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Protokół Nr ORN.0012.4.5.2016 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku 

odbytego w dniu 7 września 2016 roku 
 

 
Na stan 8 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 6 – lista obecności  

w załączeniu. 

 

Protokołowała inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru – Karolina Kuskowska. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 Sekretarz Gminy – Bożenna Wrzyszcz, 

 Sołtys Sołectwa Łęgowo, 

 Mieszkaniec gminy Olecko nr 1 - skarżący, 

 Mieszkaniec gminy Olecko nr 2, 

 Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski. 

 

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński  

przywitał przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

2. Rozpatrzenie skargi na Sołtysa Sołectwa Łęgowo. 

3. Sprawy wniesione. 

4. Wolne wnioski. 

 

Uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano.  

 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 

 

 

Do punktu 1 – Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

 

Uwag do protokołu Nr ORN.0012.4.4.2016 nie zgłaszano. 

 

Komisja jednogłośnie (obecnych 5 członków) przyjęła protokół Nr ORN.0012.4.4.2016 

posiedzenia komisji odbytego w dniu 11 sierpnia 2016 r. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu  2 – Rozpatrzenie skargi na Sołtysa Sołectwa Łęgowo.  

 

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński  

odczytał pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 1 września 2016 r. dotyczące zwołania 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej w celu rozpatrzenia skargi oraz przygotowania stosownego 

projektu uchwały. Następnie odczytał treść skargi z dnia 25 sierpnia 2016 r. na działalność 

Sołtysa Sołectwa Łęgowo. 

 

Członek Komisji – Wojciech Rejterada 

uważa, że jedynymi zarzutami, którymi Komisja powinna się zajmować są zarzuty dotyczące 

sprawowania funkcji sołtysa.  
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Członek Komisji – Wiesław Zalewski 

wydaje mu się, że w statucie jest taki zapis, że jeżeli większość mieszkańców nie jest 

zadowolona z działalności sołtysa może podjąć inicjatywę w celu wyboru nowego sołtysa. 

 

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński 

powiedział, że wcześniej miała miejsce taka inicjatywa. 

 

Członek Komisji – Krzysztof Kempisty 

zauważył, że w tym momencie Komisja ma do czynienia ze skargą tylko jednej osoby. 

 

Sekretarz Gminy – Bożenna Wrzyszcz 

wyjaśniła, że są to dwie odrębne procedury. W ubiegłym roku, mieszkańcy złożyli wniosek  

o odwołanie sołtysa. Prawo odwołania przed upływem kadencji przysługuje zebraniu 

wiejskiemu. Procedura została wypełniona. Nie skończyła się odwołaniem sołtysa, ponieważ nie 

było spełnione kryterium odpowiedniej liczby mieszkańców biorących udział w głosowaniu.  

W tej chwili nie jest to wniosek o odwołanie, a skarga na działalność sołtysa. W statucie nie ma 

enumeratywnie wymienionych obowiązków i praw sołtysa. To wieś na przestrzeni lat 

wypracowuje model sprawowania tej funkcji. Zarzuty zostały sprecyzowane w jednym,  

czy w dwóch zdaniach i dotyczą tego, że sołtys nie spełnia swojej funkcji należycie  

i nie udzielał się przy budowie altanki. Skarżący uważa, że sołtys powinien tworzyć pomoc 

sąsiedzką i współpracować z ludźmi.  

 

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński 

zaprosił na posiedzenie skarżącego, którego poinformował, że Przewodniczący Rady Miejskiej 

scedował na Komisję Rewizyjną rozpatrzenie skargi. Komisja po zapoznaniu się z treścią skargi 

chciałaby w pierwszej kolejności wysłuchać skarżącego. 

 

Mieszkaniec gminy Olecko nr 1 

podtrzymał zarzuty, które opisał w skardze. Dodał, że ma żal o to, że sołtys nie spełnia obietnic 

wyborczych. Między innymi miało powstać boisko, a sołtys nic nie robi w tej sprawie. Nie ma 

znaczenia, kto jest sołtysem. Ważne, aby ta osoba działała na rzecz wsi. Sołtys nie odbiera 

telefonów i zazwyczaj ciężko jest go zastać w domu. Poprzedni sołtys miał bardzo mało czasu, 

ale m.in. informował o terminie kolędy i zawsze oddzwaniał. Mieszka na kolonii wsi i jest to dla 

niego bardzo ważne. Altanka powstała po wyborze nowego sołtysa, ale nie udzielał się on 

podczas jej budowy. Sołtys nie organizuje spotkań. 

 

Mieszkaniec gminy Olecko nr 2 

dodała, że odbyło się spotkanie, ale tylko na początku kadencji. 

 

Członek Komisji – Krzysztof Kempisty 

rozumie, że skarżący oczekuje, aby kontakt z sołtysem był lepszy. 

 

Mieszkaniec gminy Olecko nr 1 

odpowiedział, że tak. Dodał, że miała miejsce taka sytuacja, że sołtys wysłał nakaz płatniczy  

do jednego z mieszkańców za pośrednictwem poczty. Ponadto, na domu sołtysa nie ma tablicy  

z napisem „Sołtys”. 

 

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński 

podziękował mieszkańcowi za złożone wyjaśnienia informując, że zostanie on jeszcze raz 

poproszony na posiedzenie, po wysłuchaniu wyjaśnień sołtysa. 

Następnie Przewodniczący Komisji zaprosił Sołtysa Sołectwa Łęgowo. Zapytał, czy sołtys zna 

treść skargi. 
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Sołtys Sołectwa Łęgowo 

odpowiedział, że tak. Odniósł się do treści skargi oraz pytań zadawanych przez członków 

Komisji. Jeśli chodzi o budowę altanki uważa, że zrobił dużo. Między innymi załatwił 

nieodpłatnie piasek i spychacz. Potwierdza to złożone pismo. W budowie altanki uczestniczyli 

także członkowie jego rodziny. Zwrócił uwagę, że bycie sołtysem to dodatkowa funkcja i nie 

można zbyt wiele wymagać od sołtysa. Odnośnie zarzutu, że nie można wejść na posesję sołtysa 

powiedział, że jeden pies jest ogrodzony siatką, a drugi jest na łańcuchu, chociaż psy są 

niegroźne. Ponadto jest tabliczka i zawsze ktoś wychodzi. Tabliczki z napisem „Sołtys” do tej 

pory nie otrzymał pomimo tego, że kilkakrotnie prosił poprzedniego sołtysa o jej przekazanie. 

Pamięta, że części nowo wybranym sołtysom tabliczki były rozdawane podczas pierwszej sesji. 

Stwierdził, że zadaniem sołtysa nie jest informowanie o terminach kolędy. Takie ogłoszenia 

przekazuje ksiądz w kościele. Tradycją w Łęgowie jest natomiast to, że sołtys wozi księdza po 

kolędzie i zapewnia mu dwa posiłki. Odnosząc się do zarzutu, że jako sołtys nie organizuje 

spotkań poinformował, że w najbliższą sobotę o godzinie 19.00 odbędzie się zebranie wiejskie 

na temat funduszu sołeckiego. Pięć sztuk ogłoszeń wywieszono na drzewach. Dodał, że 

zaplanowane są dożynki. W ubiegłym roku dzwonił do skarżącego z zaproszeniem, jednak na 

dożynki nie przyszedł żaden z członków tej rodziny. Inne zebrania mieszkańcy mogą 

organizować samodzielnie. Są poważniejsze sprawy jak boisko i droga asfaltowa. Jeśli chodzi  

o boisko wyjaśnił, że od jednego z przedsiębiorców załatwił nieodpłatnie 120 ton żwiru. 

Wykonawca nie może wjechać na teren, ponieważ stoi woda. W ciągu dwóch miesięcy składał 

do Burmistrza trzy pisma w sprawie drogi. Ponadto, tygodniowo odbiera kilka telefonów  

z pretensjami i pytaniami, dlaczego jeszcze nie ma tej drogi. Odpowiada za coś, co jest od niego 

niezależne. Jest to uciążliwe. Być może zarzut skarżącego jest spowodowany tym, że droga nie 

będzie poprowadzona do jego posesji. Oznajmił, że podjął decyzję, iż będzie sołtysem do końca 

kadencji. Nie zamierza więcej ubiegać się o tę funkcję. Poprzedni sołtys, z którym ma dobre 

relacje, przestrzegał go, że jest to ciężka praca. Współczuł mu, a on teraz współczuje swojemu 

następcy.  

 

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński 

powiedział, że generalnie skarżącemu zależy na lepszym kontakcie z sołtysem. 

 

Sołtys Sołectwa Łęgowo 

odpowiedział, że stara się wszystkich traktować równo. Nie jest wrogo nastawiony. Przed 

chwilą przywitał się ze skarżącym. 

 

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński 

w imieniu Komisji prosił sołtysa, aby zadbał o lepszy kontakt z mieszkańcami, a zwłaszcza  

ze skarżącym. 

 

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński 

poprosił skarżącego o ponowne wejście na posiedzenie komisji.  

W obecności obu stron powiedział, że argumenty zostały wysłuchane. Poinformował 

skarżącego, że sołtys postara się, aby kontakt ze skarżącym i jego rodziną był lepszy. Odnośnie 

boiska wyjaśnił, że wykonawca czeka na osuszenie terenu, aby mógł wjechać ciężki sprzęt. 

 

Wynikiem końcowym było wyrażenie woli porozumienia przez obie strony i wzajemne podanie 

rąk. 

 

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna ustaliła, że nie należy zajmować stanowiska  

w przedmiotowej sprawie. 

 

Na tym punkt zakończono. 
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Do punktu  3 – Sprawy wniesione. 

 

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński 

odczytał odpowiedź na wniosek dotyczący braku dostępu do wody mieszkańców Babek 

Gąseckich. 

 

Członek Komisji – Wiesław Zalewski 

powiedział, że zawarte w odpowiedzi stwierdzenie „nieekonomiczne i niesprawiedliwe 

społecznie” brzmi „nieludzko”. Mieszkają tam dwie rodziny. 

 

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński 

przedstawił koszty inwestycji zawarte w opisie technicznym zadania. 

 

Członek Komisji – Wiesław Zalewski 

dodał, że mieszkańcy siedliska mają zwrócić się do Burmistrza z prośbą o dofinansowanie tego 

zadania.  

 

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński 

odczytał odpowiedź na wniosek dotyczący dokonania kontroli umów zawartych z opiekunkami  

i dokonania kontroli jakości usług świadczonych przez opiekunki.  

 

Innych spraw wniesionych nie było. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu  4 – Wolne wnioski. 

 

Członek Komisji – Wiesław Zalewski 

w imieniu mieszkańca prosił o naprawienie drogi żwirowej na odcinku Zajdy - Giże, w kierunku 

gospodarstwa Państwa S. 

 

Innych wniosków nie zgłaszano. 

 

Na tym posiedzenie komisji zakończono. 

 

 

 

             Protokołowała                    Przewodniczący Komisji 

 

        Karolina Kuskowska                       Jarosław Bagieński 


