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Protokół Nr ORN.0012.5.4.2015 

posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku 

odbytego w dniu 27 marca 2015 roku 
 

Na stan 8 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 8 – lista obecności  

w załączeniu. 

 

Protokołowała inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru – Karolina Kuskowska. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku  

– Alicja Mieszuk, 

 Zbigniew S. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk  

otworzył posiedzenie komisji. Przedstawił następujący porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

3. Sprawy wniesione. 

4. Wolne wnioski. 

 

Uwag do porządku obrad komisji nie zgłaszano.  

 

Do punktu 1 – Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

 

Uwag do protokołu Nr ORN.0012.5.3.2015 nie zgłaszano. 

 

Komisja przy 7 głosach za i 1 wstrzymującym przyjęła protokół Nr ORN.0012.5.3.2015 

posiedzenia komisji odbytego w dniu 10 marca 2015 r. 

 

Do punktu  2 – Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk  

poinformował, że projekt uchwały, który wszyscy członkowie komisji otrzymali do wglądu, był 

procedowany na poszczególnych komisjach Rady Miejskiej. Zapytał, czy są uwagi do projektu 

uchwały? 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

wyjaśnił, że podczas posiedzenia Komisji Oświaty (…) odbytego w dniu 23 marca 2015 r. 

zgłosił wniosek o wprowadzenie autopoprawki i określenie minimalnego terminu konsultacji 

wynoszącego 14 dni kalendarzowych. 
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Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku – Alicja Mieszuk 

poinformowała, że termin został uwzględniony w projekcie uchwały autopoprawką Burmistrza. 

 

Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu  3 – Sprawy wniesione. 

 

Spraw wniesionych nie było. 

 

Do punktu  4 – Wolne wnioski. 

 

Wiceprzewodnicząca komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz 

zapytała, kiedy komisja mogłaby przystąpić do pracy nad regulaminem przygotowywania 

budżetu. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk  

stwierdził, że na pewno potrzebnych będzie kilka posiedzeń, proponuje zająć się tym  

około połowy kwietnia. 

 

Wiceprzewodnicząca komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz 

odniosła się do  wniosku, który złożyła podczas sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25 lutego 

2015 r. dotyczącego „Głosu wolnego, wolność ubezpieczającego”. Wyjaśniła, iż główną 

intencją wniosku było to, aby Przewodniczący w sytuacjach nadzwyczajnych, tak jak ostatnio, 

kiedy na sesję przyszło wielu mieszkańców w swojej sprawie, informował o statucie.  

Tam mieści się punkt, w którym Pan Przewodniczący może zapytać osoby zainteresowane  

czy chciałyby zabrać głos, nawet wtedy, kiedy uchwała jest zdejmowana. Pan Facon analizował 

ten punkt na szkoleniu. Ponadto uważa, że statut i regulamin rady należy bardziej 

upowszechnić, by nie szukać w BIP w archiwalnych uchwałach. Dużo czasu poświęciła, żeby 

dotrzeć do tych dokumentów. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

stwierdził, że statut jest dostępny, wystarczy wejść w BIP w zakładkę Rada Miejska. Odnośnie 

wniosku w sprawie „Głosu wolnego, wolność ubezpieczającego” zgadza się, by była jakaś 

formuła wypowiedzenia się obywateli na sesji w sprawie konkretnej uchwały. Jest jednak 

przeciwny, by nazywało się to „Głos wolny, wolność ubezpieczający”, który znalazłby się 

wówczas w dwóch punktach sesji. Poinformował, że inne samorządy stosują formułę 

wysłuchania publicznego. Z rozmowy z Panem Przewodniczącym wynikało, że jeżeli zachodzi 

taka konieczność jest obyczaj, że on udziela głosu i tak było. Natomiast jako Komisja 

Statutowa, OKO też to wnosiło, mogą zaproponować zmiany w regulaminie Rady Miejskiej  

i Statucie gminy, które by te mechanizmy wzmacniały. Byłoby wpisane, niezależnie od woli 

Przewodniczącego Rady czy radnych, że każdy obywatel ma prawo się wypowiedzieć co do 

danej uchwały. Ma na myśli te sprawy, które budzą kontrowersje czyli wiatraki, linie 

energetyczne, inwestycje celu publicznego. Proponuje zatem, by nazywało się to wysłuchanie 

publiczne, podczas którego każdy ma prawo wstać, krótko i zwięźle wypowiedzieć się  

w sprawie procedowania danej uchwały. Tę formułę można ująć w punkcie obrad sesji  

Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli oraz radnych Oleckiej 

Rady Młodzieżowej dotyczące projektów uchwał czyli przed punktem dotyczącym projektów 
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uchwał. Przewodniczący powinien rozstrzygnąć, czy w związku z tym trzeba zmienić Statut. 

Niemniej jednak uważa, że znajdujący się w porządku obrad sesji punkt „Głos wolny, wolność 

ubezpieczający” jest dobrym rozwiązaniem, niestosowanym w innych samorządach.  

 

Członek Komisji – Leszek Olszewski 

uważa, że każdy obywatel ma prawo przyjść na komisję i swoje zdanie wyrazić.  

Niemniej jednak na wczorajszym posiedzeniu Komisja Polityki Prorodzinnej (…) przyjęła 

stanowisko, by w punkcie obrad sesji Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad  

i Zarządów Osiedli oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej dotyczące projektów uchwał, 

Przewodniczący za zgodą Rady udzielał głosu danej osobie w celu zwięzłego wypowiedzenia 

się na temat konkretnego projektu uchwały. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

stwierdził, że komisje pracują w ciągu dnia, czasami jest tak, że dana osoba nie ma możliwości 

zwolnienia się z pracy. Natomiast sesja Rady Miejskiej to jest jednak najwyższa forma 

podejmowania decyzji. Na przykład Pan Zbigniew S. jest na każdym ważnym dla niego 

posiedzeniu komisji. Sam mówił, że mobilizacja mieszkańców w tej samej sprawie nie jest 

łatwa. Zgodził się, by była to wypowiedź jedno lub dwuminutowa, żeby radni mogli mieć obraz. 

Warto wprowadzić taką możliwość wypowiedzi, szczególnie w przypadkach, kiedy  

po wpłynięciu projektu uchwały do radnych zachodzi sytuacja, że uchwałę trzeba zdjąć  

z porządku obrad, jak w przypadku wiatraków.  

 

Zbigniew S. 

powiedział, że przychodzenie na komisje jest problemem, ponieważ jest ich zawsze kilka.  

Na każdej komisji radni dowiadują się pewnych rzeczy, o inne pytają, nie ma wspólnego 

zapoznania się z tym, co się dzieje. Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” złożyło wniosek,  

by przed ważnymi, dotyczącymi grup obywateli sprawami, zwoływać wspólne posiedzenia 

komisji. Wówczas dyskusja mogłaby być szersza, na sesji jest to trudniejsze. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

odpowiedział, że wspólne posiedzenia są praktykowane. 

 

Zbigniew S. 

ponadto chciałby zwrócić uwagę na formę procedowania na temat wiatraków. Jako osoby 

zainteresowane byli na wszystkich posiedzeniach komisji oraz na sesji, podczas której nastąpił 

zwrot sytuacyjny i projekt uchwały zdjęto z porządku obrad. Rozumie sytuację, natomiast  

w tym momencie przechodzi się do dalszego procedowania, a my jako społeczność, ludzie, 

którzy przyszli poczuliśmy się urażeni.  

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk  

poddał pod głosowanie wniosek, aby punkt porządku sesji - Uwagi i wnioski Sołtysów, 

Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej 

dotyczące projektów uchwał rozszerzyć o wysłuchanie publiczne, podczas którego 

zainteresowana osoba w ograniczonym czasie około 1 minuty będzie mogła wypowiedzieć się  

w sprawie procedowania danej uchwały. 

 

Komisja przy 6 głosach za i 2 wstrzymujących przyjęła wniosek, aby punkt porządku sesji  

- Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli oraz radnych Oleckiej 

Rady Młodzieżowej dotyczące projektów uchwał rozszerzyć o wysłuchanie publiczne, podczas 

którego zainteresowana osoba w ograniczonym czasie około 1 minuty będzie mogła 

wypowiedzieć się w sprawie procedowania danej uchwały. 
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Przewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk  

wnioskuje, aby wszystkimi skargami, które wpływają do Rady Miejskiej z automatu zajmowała 

się Komisja Rewizyjna. Podejrzewa, że w związku z tym trzeba będzie zmienić zapisy  

w Statucie. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

proponuje zwrócić się do Komisji Rewizyjnej z zapytaniem, jakie jest jej zdanie o tym,  

aby wszystkimi skargami, które wpływają do Rady Miejskiej, obligatoryjnie zajmowała się 

Komisja Rewizyjna.  

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk  

poddał pod głosowanie propozycję, by zwrócić się do Komisji Rewizyjnej z zapytaniem, jakie 

jest jej zdanie o tym, aby wszystkimi skargami, które wpływają do Rady Miejskiej 

obligatoryjnie zajmowała się Komisja Rewizyjna.  

 

Komisja przy 5 głosach za i 3 wstrzymujących przyjęła wniosek, by zwrócić się do Komisji 

Rewizyjnej z zapytaniem, jakie jest jej zdanie o tym, aby wszystkimi skargami, które wpływają 

do Rady Miejskiej obligatoryjnie zajmowała się Komisja Rewizyjna.  

 

Innych wniosków nie zgłaszano. 

 

Na tym posiedzenie komisji zakończono. 

 

 

 

 

            Protokołowała         Przewodniczący Komisji 

 

        Karolina Kuskowska                       Wojciech Leonarczyk 

 

 
 

 


