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Protokół Nr ORN.0012.7.2016 

 

wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia                            

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku oraz Komisji Oświaty, Kultury, 

Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku  

odbytego w dniu 20 września 2016 r. 
 

Na stan 6 członków Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa 

w posiedzeniu udział wzięło 6 – lista obecności w załączeniu. 

 

Na stan 8 członków Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu                               

i Rekreacji w posiedzeniu udział wzięło 6 – lista obecności w załączeniu. 

 

Protokołowała inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku – 

Małgorzata Adameit. 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Zastępca Burmistrza – Henryk Trznadel, 

 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – Jan Mróz, 

 Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji                    

w Olecku – Ewa Papadopulu, 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku – Katarzyna Dryl-Nerkowska, 

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku – Andrzej Kamiński, 

 Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku – „Mazury Garbate”– Radosław 

Skrodzki, 

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

Falęcki, 

 Prezes Powiatowego Olecko-Gołdapskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego – Jerzy Sulima, 

 Podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku – 

Katarzyna Judycka. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

powitał wszystkich przybyłych na wspólne posiedzenie komisji. Poinformował, iż na 

posiedzenie zostali zaproszeni także przedstawiciele bazy gastronomiczno-noclegowej                      

z terenu gminy Olecko, ale nikt nie przybył na spotkanie.  

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie przewodniczącego obrad. 

2. Podsumowanie sezonu letniego. 

3. Sprawy wniesione. 

4. Wolne wnioski. 

 

Uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano. 

 

Komisje jednogłośne przyjęły porządek posiedzenia. 
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Do punktu 1 – Otwarcie posiedzenia i ustalenie przewodniczącego obrad.  

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

zgłosił propozycję, aby obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, 

Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Wojciech Rejterada, a on przygotuje i odczyta na sesji 

referat na powyższy temat. 

 

Radni nie wnieśli sprzeciwu. 

 

Przewodnictwo obrad przejął Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy 

Sportu i Rekreacji – Wojciech Rejterada. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu  2 – Podsumowanie sezonu letniego. 

 

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

zaproponował, aby osoby, które spieszą się zgłosiły chęć omówienia tematu jako pierwsze                                

w kolejności. Po przedstawieniu informacji prosił o zadawanie pytań.  

W czerwcu br. była mowa na temat przygotowania do sezonu letniego. Chciał wiedzieć, co                    

z zaplanowanych zamierzeń udało się zrealizować. Następnie komisje wypracują odpowiednie 

wnioski i ewentualnie zgłoszą je do przyszłorocznego budżetu gminy.  

 

Dyrektor MOSiR w Olecku – Andrzej Kamiński 

odczytał sprawozdanie z działalności ośrodka w okresie wakacji 2016 – treść w załączeniu do 

protokołu. 

Dodał, że Olecko jest wpisane jako przystanek na trasie Wschodniego Szlaku Rowerowego  

Green Velo i w ramach tego projektu ośrodek otrzymał od stowarzyszenia sprzęt do naprawy 

rowerów warty ponad 3 tys. zł, z którego można korzystać na polu namiotowym. 

 

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

dziękując za przedstawienie informacji podkreślił, iż w tym roku szczególnie zwiększyło się 

zainteresowanie oleckimi obiektami sportowymi. Jego zdaniem z tego powodu zmniejszy się 

suma, która jest dokładana z budżetu gminy do funkcjonowania obiektów i będzie można 

przeznaczyć ją na inne cele. 

 

Komendant Powiatowy PSP w Olecku – Jan Mróz  

przedstawił podsumowanie okresu  letniego na terenie gminy Olecko – treść informacji                      

w załączeniu do protokołu.  

 

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

zapytał, czy znany jest powód 5 wypadków śmiertelnych, czy chodziło o warunki 

atmosferyczne. 

 

Komendant Powiatowy PSP w Olecku – Jan Mróz  

odpowiedział, iż jeśli chodzi o wypadki drogowe, to generalnie są to zdarzenia losowe. 

Natomiast we wrześniu miały miejsce 2 utonięcia, które miały związek z aurą. Na początku 

września było bardzo ciepło, mimo że plaże praktycznie już nie funkcjonowały, ludzie 

wchodzili do wody. Gdyby był większy ruch na plaży i ktoś zauważył ofiary, to być może 

udałoby się je uratować, a tak resuscytacja była nieskuteczna. 
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Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

odnośnie przyczyn powstania pożarów – 10 podpaleń zapytał, czy to dotyczyło wypalania 

traw, czy podpalenia budynków. 

 

Komendant Powiatowy PSP w Olecku – Jan Mróz  

wyjaśnił, że w tym roku generalnie nie było poważnych zdarzeń. W okresach suszy zdarzały 

się podpalenia nieużytków.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – 

Wojciech Leonarczyk 

zapytał, czy w porównaniu do 2015 r. polepszyła się sytuacja w zakresie bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej w stronę Giżycka z obwodnicą Olecka.  

 

Komendant Powiatowy PSP w Olecku – Jan Mróz  

odpowiedział, iż w tym roku miały miejsce zdarzenia na tym skrzyżowaniu, ale nie jest w 

stanie teraz odpowiedzieć na pytanie, gdyż najpierw musiałby zapoznać się ze statystykami. 

Niemniej jednak problem nie zniknął.  

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku – Katarzyna Dryl-Nerkowska 

odczytała informacje dotyczące sezonu letniego 2016 – treść w załączeniu do protokołu.  

 

Z-ca Burmistrza – Henryk Trznadel 

powiedział, że praca SANEPID-u jest bardzo ważna, bo inspekcja dba o zdrowie 

mieszkańców. Był okres, kiedy w hali Lega wyłączono z użytkowania nieckę basenową. 

Apeluje o to, aby po jak najszybszym uzyskaniu wyników i kwarantannie oddawać obiekt do 

użytku, gdyż grupy zorganizowane wówczas jadą do Suwałk lub do Ełku. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku – Katarzyna Dryl-Nerkowska 

wyjaśniła, iż jeśli tylko trafiają do nich wyniki badań, to dział przygotowuje stosowne opinie 

oraz decyzje i wówczas basen jest uruchamiany od razu.  

 

Z-ca Burmistrza – Henryk Trznadel 

zwrócił uwagę, iż basen był zamknięty dosyć długo, a badanie wody przeprowadza się raczej 

szybko.  

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku – Katarzyna Dryl-Nerkowska 

odpowiedziała, że badanie wody trwa 4 - 5 dób, a basen był nieczynny od pierwszego tygodnia 

wakacji do 6 lipca br.  

Podkreśliła, iż nic nie jest zamykane z błahego powodu. W wodzie zostały stwierdzone 

bakterie Pseudomonas aeruginosa, czyli pałeczka ropy błękitnej. Należy mieć na względzie 

zdrowie dzieci patrząc na dochód. Podkreśliła profesjonalizm Dyrektora MOSiR w przypadku 

zagrożenia, nie było ukrywania żadnych wyników badania wody. Tam, gdzie było zagrożenie 

obiekt był wyłączony z użytkowania, a cały ośrodek funkcjonował.  

Stwierdziła, iż należałoby szkolić użytkowników basenu z zakresu higieny, bo ludzie biorą 

prysznic, ale po skorzystaniu z basenu. 

Zapytała, czy byłaby możliwość bezpłatnego wynajęcia sali konferencyjnej na 

przeprowadzenie jesienią szkolenia w sprawie zagrożeń związanych z ukąszeniami kleszczy.   

 

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

jego zdaniem, jeśli termin szkolenia nie będzie kolidował z innymi spotkaniami 

organizowanymi w sali konferencyjnej, to zapewne nie będzie kłopotu z jej wynajęciem.  
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Członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Kazimierz 

Toczyłowski  

powiedział, że martwi go brak, od wielu lat, zainteresowania właścicieli hoteli i punktów 

gastronomicznych tego typu spotkaniami i informacjami, które zostały przedstawione.  

Dzisiaj tematem jest podsumowanie sezonu letniego, więc powinno być obecnych wielu 

przedstawicieli bazy gastronomiczno-hotelowej, ale jak im się nic nie daje, to lekko traktują 

temat. Trzeba znaleźć jakąś metodę na zainteresowanie właścicieli obiektów tym 

zagadnieniem.  

Zaniepokoiła go też informacja SANEPIDU, że w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży 

działania są podejmowane wobec organizatorów wypoczynku, a nie właścicieli obiektów.               

W tym tkwi cały problem. Zgodnie z prawem inspekcja sporządzi raport z warunków w 

danym obiekcie, , a w rzeczywistości nic się nie zmieni i będzie źle, tak jak było. Może 

należałoby wskazać rozważenie zmiany przepisów prawa w tym zakresie. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku – Katarzyna Dryl-Nerkowska 

stwierdziła, iż nie jest to w ich gestii. Pracownik kontrolujący turnusy dzieci i młodzieży 

często słyszy od organizatorów, którym przekazuje instruktaż, że więcej tu nie przyjadą, bo nie 

mają wpływu na właściciela obiektu.  

 

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

odnosząc się do wypowiedzi radnego Toczyłowskiego wskazał, że do około 50 podmiotów 

zostało wysłane zaproszenie do uczestnictwa w dzisiejszym spotkaniu. Nie ma żadnego 

odzewu, co go dziwi, bo na posiedzeniu można zgłosić swoje uwagi, a nikt z przedstawicieli 

bazy hotelarsko-gastronomicznej nie jest zainteresowany tematem.  

 

Dyrektor ROK w Olecku – „Mazury Garbate” – Radosław Skrodzki 

przedstawił informację z działań podejmowanych przez ośrodek w okresie letnim 2016 r. – 

treść w załączeniu do protokołu.  

 

Członek Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Jarosław 

Bagieński 

zapytał, ile wynosił tegoroczny budżet „Przystanku Olecko”. 

 

Dyrektor ROK w Olecku – „Mazury Garbate” – Radosław Skrodzki 

odpowiedział, iż dotacja na organizację przystanku od wielu lat jest w tej samej wysokości                   

i wynosi 150 tys. zł.  

 

Członek Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Jarosław 

Bagieński 

zapytał, jakiej wysokości dotacji oczekiwałby ośrodek. 

 

Dyrektor ROK w Olecku – „Mazury Garbate” – Radosław Skrodzki 

stwierdził, że wielokrotnie była już o tym mowa. Przykładowo 2-3 dniowa impreza                            

typu Suwałki Blues Festival na 2-3 sceny to koszt rzędu 1,5 mln zł. Osobiście nie jest 

zwolennikiem wydawania dużych pieniędzy tylko po to, aby coś zorganizować. Jego zdaniem 

wyznacznikiem jest ilość sprzedanych biletów, ale w Olecku jest kłopot z terenem, trzeba by 

było wykonać odpowiednią inwestycję. Uważa, że rolę takiego obiektu mógłby spełniać 

amfiteatr. W jego opinii, aby rozszerzyć ofertę „Przystanku Olecko” i uatrakcyjnić imprezę 

konieczne byłoby zwiększenie dotacji do 200 tys. zł. Należy wziąć pod uwagę, iż zapraszane 

zespoły i artyści mają coraz większe wymagania co do zaplecza technicznego i strony 

wizualnej, co kosztuje.  
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Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

podkreślił, iż mimo tak małego budżetu, zrobiono dużo. Przy okazji podziękował za 

możliwość korzystania z sali kina.  

 

Dyrektor ROK w Olecku – „Mazury Garbate” – Radosław Skrodzki 

wtrącił, że w ośrodku zakończył się właśnie remont holu kina i toalet.  

 

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Olecku – Ewa Papadopulu 

przedstawiła sprawozdanie z czynności służbowych podjętych przez funkcjonariuszy 

Komendy Powiatowej Policji w Olecku za okres wakacji 2016 – treść w załączeniu do 

protokołu. 

Oznajmiła, iż nie zgadza się ze stwierdzeniem, że skrzyżowanie drogi w stronę Giżycka                     

z obwodnicą jest newralgicznym punktem. Zarządca drogi zadbał o właściwe oznakowanie. 

Przygotuje dodatkową informację odnośnie zdarzeń na tym skrzyżowaniu. Najbardziej 

zagrożoną drogą na terenie naszego powiatu jest droga krajowa nr 65, której częścią jest 

obwodnica Olecka i na tym odcinku od lat jest najwięcej zdarzeń.  

Jeśli chodzi o wypadki śmiertelne na terenie miasta od początku roku były 4.  

Na polecenie jednostki nadrzędnej przy ul. Kościuszki w Olecku patrol policji pilnuje, aby na 

teren miasta nie wjechał transport trzody chlewnej w związku z zagrożeniem ASF – 

afrykańskim pomorem świń. 

 

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

zapytał, czy były przypadki prób wjechania takich pojazdów do miasta. 

 

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Olecku – Ewa Papadopulu 

odpowiedziała, że były ujawnione transporty trzody chlewnej, dokumentacja była w porządku. 

Były to transporty z gminy Bakałarzewo, czyli z terenów nie objętych zagrożeniem.   

 

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

zapytał o wykrywalność sprawców kradzieży. 

 

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Olecku – Ewa Papadopulu 

odpowiedziała, iż wykrywalność jest. Miało miejsce włamanie do sklepu Lewiatan przy                      

ul. Kamiennej, gdzie sprawca został ujęty na gorącym uczynku.  

 

Z-ca Burmistrza – Henryk Trznadel 

wskazał, że dziwi go rozbieżność między tym, co mówił Komendant Powiatowy PSP, a tym, 

co mówi pani naczelnik, bo on uważa skrzyżowanie obwodnicy z drogą na Giżycko za 

niebezpieczne. Dane policji mówią co innego. 

W jego opinii wjazd przez obwodnice od strony Giżycka jest bardzo niewidoczny. 

Rozwiązaniem problemu byłoby zdemontowanie 4 lub 5 ekranów akustycznych z prawej 

strony skrzyżowania. 

 

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Olecku – Ewa Papadopulu 

przypomniała, iż kiedy była oddawana do użytku obwodnica Olecka miejscy policjanci                      

z oleckiej komendy zwracali na to uwagę. Droga ma status drogi krajowej i wszelkiego 

rodzaju opinie wydawała komenda wojewódzka. Podczas debaty na temat  bezpieczeństwa                 

w ruchu drogowym był obecny przedstawiciel GDDKiA, który stwierdził, że będzie 

możliwość zdemontowania ekranów akustycznych podczas ich renowacji.  

Policja zdaje sobie sprawę, iż ekrany ograniczają widoczność, jednak nie można powiedzieć, 

że to skrzyżowanie jest „czarnym punktem”.  
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Z-ca Burmistrza – Henryk Trznadel 

dodał, że głos samorządu podczas wykonywania obwodnicy Olecka również był pomijany. 

Pozostaje uzbroić się w cierpliwość. 

 

Prezes PGK Sp. z o.o. – Andrzej Falęcki 

przedstawił informację w zakresie podsumowania sezonu letniego 2016 – treść w załączeniu 

do protokołu. Dodał, iż na rzecz gminy sprzątają i konserwują tereny zielone o powierzchni        

60 ha, natomiast na rzecz powiatu – 13 ha.  

Obecnie w celu utrzymania czystości w mieście zatrudnionych jest 20 pracowników.                         

W poprzednich latach zatrudniano do tego celu nawet 60 ludzi i można było pozwolić sobie na 

kompleksowe sprzątanie. Obecnie utrzymanie czystości jest na zasadzie „gaszenia pożaru”. 

Ponadto nie ma też możliwości zakupienia sprzętu, który pozwoliłby zastąpić brakujących 

pracowników. Generalnie brakuje pieniędzy, ale też ludzi do pracy. Po raz kolejny apeluje do 

radnych, aby przy konstruowaniu budżetu gminy na przyszły rok wzięli pod uwagę 

zwiększenie środków na gospodarkę komunalną. Zwiększenie zatrudnienia do 30 osób 

wpłynęłoby na poprawę wizerunku miasta, nie tylko w sezonie letnim. Zgodnie z prawem 

nadal są ogłaszane przetargi na sprzątanie miasta i istnieje prawdopodobieństwo, że spółka nie 

będzie wykonywać tych zadań. Jeśli chodzi o zlecanie usług przez gminę w formie zamówień  

in house należy mieć 90% obrotu z gminą, a po drugie należy mieć 90% przez ostatnie 3 lata.  

Starają się jak mogą, ale sam nie jest zadowolony ze swojej pracy. 

 

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

Toczyłowski  

stwierdził, iż samorząd jest „między młotem a kowadłem”, gdyż spółka utrzymuje 60 ha ziemi 

gminnej, natomiast 13 ha stanowią ulice w mieście, które są w zarządzie powiatu. Odkąd 

powiat objął ich sprzątanie przy krawężnikach rośnie trawa. W zależności od koniunktury                  

i możliwości pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę dróg ulice były przejmowane 

między samorządami i stąd brud na ulicach jest coraz większy.  

 

Prezes PGK Sp. z o.o. – Andrzej Falęcki 

wtrącił, że spółka sprząta ulice powiatowe na zlecenie powiatu, który przeznacza kwotę 1,20 zł 

za 1 m
2 

 powierzchni w skali roku, przy czym gmina przeznacza 2,16 zł za 1 m
2 

powierzchni.               

W okresie letnim z powiatu wpłynęło 8,6 tys. zł brutto na całe miasto. 

 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Maciej Juchniewicz 

zapytał, ile środków należałoby dołożyć.  

 

Prezes PGK Sp. z o.o. – Andrzej Falęcki 

odpowiedział, iż przy zatrudnieniu 20 osób miesięcznie brakuje 20 tys. zł. Gdyby zwiększyć 

zatrudnienie do 30 osób potrzebne byłoby dodatkowo 70 tys. zł miesięcznie.  

 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Maciej Juchniewicz 

zaproponował, aby komisje przyjęły wniosek o zwiększenie środków w przyszłorocznym 

budżecie gminy na utrzymanie czystości w mieście.    

Nawiązują do wypowiedzi radnego Toczyłowskiego przypomniał, że Klub Radnych „OKO” 

dawno już wnioskował o przejęcie przez gminę lub zamianę dróg powiatowych, która byłaby 

gospodarzem w mieście.  

Jeśli chodzi o zamówienia in house nie jest pewien, czy wymaga się 90% w ciągu ostatnich         

3 lat.  
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Prezes PGK Sp. z o.o. – Andrzej Falęcki 

stwierdził, że odnośnie wymagań do zamówień in house należałoby zapytać o opinie radców 

prawnych. 

Odnośnie wypowiedzi dyrektora ośrodka kultury w sprawie niewystarczającej dotacji na 

organizację „Przystanku Olecko” powiedział, iż na sprzątanie po tej imprezie przeznaczono                  

1 tys. zł. Spółka obecnie ma 138 tys. zł straty. 

 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Maciej Juchniewicz 

wrócił do wniosku o zwiększenie środków w budżecie na zlecanie zadań spółce                               

w jakiejkolwiek formie – przetargu nieograniczonym czy zamówieniach in house.  

Ponadto proponował wrócić do dyskusji przejęcia przez gminę wszystkich dróg                           

w mieście.  

 

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

zwrócił uwagę, iż przejecie dróg obciąży budżet gminy, bo nawet 1,20 zł, które przekazuje 

powiat na 1 m
2
 gmina będzie musiała zapewnić w swoim budżecie. Może warto pomyśleć nad 

tym, aby gmina dokładała np. 1 zł do dróg powiatowych, niż wydawała sama 2,20 zł.  

 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Maciej Juchniewicz 

wtrącił, że zgłaszał wniosek o przejęcie lub zamianę dróg i nikt nigdy tym się nie zajął. 

Czystość i porządek w mieście zależy od gospodarza, jeśli jest ich dwóch, to nigdy nie dojdą 

do porozumienia. Wszystkie wnioski w sprawie napraw nawierzchni ulic powiatowych są 

przekazywane do Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku, z którym współpraca nie układa się 

najlepiej.  

 

Z-ca Burmistrza – Henryk Trznadel 

stwierdził, iż rozmowy w sprawie przejęcia dróg powiatowych ciągle trwają. W obecnym 

stanie prawnym, gdy jest dwóch zarządców dróg w mieście są większe szanse pozyskania 

środków zewnętrznych na ich naprawę. Gmina wówczas partycypuje w kosztach w wysokości 

50% wkładu własnego do projektu. Jego zdaniem z czasem gmina przejmie drogi, ale teraz 

należy skorzystać z wszystkich możliwości dofinansowania.  

 

Przedstawiciel Powiatowego Olecko-Gołdapskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego – Jerzy Sulima 

powiedział, że I połowa czerwca i I połowa września były najcieplejszymi okresami tego lata                 

i do tego ratownicy nie byli przygotowani. Stąd wnosi, o przedłużenie etatów przynajmniej dla 

dwóch ratowników. 

Omówił dwa przypadki utonięć, które były wypadkami losowymi. Jego zdaniem należy 

uwrażliwić rowerzystów, którzy mogą być świadkami takich zdarzeń.  

Dyżur ratowniczy jest pełniony również dzisiaj – jest ratownik na „Skoczni” oraz uzbrojona 

motorówka, która została wyposażona w sprzęt medyczny typu torba medyczna, deska 

ortopedyczna, sprzęt do nurkowania i podstawowy sprzęt ratowniczy. Ratownicy reagują 

najszybciej. Posiadają telefon alarmowy, tylko trzeba to nagłośnić.  

Oznajmił, iż jako organizacja podpisują odpłatne umowy na zabezpieczenie ratownika 

uczestnikom wszystkich obozów sportowych, gdyż zgodnie z przepisami każda grupa 

zorganizowana musi posiadać swojego ratownika.  

 

Podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku – Katarzyna 

Judycka 

odczytała informację podsumowującą sezon letni 2016 – treść w załączeniu do protokołu. 

 

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

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

zapytał, czy są uwagi do spraw wniesionych, które radni otrzymują pocztą elektroniczną. 

 

Uwag do spraw wniesionych nie było. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 4 – Wolne wnioski.  

 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Maciej Juchniewicz 

poddał pod rozwagę przyjęcie następujących wniosków jako wniosków obu komisji: 

 wydłużenie okresu zatrudnienia ratowników wodnych – od 1 czerwca do                         

30 września zarówno na plaży „Skocznia” jak i „Szyjka”, 

 zwiększenie kwoty wydatków na utrzymanie czystości i porządku w gminie, 

 powierzenie sprzątania miasta spółce gminnej w formie zamówień in house. 

 

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

poddał pod głosowanie powyższe wnioski. 

 

Komisje jednogłośnie przyjęły wnioski, jako wnioski obu komisji do budżetu gminy na                  

2017 r.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – 

Wojciech Leonarczyk 

poddał pod rozwagę zaplanowanie środków na zwiększenie służb ponadnormatywnych 

funkcjonariuszy policji. 

 

Komisje jednogłośnie przyjęły zgłoszony wniosek. 

 

Członek Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Jarosław 

Bagieński 

zgłosił wniosek o zwiększenie o 50 tys. zł dotacji dla Regionalnego Ośrodka Kultury                             

w Olecku – „Mazury Garbate” na organizację przyszłorocznego „Przystanku Olecko”. 

 

Komisje jednogłośnie przyjęły zgłoszony wniosek. 

 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Maciej Juchniewicz 

prosił o przesłanie wszystkich przedłożonych informacji członkom komisji pocztą 

elektroniczną.   

 

Innych wniosków w tym punkcie nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono.  

 

 

 

     Protokołowała                                                                  Przewodniczący obrad         

Małgorzata Adameit                                                    Wojciech Rejterada  


