pokrycie deficytu. To jest zgodne z uchwałą budżetową oraz 

Wieloletnią Prognozą Finansową, które zostały podjęte w grudniu ubiegłego roku. 

 

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. 

 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Ferdynand 

Grodzicki  

poinformował, że Komisja przy 5 głosach za i 2 głosach wstrzymujących pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

odczytał tytuł projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

16 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.13.2018 

w załączeniu 
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d) zmiany uchwały Nr XL/377/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 maja 2010 roku 

w sprawie emisji obligacji komunalnych; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały pozwala za zmianę daty wykupu 

wyemitowanych obligacji z roku 2018 na rok 2025, co również jest zgodne z podjętą 

Wieloletnią Prognozą Finansową. 

 

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 2 głosach wstrzymujących pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Ferdynand 

Grodzicki  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada  

odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/377/10 Rady Miejskiej w Olecku 

z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

powiedziała, że w uchwale z 2010 r., która przewidywała spłatę obligacji 8-letnich był zapis, 

że zostaną one pokryte z dochodów własnych gminy Olecko pochodzących z podatków  

i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa w latach 

2010-2022. Radni powinni mieć świadomość, że spłata w tym momencie nie jest możliwa. 

Zmiana uchwały oznacza przesunięcie spłaty na kolejne lata, co spowoduje wzrost kosztów 

finansowych gminy. Wzrosną odsetki i będą ograniczone możliwości finansowe w kolejnych 

latach. Jest to informacja, że dochody nie pozwoliły na spłatę zgodnie z uchwałą z 2010 r. 

Rozmawiano na Komisji o tym, czy Pan Burmistrz jako osoba, która odpowiada  

za prawidłową gospodarkę finansową gminy, przeanalizował i wskaże radnym, gdzie należy 

ograniczyć wydatki. Każdy, kto gospodaruje własnym budżetem wie, że należy tych 

oszczędności szukać. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki oczekuje w jak 

najszybszym terminie wskazanie być może dodatkowych dochodów, bądź skoncentrowania 

się na ograniczeniu wydatków bieżących. Myśli tutaj o stałej weryfikacji wydatków. 

Zapytała, kiedy Pan Burmistrz mógłby wspólnie z zespołem swoich specjalistów w Urzędzie 

Miejskim przedstawić plan ograniczenia bądź tak jak eksperci podpowiadają aktywnego 

gospodarowania majątkiem. Gospodarowanie to też niewątpliwie sprzedaż. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

zdziwiony jest tym pytaniem, ponieważ na komisji jasno wypowiadał się na ten temat. 

Uchwalając w ubiegłym roku budżet gminy oraz Wieloletnią Prognozę Finansową podjęta 

została decyzja, że deficyt zostanie pokryty z emisji obligacji z przeniesieniem spłaty z 2018 

roku na 2025 rok. Zadłużenie gminy w tym przypadku wzrośnie, ale ono jest bardzo 

bezpieczne. W naszych obliczeniach na koniec roku to zadłużenie wyniesie w stosunku do 

dochodów 29,7%. Pani Radna była wicestarostą i pamięta, że też przenoszono spłatę 
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obligacji. Czy my będziemy emitować obligacje np. na 9 mln w tym roku, a spłacając 2 mln 

w tym roku, czy też przenosić spłatę poprzednią podjętą uchwałą z 2010 r. zmienioną w 2015 

r. to jest praktycznie to samo – nie ma żądnego zagrożenia. Pani Radna sugeruje oszczędności 

bieżące. To jest sugestia jakby gmina nieoszczędnie, nieracjonalnie gospodarowała, a przecież 

wszyscy mamy kontrolę nad realizacją zadań bieżących, inwestycyjnych i majątkowych. Jest 

to na bieżąco analizowane przez niego, panią skarbnik oraz pracowników. Dużo zależy od 

tego, jaka jest sytuacja na rynku. Jeżeli jest dobra koniunktura np. na sprzedaż majątku 

trwałego – działek, to tylko z tego się cieszyć, bo większe są wpływy. Natomiast jeżeli mamy 

sytuację, że ogłaszamy drugi, trzeci przetarg i kwoty, jakie proponują przedsiębiorcy na 

wykonanie poszczególnych zadań w jednym przypadku były prawie o 50% wyższe, to uważa, 

że racjonalną podjął decyzję, że unieważnił przetarg i ogłasza kolejny. Uważa, że ze swojego 

zadania wywiązuje się właściwie. 

 

Innych uwag nie zgłaszano.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w 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 zmiany uchwały Nr XL/377/10 Rady Miejskiej w Olecku 

z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.  

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.14.2018 

w załączeniu 

 

 

e) zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że dochody i wydatki zwiększa się ogółem o 1 886 632,00 zł. W zakresie 

dochodów największe kwoty to dofinansowanie z BGK na przebudowę budynku na lokale 

socjalne w Rosochackich – kwota dotacji prawie 340 000,00 zł oraz wprowadzona dotacja na 

przebudowę Wiewiórczej Ścieżki – 1 517 560,00 zł oraz zwrot z PROW na modernizację 

świetlicy w Kukowie, która została zrealizowana w ubiegłym roku, a w tym roku zwracane są 

pieniądze w wysokości 29 428,00 zł. Wydatki w szczegółach omawiał na komisjach. 

 

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. 

 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Ferdynand 

Grodzicki  

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Maria Dzienisiewicz 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

odczytał tytuł projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok. 
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Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.15.2018 

w załączeniu 

 

 

f) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2023; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że uchwała nie była omawiana na komisjach dlatego, że zbyt późno wynikła 

potrzeba zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2023. Radni otrzymali drogą mailową treść tej 

uchwały. Wieloletni plan został podjęty w 2016 roku uchwałą Rady Miejskiej i obowiązuje 

do dzisiaj. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji otrzymało informacje, że nabory na 

zadania inwestycyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej będą przesunięte 

przynajmniej o rok lub dwa. W związku z tym, że do 12 marca br. Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji musi złożyć wniosek taryfowy na następne 3 lata i dołączyć do 

tego wieloletni plan, trzeba przesunąć niektóre inwestycje z roku 2018 i 2019 na lata 

następne, żeby plan był zgodny przy składaniu wniosku o dofinansowanie. Dodał, że brak jest 

rozporządzenia i nie wiadomo, na jakim druku składać wniosek, ale ma nadzieję, że lada 

chwila będzie to wiadome. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 

odczytał projekt uchwały z autopoprawką w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2023. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

 

Radny Maciej Juchniewicz 

powiedział, że zmiana o tym, że lokalnie musimy konsultować, mieć zgodę spółki Wodociągi 

Polskie na taryfę to jest właśnie to z jakiego powodu inicjował i rada przyjęła stanowisko  

- kartę samorządności, aby te rzeczy zostawić w samorządzie. Ma informację, że Spółka 

Wodociągi Polskie oprócz tego, że Pan Burmistrz mówi, że nie ma wykonawczego 

rozporządzenia, a mamy 1 marca za chwilę, to Spółka Wodociągi Polskie na Warmii 

Mazurach jest ,,w powijakach”, że są tam ludzie którzy nie mają podpisanych umów o pracę. 

Jest Prezes, który tylko śle monity do samorządów, aby nie zapomniały o ustaleniu z nim 

taryf na wodę. W związku z tym ma obawy, czy to się nie odbije na funkcjonowaniu naszych 

wodociągów i obowiązywaniu tych taryf w mieście i gminie. To chciał powiedzieć, może nie 

apropo samej uchwały, którą trzeba przyjąć, ale tych wszystkich prawnych rzeczy  

i wprowadzania zmian, które nie wiadomo co mają wnieść, ponieważ centralny regulator ma 

ustalać cenę w ponad 2 500 tys. gmin w Polsce. Nie wie na jakiej zasadzie, a konsekwencje 

tego, podobnie jak w reformie oświaty, będziemy ponosić my tu na dole. 
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Radna Wioletta Dorota Żukowska 

zapytała, czy wnioski, które składane były do budżetu na 2018 rok w sprawie podłączenia  

do wodociągów są uwzględnione w tym wieloletnim planie rozwoju. 

 

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku – Sławomir Szerel 

zapytał, o jakie wnioski chodzi. 

 

Radna Wioletta Dorota Żukowska 

powiedziała, że  złożyła wniosek (zapytanie), czy w budżecie na 2018 zostaną uwzględnione 

wnioski o podłączenie do sieci wodociągowej, czy zostaną wykonane w tym roku.  

Nie otrzymała odpowiedzi. 

 

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku – Sławomir Szerel 

zapytał, czy chodzi o budowę przyłączy wodociągowych na Osiedlu Lesk. 

 

Radna Wioletta Dorota Żukowska 

odpowiedziała, że tak. Również inne osoby składały wnioski do budżetu. 

 

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku – Sławomir Szerel 

powiedział, że część wniosków została uwzględnionych m.in. rozbudowa wodociągu  

w  Babkach Gąseckich, czy też rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gordejkach 

Małych. Jeżeli chodzi o ten konkretny wniosek to nie został on uwzględniony. To nie jest 

podstawą działania spółki, żeby spółka wykonywała przyłącze do jednego obiektu. 

 

Radna Wioletta Dorota Żukowska 

powiedziała, że jest to mieszkaniec gminy, który czeka na wodę. 

 

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku – Sławomir Szerel 

odpowiedział, że zadaniem spółki jest dostarczenie wody do całej gminy do wszystkich 

miejscowości i odebranie ścieków od wszystkich mieszkańców. Natomiast w tym wypadku, 

przedstawiając sprawy techniczne i ekonomiczne wykonania przedsięwzięcia, czyli koszt 

około 100 000,00 zł do jednej osoby - to mija się to z celem. Albo robimy coś porządnego tak 

jak np. wodociągowanie miejscowości Gordejki Małe lub wodę do jednej osoby 

doprowadzamy. W 2018 roku nie zostało to uwzględnione. 

 

Radna Wioletta Dorota Żukowska 

powiedziała, że nie zgadza się z tym. Nawet pojedynczy mieszkaniec gminy zasługuje na to, 

aby doprowadzona została woda. 

 

Innych uwag nie zgłaszano.  

 

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

 

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

19 radnych. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2023. 

 

U c h w a ł a   Nr   ORN.0007.16.2018 

w załączeniu 

 

Na tym punkt wyczerpano. 
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Do punktu 9 – „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Olecku  – Dariusz Stachelek 

przypomniał o aplikacji, czyli krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Jest to narzędzie, 

które bardzo się policji przydaje. Korzystamy z niego każdego dnia. Codziennie, osoby do 

tego wyznaczone, monitorują, czy są jakieś nowe zgłoszenia. W ostatnim okresie obywatele 

zapomnieli o tym narzędziu i zgłoszeń jest coraz mniej. Apelował do Radnych i Sołtysów  

o to, aby na spotkaniach ze społeczeństwem informować o tej aplikacji, żeby korzystali z tej 

mapy i przekazywali informacje za pomocą niej, ponieważ nie zawsze jest możliwość 

kontaktu bezpośredniego z dzielnicowym, czy też z jednostką policji. Dodał, że w całym 

kraju okres stycznia i lutego przyniósł zwiększoną ilość wypadków drogowych. Prosił 

Radnych i Sołtysów, aby przy każdym spotkaniu przekazywali informacje o zasadach 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in. o stosowaniu odblasków w okresie wieczorno-

nocnym. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada  

poinformował, że osoba fizyczna nie będąca osobą publiczną, przed zabraniem głosu powinna 

wyrazić zgodę na upublicznienie wizerunku i danych osobowych. Będzie o tym przypominał 

na sesjach, ponieważ takie są procedury. 

 

Radny Maciej Juchniewicz 

na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Olecku przekazał do protokołu sesji imienną 

kartę głosowań Klubu Radnych OKO. 

 

Radny Karol Sobczak 

zapytał, co się stanie w sytuacji, gdy ktoś nie wyrazi zgody. 

 

Radca Prawny – Łukasz Oniśko 

powiedział, że w takiej sytuacji w nagraniu publikowanym Internecie dane będą wyciszone. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada  

stwierdził, iż porządek sesji został wyczerpany. Przypomniał, że sesja w marcu jest 

planowana na dzień 23 marca 2018 r. Zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w Olecku.  

 

 

 

 

           Protokołowała        Przewodniczący Rady Miejskiej 

      Karolina Kuskowska            Wojciech Rejterada 


