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Protokół Nr ORN.0012.1.4.2017 

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

Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 23 marca 2017 r. 
 

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

w załączeniu. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada. 

 

Protokołowała inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru – Karolina Kuskowska. 

 

 W posiedzeniu udział wzięli:  
 

 Burmistrz – Wacław Olszewski, 
 Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska, 

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Andrzej Kamiński, 

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

Skrodzki, 

 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Maria Siemaszko – Kozielska, 
 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir 

Hatalski, 
 Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek, 

 Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania – Alicja Szałkowska, 
 Prezes Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy 

Warsztacie Terapii Zajęciowej – Marta Romotowska, 

 Przedstawiciel MLKS Czarni Olecko – Bartosz Cieśluk, 

 Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski, 
 osoby zgodnie z załączoną listą obecności.  

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji i poinformował, iż protokół  

z ostatniego posiedzenia komisji nie został jeszcze sporządzony. W związku z tym proponuje 

zmianę porządku posiedzenia na następujący: 

 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

2. Sport – stan i perspektywy rozwoju w odniesieniu do Strategii Upowszechniania 

Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014-2020. 

3. Stan i potrzeby oleckiej kultury. 

4. Sprawy wniesione.  

5. Wolne wnioski. 

 

Uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia nie zgłaszano. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy porządek posiedzenia. 

 

Do punktu 1 – Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

 

f) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; 

 

Burmistrz Wacław Olszewski 

poinformował, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęta została uchwała w sprawie 

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
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Projekt, zgodnie z ustawą, został zaopiniowany przez związki zawodowe oraz Warmińsko 

-Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Odczytał opinie – treść w załączeniu  

do protokołu. Zmiany wskazane w opinii Kuratorium Oświaty zostały uwzględnione  

w projekcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  

do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z opinią Kuratorium Oświaty, Gimnazjum w Kijewie  

przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową w Kijewie z dniem 1 września 2017 roku. 

 

Po krótkiej dyskusji dotyczącej przyszłej szkoły podstawowej w Kijewie: 

 

Komisja (obecnych 7 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

z autopoprawką w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego. 

 

Do punktu 2 – Sport – stan i perspektywy rozwoju w odniesieniu do Strategii 

Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014-2020. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

poinformował, że na dzisiejsze posiedzenie zaprosił wszystkich przedstawicieli organizacji 

działających w strukturze sportowej i kulturalnej. Jest rozczarowany, ponieważ wielu z nich 

zgłaszało do niego problemy, a w momencie zaproszenia na komisję tak niewielu przyjęło 

zaproszenie. Przyszło zaledwie kilka osób. Prosił o przedstawienie informacji, jakie są 

potrzeby i plany w sferze sportu na przyszłość. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

oznajmiła, że działania w zakresie sportu realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji są uzupełniane działaniami organizacji pozarządowych. Co roku ogłaszane są 

konkursy i ustalane zagadnienia wspierane przez gminę. Na wsparcie realizacji zadań 

organizacji pozarządowych w zakresie kultury fizycznej w latach 2014 i 2015 przeznaczono 

po 218 500,00 zł., natomiast w 2016 i 2017 roku po 220 000,00 zł. W  roku 2014 wpłynęło  

7 ofert, w 2015 – 15, w 2016 – 16, a w roku 2017 – 14 ofert. Oferty, każdego roku składają 

praktycznie te same organizacje. Na terenie gminy funkcjonuje około 30 organizacji, które 

mają zarejestrowane kluby o działaniach w zakresie sportu. Aktywnie działa około 10 z nich. 

Dotychczas dominowała piłka nożna. Obecnie organizacje proponują działania w coraz 

większej różnorodności dziedzin. Między innymi bardzo rozwinęło się pływanie. Na 

podstawie ofert, które wpływają zaobserwowano, że w różnych zorganizowanych formach 

aktywności uczestniczy coraz większa liczba osób starszych. Mniejsze zainteresowanie 

sportem wykazuje młodzież gimnazjalna i licealna. Działania szkół są wspomagane 

programami, w których uczestniczą szkoły. W tej chwili są realizowane 3 programy:  

 „Mały Mistrz” skierowany do klas I dofinansowywany przez Ministerstwo Sportu  

i Turystyki oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - dotyczy 

wsparcia nauczyciela klasy I merytorycznie przez nauczyciela, który ma kwalifikacje 

do nauczania wychowania fizycznego,  

 „Umiem pływać” - nauka umiejętności pływania dla klas I-III obejmujący dodatkowe 

zajęcia dla uczniów,  

 „Szkolny Klub Sportowy” – w tym programie uczestniczy około 160 uczniów  

i dotyczy on pozalekcyjnych zajęć aktywności ruchowej. 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Andrzej Kamiński 

oznajmił, że od 2008 roku prowadzi analizę osiągnieć sportu szkolnego oddzielnie dla 

gimnazjów i szkół podstawowych od szczebla gminnego aż po wojewódzki. Oprócz tego 

posiada dokumenty od 1977 roku z  protokołów zawodów szkolnych. Na podstawie tych 

materiałów zostało napisanych kilka prac licencjackich i magisterskich. Kalendarz sportowy 
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obejmuje szereg cyklicznych imprez. Rocznie na obiektach MOSiR jest ich organizowanych 

około dwustu. W tym momencie pojawiają się potrzeby finansowe dotyczące obsługi tych 

imprez w zakresie zapewnienia sędziów, którzy obecnie na szczeblu powiatu pracują jako 

wolontariusze. Brakuje również pieniędzy na samą organizację imprez sportowych m.in. 

zakup pucharów. Obiekty ośrodka w dużej mierze są wykorzystywane poprzez organizowanie 

imprez przez stowarzyszania. 

 

Członek Komisji – Karol Sobczak 

zapytał o potrzeby inwestycyjne w infrastrukturę sportową. 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Andrzej Kamiński 

odpowiedział, że jest potrzebna klimatyzacja na siłowni i w sali fitness. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał, czy są realizowane cele strategii. Czy w planach jest coś więcej, żeby ta strategia 

wspierała działania sportowe. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, ze wszystkie podejmowane działania na pewno wpłynęły na wzrost 

aktywności fizycznej mieszkańców. Nie było jeszcze badań, ale już przymierza się do 

ankiety. Ilość osób odwiedzających halę i sale gimnastyczne oraz podpisanych umów  

w placówkach świadczy o tym, że zainteresowanie sportem jest coraz większe. Odnośnie 

aktywności uczniów szkół gmina finansuje przewóz uczniów na zawody. Odbywa się to od 

2014 roku. W roku 2014 przeznaczono na ten cel 7 913,00 zł, w 2015 – 13 828,00 zł,  

a w 2016 – 19 440,00 zł. Świadczy to o tym, że uczniowie częściej wyjeżdżają na zawody  

i zdobywają coraz więcej osiągnięć. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

stwierdził, że da się to zauważyć. Przypomniał, że w 2014 roku składał wniosek  

o zabezpieczenie w budżecie środków na wyjazdy szkół na zawody po zakwalifikowaniu się 

na wyższy stopień. Bardzo go cieszy, że jest to realizowane. Pieniądze są bardzo dobrze 

wydawane, idzie za tym sukces dzieci, rodziców i nauczycieli. 

 

Mieszkanka Olecka – Krystyna Kołodziejska 

poruszyła sprawę siłowni terenowej na Osiedlu Siejnik. Jest ona usytuowana na terenie 

szkoły, co utrudnia korzystanie przez mieszkańców osiedla. Obok jest teren nieogrodzony  

i tam siłownia powinna być umiejscowiona. O lokalizacji siłowni zadecydował dyrektor 

szkoły, a dla mieszkańców, szczególnie osób starszych, którzy chcieliby korzystać z siłowni 

rano, gdy szkoła jest otwarta, jest to uciążliwe.  

 
Prezes Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy 

Warsztacie Terapii Zajęciowej – Marta Romotowska 

zgłosiła potrzebę wyremontowania – urządzenia chodnika od altanki przy stadionie miejskim 

do sztucznej murawy. Na tym odcinku wystają korzenie, co utrudnia poruszanie się przez 

osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich. Istniejące wyboje dodatkowo są 

utrudnieniem dla rowerzystów. 

 

Członek Komisji – Kazimierz Edward Toczyłowski 

słyszał, że niektórzy trenerzy „zawłaszczają” pływalnię. 
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Andrzej Kamiński 

odpowiedział, że pływalnia jest użytkowana zgodnie z umowami ze stowarzyszeniami  

i osobami prywatnymi uwzględniając przy tym potrzeby mieszkańców poprzez zapewnienie 

2-3 wolnych torów. Jeżeli jednak przyjeżdża klub z Polski, bywają godziny, że 

zarezerwowany jest cały basen. Trzeba się jakoś dostosować, ponieważ przyjazd takiego 

klubu wiąże się z dużym zastrzykiem finansowym. 

 

Członek Komisji – Kazimierz Edward Toczyłowski 

chodziło mu o sytuację 1 trener – 1 pływak. 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Andrzej Kamiński 

potwierdził, że występuje jedna taka wyjątkowa sytuacja. Jest to nietuzinkowy pływak, 

reprezentant Polski, któremu trzeba zapewnić odpowiednie warunki. 

 

Przedstawiciel MLKS Czarni Olecko – Bartosz Cieśluk 

poinformował, że miasto bardzo mocno wspiera organizacje pozarządowe i za to należy 

podziękować, gdyż bez tego wiele z nich działało by w sposób bardzo ograniczony. Miasto 

rokrocznie wspiera organizacje pozarządowe przez trzy z czterech kwartałów w roku.  

W imieniu organizacji zwrócił się z prośbą, aby zbadać możliwości wsparcia ich przez cały 

rok. Jedną z możliwości jest wsparcie poprzez konkursy „rozciągnięte” na działania 

wieloletnie, co rozwiązało by wiele problemów, z którymi borykają się oleckie 

stowarzyszenia m.in. Czarni Olecko. Szczyt sezonu piłki ręcznej, która cieszy się w Olecku 

dużą popularnością, przypada na miesiące styczeń i luty. Klub jest pozbawiony środków  

z samej racji konkursu, który przewiduje kwalifikowalność środków od 1 marca. Dodał, że co 

roku konkursy ulegają zmianie, a w tym roku założenia konkursowe były dość nowe  

i szerokie. Prosił, by kolejne zarządzenie o konkursie w dziedzinie wspierania kultury 

fizycznej zostało poddane konsultacjom społecznym, aby organizacje pozarządowe mogły się 

z nim zapoznać, zgłosić wątpliwości i wyrazić opinię. 

 

Członek Komisji – Karol Sobczak 

pamięta, że trzy lata temu na komisji był złożony wniosek, aby finansowanie nie odbywało 

się dopiero od marca, a od początku roku. Nie tylko Czarni Olecko borykają się z tym 

problem. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że wszystkich głosów słucha uważnie i stara się je wcielać w życie. Zaraz po 

uchwale dotyczącej programu współpracy będzie rozpisywany konkurs. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 3 – Stan i potrzeby oleckiej kultury. 

 

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

poinformował, że pod kątem rozwoju i potrzeb jednym z najważniejszych tematów od lat jest 

remont budynku AGT oraz zagospodarowanie otaczającego terenu. Budynek został 

wybudowany w 1984 roku i oprócz prac dorywczych nie były tam prowadzone żadne 

remonty. Ten element ma ogromne znaczenie strategiczne dla rozwoju teatru i wzbogacenia 

oferty kulturalnej. Drugą niezbędną inwestycją jest remont amfiteatru, który z pewnością 

spełnił by oczekiwania mieszkańców począwszy od oferty kabaretowej do koncertów.  

W zakresie innych potrzeb wskazał monitoring zewnętrzny oraz zagospodarowanie uliczki 

między byłym punktem LOTTO a budynkiem ROK, a także zwiększenie budżetu na 

„Przystankek Olecko”, który obecnie wynosi 150 000,00 zł. Dumą ośrodka jest remont holu  
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i cyfryzacja kina. Inwestycja ta przełożyła się na frekwencję mieszkańców i dodatkowe 

środki, dzięki którym można kupić sprzęt muzyczny czy też oświetleniowy. Cykl imprez 

ponadlokalnych odbywa się od połowy czerwca do końca wakacji i obejmuje bardzo szeroką 

ofertę dla mieszkańców. W tym roku jednostka otrzymała dodatkowe środki na organizację 

20-lecia Mazurskich Spotkań z Folklorem. W ramach imprezy wystąpi największy polski 

zespół „Mazowsze”. Marzeniem dyrektora jest festiwal typowo młodzieżowy „Olecko-Activ” 

czyli połączenie sportu, teatru i muzyki oraz kino plenerowe. 

 

Członek Komisji – Karol Sobczak 

zaciekawił go pomysł festiwalu młodzieżowego. Chętnie z dyrektorem na ten temat 

porozmawia i przekaże swoje pomysły. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

poinformował, że trzeba zrobić wszystko, aby doprowadzić do remontu budynku AGT  

i amfiteatru. Są to dwie najpilniejsze potrzeby. Bogaty olecki ruch amatorski i działania stałe 

muszę mieć gdzieś miejsce. Odnośnie amfiteatru należy pomyśleć o zadaszeniu i zachowaniu 

zapisów koncepcji czyli 1000 miejsc, co pozwoli gminie zarabiać na wynajmowaniu 

amfiteatru i proponować wydarzenia o większej skali. Ciągłe niedoinwestowanie kultury  

z powodu braku bazy i środków odbija się na wspieraniu amatorskiego ruchu kulturalnego. 

Pomijany jest także temat animowania kulturalnego z wykorzystaniem świetlic wiejskich. 

Kultura olecka toczy się głównie w mieście. Dzięki zwiększeniu nakładów na ten cel 

świetlice wiejskie mogłyby pełnić dodatkowe, ważne funkcje. Ponadto, warto kontynuować 

rozwijający się wolontariat kultury. Apelował do pani kierownik i Burmistrza, by utrzymać 

regranting kultury czyli drobne pieniądze, które bardzo aktywizują społeczności. Dodał, że 

niewystarczające są płace pracowników kultury, którzy pełni poświęceń, pracują  

w wakacje, weekendy i dni wolne dla innych. Warto by było przerwać niemożność 

podniesienia im wynagrodzeń. 

 

Członek Komisji – Kazimierz Edward Toczyłowski 

podziękował dyrektorowi ROK za pomoc w organizacji wystawy malarskiej. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Komisja, w związku z rezerwacją sali konferencyjnej, przeniosła się do pokoju nr 13. 

Przystąpiła do dalszej realizacji punktu 1 porządku obrad. 

 

p) zmiany budżetu gminy na 2017 rok; 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

poinformowała, że dochody ogółem zmniejsza się o 511.340 zł: 

 W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wprowadza się plan dotacji w wysokości 

116.719 zł na podstawie Umowy Nr BS17-00582 zawartej z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu 

Dopłat na tworzenie lokali socjalnych (Dąbrowskie 6). 

 W dz. 710 – Działalność usługowa, wprowadza się plan dotacji w wysokości 56.322 zł 

na podstawie umowy z Fundacją Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie o powierzenie 

grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na 

przeprowadzenie konsultacji społecznych przy sporządzaniu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Olecku (obręb Olecko 1). 

 W dz. 756, rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa – zmniejsza się plan o 5.385 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od 
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osób fizycznych na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Rozwoju  

i Finansów. 

 W dz. 758 – Różne rozliczenia, w związku z otrzymaną od Ministra Rozwoju  

i Finansów decyzją Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., zmniejsza się plan 

części oświatowej subwencji ogólnej o 372.594 zł. 

 W dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się o 306.402 zł plan dochodów z tytułu 

dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań wychowania 

przedszkolnego w związku ze zmianami w przepisach dotyczącymi sześciolatków 

pozostającymi w wychowaniu przedszkolnym. 

 

Wydatki ogółem zwiększa się o 181.245 zł: 

 Rozwiązaną rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 47.570,00 zł, 

przeznacza się na nowe zadania inwestycyjne w rozdz. 80101 § 6050, w tym: 

 na realizację inicjatywy lokalnej „Plac zabaw przy szkole w Judzikach  

– Kraina bezpiecznej zabawy” - 12.600,00 zł, 

 na realizację inicjatywy lokalnej „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1  

w Olecku” w wysokości 34.970,00 zł. 

 W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zmniejsza się plan wydatków o 2.500 zł  

w wyniku zmiany (rezygnacji) z realizacji przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego 

Możne: organizacja dożynek wiejskich. 

 W dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmian w rozdz. 60016 – drogi 

publiczne gminne: 

 wprowadza się zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w Możnych”  

z planem w wysokości 18.523 zł z przeznaczeniem na koszty podziałów 

geodezyjnych w wyniku zmiany do realizacji przedsięwzięcia z Funduszu 

Sołeckiego Możne, w tym 6.000 zł dodatkowy wkład własny Gminy, 

 wprowadza się zadanie inwestycyjne „Budowa drogi w Gordejkach Małych”  

z planem w wysokości 3.600 zł z przeznaczeniem na koszty podziałów 

geodezyjnych w wyniku zmiany do realizacji przedsięwzięcia z Funduszu 

Sołeckiego Gordejki. 

 W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004 - zwiększa się plan o 166.719 

zł, w tym zmniejszając na wydatkach bieżących o 80.000 zł a zwiększając na zadanie 

inwestycyjne „modernizacja lokali i budynków komunalnych” o 246.719 zł  

z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w lokalach komunalnych, 

modernizację lokalu przy ul. Armii Krajowej 12 oraz modernizację budynku 

Dąbrowskie 6, gdzie powstaną 2 lokale socjalne z dofinansowaniem z Funduszu 

Dopłat w wysokości 116.719 zł. 

 W dz. 710 – Działalność usługowa, dokonuje się zmian: 

 w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wprowadza się do 

realizacji projekt „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” z planem  

w wysokości 56.322 zł ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na przeprowadzenie konsultacji 

społecznych w ramach I etapu procesu sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Olecku w obrębie ewidencyjnym Olecko, 

 w rozdz. 71035 – Cmentarze, wprowadza się zadanie inwestycyjne „Budowa 

oświetlenia na cmentarzu komunalnym II” z planem w wysokości 40.000 zł. 

 W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się zmian: 

 zmniejsza się plan wydatków bieżących o 678.996 zł, 

 zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Gąskach o kwotę 

206.000 zł w rozdz. 80101 § 4270 z przeznaczeniem na remont dachu na 

budynku wielofunkcyjnym. 
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 W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, przenosi się plan wydatków  

w wysokości 29.033 zł, dotyczący stypendiów, z rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla 

uczniów o charakterze socjalnym, do rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów  

o charakterze motywacyjnym, 

 W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zmian  

w rozdz. 90015 - Oświetlenie: 

 zmniejsza się plan wydatków bieżących o 1.811 zł w wyniku zmiany do 

realizacji przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego Gordejki (niższe koszty 

remontu oświetlenia), 

 wprowadza się nowe zadania inwestycyjne: 

- „Budowa oświetlenia ulicznego Aleje Lipowe” z planem 123.100 zł na projekt  

i realizację zadania, 

- „Budowa oświetlenia ul. Warmińska i Cisowa” z planem 5.000 zł na wykonanie 

projektu, 

- „Budowa oświetlenia ul. Wiśniowa i Łąkowa” z planem 7.000 zł na wykonanie 

projektu, 

- „Budowa oświetlenia w Babkach Oleckich” z planem 9.000 zł na wykonanie 

projektu. 

 W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonuje się zmian: 

 zaplanowaną dotację podmiotową dla Regionalnego Ośrodka Kultury  

w Olecku Mazury Garbate przenosi się z bieżącej podmiotowej na celową 

inwestycyjną w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup instrumentu 

muzycznego (waltorni podwójnej) dla Miejskiej Orkiestry Dętej, 

 zmniejsza się plan wydatków bieżących o 1.789 zł w wyniku zmiany do 

realizacji przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego Gordejki (rezygnacja  

z zakupu materiałów budowlanych), 

 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 10.023 zł w wyniku zmiany 

(rezygnacji) z realizacji przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego Możne: 

rozbudowa altany, 

 zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym z FS pn. „Zagospodarowanie 

terenu plaży wiejskiej w Sedrankach” o 2.100 zł z przeznaczeniem na 

wyposażenie wiaty, 

 wprowadza się nowe zadania inwestycyjne: „Budowa amfiteatru w Olecku”  

z planem 51.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektu budowlanego. 

 W dz. 926 – Kultura fizyczna, w planie finansowym Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Olecku zwiększa się plan wydatków bieżących o 188.000 

zł w związku z korektą prewspółczynnika podatku VAT za 2016 rok oraz 

zmniejszonym na bieżący rok w stosunku do planowanego (z 98 % na 23 %). 

 

Po stronie przychodów wprowadza się plan wolnych środków jako nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych 

papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 692.585 zł. 

 

Członek Komisji – Kazimierz Edward Toczyłowski 

w imieniu mieszkańców zgłosił potrzebę wykonania dodatkowego przejścia dla pieszych przy 

ul. Środkowej. Ulica jest ciągle zastawiona samochodami, a chodzi tamtędy bardzo dużo 

ludzi. 
 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że wniosek zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego w Olecku. 
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Po krótkiej dyskusji dotyczącej budowy amfiteatru oraz oświetlenia w mieście: 

 

Komisja (obecnych 6 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok. 

 

o) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017-2024; 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

oznajmiła, że zmiany WPF są odzwierciedleniem przedstawionych zmian w budżecie.  

 

Pytań ani uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 6 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017-2024. 

 

g) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko”; 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

poinformowała, że proponowane zmiany wynikają z wcześniejszych doświadczeń i dyskusji. 

W przedłożonym projekcie uchwały: 

- zawarto zmianę terminu przyznawania stypendiów, 

- uaktualniono kryteria osiągnięć ucznia ubiegającego się o stypendium za wysokie wyniki  

w nauce, sporcie i dziedzinie artystycznej, 

- doprecyzowano zapisy dotyczące dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 

uprawniających do ubiegania się o stypendium oraz zapis dotyczący wnioskującego  

 przyznanie stypendium w osobie dyrektora szkoły. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

poinformował, że w jego ocenie zapisy projektu uchwały w punkcie dotyczącym sportu budzą 

wiele zastrzeżeń. Przede wszystkim nie docenia się wybitnych i najlepszych zawodników. 

Preferuje się również pewne dyscypliny sportu niszowo traktując inne dyscypliny. Jeżeli 

projekt uchwały miałby być przyjmowany w takim kształcie będzie temu przeciwny  

i będzie zgłaszał poprawki. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

powiedziała, że być może będąc bardziej skupiona na ujęciu zgłoszonych uwag pewne rzeczy 

jej umknęły. Nie ma nic przeciwko temu, by projekt dopracować. Prosiła o przedstawienie 

przez członków Komisji, wśród których są fachowcy w tej dziedzinie, propozycji zapisów  

w projekcie uchwały. 

 

Członek Komisji – Karol Sobczak 

stwierdził, że uchwała powinna uwzględniać także sporty zespołowe. 

 

Innych uwag ani pytań nie zgłoszono. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja nie opiniowała projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 

„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Olecko”. 
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Komisja zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko” w celu doprecyzowania 

zapisów na komisji kwietniowej i podjęcia uchwały w późniejszym terminie. 

 

h) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko; 

 

Pytań ani uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko. 

 

i) przejęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji rządowej 

dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych; 

 

Pytań ani uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie przejęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji 

rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

 

j) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku; 

 

Pytań ani uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku. 

 

k) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru „Imionki I”; 

 

Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania – Alicja Szałkowska 

poinformowała, że jest to uchwała intencyjna mająca na celu rozpoczęcie procedury 

planistycznej zgodnie z uchwałą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Do uchwały zostały włączone m.in. tereny, na których planowana jest budowa fermy trzody 

chlewnej. Łącznie uchwałą objęto tereny o powierzchni około 110 ha. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

zgłosił następujące wnioski: 

 w związku ze sprawą fermy hodowlanej w Imionkach, w imieniu Klubu Radnych 

OKO zgłosił wniosek w sprawie wszczęcia prac nad zmianą Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Olecko, chroniących gminę przed 

podobnymi inwestycjami w przyszłości, 
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 zgłosił wniosek, aby sprawdzić, gdzie w gminie są obszary nie objęte miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego lub objęte mpzp, ale bez jednoznacznych 

zapisów i wszcząć odpowiednie procedury, by nie dopuścić w przyszłości na tych 

terenach do budowy ferm hodowlanych. 

 

Innych uwag ani pytań nie zgłoszono. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 4 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Imionki I”. 

 

l) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Kukowo – tereny obsługi produkcji rolnej; 

 

Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania – Alicja Szałkowska 

poinformowała, że celem sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów określonych jako „Kukowo – tereny obsługi produkcji rolnej” na terenie gminy 

Olecko, jest ustalenie warunków i zakresu rozbudowy funkcjonującego fermy trzody 

chlewnej. Powierzchnia rozpatrywanego terenu zlokalizowanego na działce o numerze 

ewidencyjnym 66/7 w Kukowie, obręb geodezyjny Rosochackie, wynosi 4,5229 ha. Kierunki 

zmian w strukturze przestrzennej miasta i gminy oraz w przeznaczeniu terenu zawarte są  

w „Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 

Olecko”. Zgodnie ze Studium w/w teren położony jest w strefie III „osadniczo-rolniczo-

turystycznej” i oznaczony jako „Tereny obsługi produkcji rolnej”. 

 

Pytań ani uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 4 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Kukowo – tereny obsługi produkcji rolnej. 

 

m) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobki; 

 

Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania – Alicja Szałkowska 

oznajmiła, że w trakcie procedowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Dobki, wpłynął wniosek o zwiększenie obszaru objęcia planem w kierunku 

południowym. Teren objęty wnioskiem stanowią użytki rolne oraz nieużytki. W związku  

z tym, że sporządzanie planu jest we wstępnej fazie, zasadne jest włączenie wnioskowanego 

terenu do obszaru opracowania. 

 

Pytań ani uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja przy 3 głosach za i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobki. 

 

n) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w Olecku przy ul. Gołdapskiej; 
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Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania – Alicja Szałkowska 

poinformowała, że zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

niniejsza uchwała stanowi zakończenie procedury sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Rada Miejska w Olecku, w dniu 29 kwietnia 2016 roku, 

podjęła uchwałę Nr ORN.0007.27.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Olecku przy ul. 

Gołdapskiej. Teren dotyczy jednego właściciela, który chciałby móc rozbudować istniejący 

zakład usługowy. 

 

Pytań ani uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 4 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w Olecku przy ul. Gołdapskiej. 

 

a) przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  

w Olecku;  

 

Burmistrz Wacław Olszewski 

oznajmił, że z dniem 1 marca 2017 r. Radny Maciej Juchniewicz złożył rezygnację  

z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku. Zgodnie z ustawą  

o samorządzie gminnym, w przypadku rezygnacji wiceprzewodniczącego rada podejmuje 

uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia 

rezygnacji. 

 

Pytań ani uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 4 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  

w Olecku. 

 

b) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku;  

 

Burmistrz Wacław Olszewski 

oznajmił, że podstawą prawną do wyboru wiceprzewodniczącego rady jest art. 19 ust. 1 

ustawy o samorządzie gminnym, jak również § 23 ust. 1 Statutu Gminy Olecko. Na ich 

podstawie Rada wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  

w Olecku bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego 

składu rady, w głosowaniu tajnym. 

 

Pytań ani uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja nie opiniowała projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej w Olecku. 

 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej 

w Olecku i sposobów jego realizacji w roku 2017; 
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Burmistrz Wacław Olszewski 

poinformował, że projekt uchwały został przygotowany w związku z informacją 

Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady 

Miejskiej o zmianie terminu realizacji przez komisję tematu pt.: „Stan przygotowań do 

reformy oświaty w Gminie Olecko. Nowa sieć szkół Gminy Olecko". Zgodnie z § 35 ust. 3 

uchwały Nr ORN.0007.65.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 września 2016 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olecko, Rada w każdym czasie może dokonać zmiany 

planu pracy Rady. 

 

Pytań ani uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 4 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  

w Olecku i sposobów jego realizacji w roku 2017. 

 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Olecku na rok 2017; 

 

Burmistrz Wacław Olszewski 

oznajmił, że projekt uchwały został przygotowany w związku z informacją Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o zmianie terminu realizacji przez komisję tematu pt. 

„Sposób i efektywność wykorzystania osób skazanych w ramach wykonywania nieodpłatnej 

kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian 

nieściągalnej grzywny".  

 

Pytań ani uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 4 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Olecku na rok 2017. 

 

e) zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku; 

 

Burmistrz Wacław Olszewski 

poinformował, że nałożenie nowych zadań wprowadzonych ustawą o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem” spowodowało, że obowiązujący dotychczas Statut Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Olecku wymaga aktualizacji. W związku z powyższym wprowadzono 

zmiany odzwierciedlające obowiązujący stan prawny. 

 

Pytań ani uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 4 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku. 

 

Projekt rezolucji w sprawie protestu przeciwko budowie centrum badawczo 

- rozwojowego hodowli trzody chlewnej w miejscowości Imionki w Gminie Olecko. 
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Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatalski 

poinformował, że na wczorajszej Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki zgłoszono 

szereg uwag do projektu rezolucji. Radnym przedstawiono projekt uwzględniający wszystkie 

uwagi.  

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

powiedział, że uwagi zgłaszał pan Dawid Bondarenko, który „odkrył” całą sprawę.  

Po przeczytaniu nowego projektu ma on dodatkowe uwagi. 

 

Dawid Bondarenko 

przedstawił uwagi do projektu rezolucji. Zaproponował, że jutro rano przekaże je 

kierownikowi wydziału na piśmie. 

 
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatalski 

uważa, że Burmistrz nie będzie miał nic przeciwko, by uwagi nanieść i przedstawić 

ostateczne brzmienie projektu rezolucji na jutrzejszej sesji. 

 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rezolucji  

z autopoprawką w sprawie protestu przeciwko budowie centrum badawczo - rozwojowego 

hodowli trzody chlewnej w miejscowości Imionki w Gminie Olecko. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 4 – Sprawy wniesione. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał, czy są pytania lub uwagi do spraw wniesionych. 

 

Pytań ani uwag do spraw wniesionych nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 5 – Wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

poinformował, że jadąc w kierunku Wieliczek za wiaduktem po prawej stronie oprócz gruzu 

są wysypywane śmieci. 

 

Burmistrz Wacław Olszewski 

odpowiedział, że właściciel terenu został już powiadomiony i doskonale wie o tym, że ma 

pilnować porządku, a jeśli nie, poniesie tego konsekwencje.  

 

Innych wniosków w tym punkcie nie zgłoszono. 

 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

 

 

     Protokołowała                                                                 Przewodniczący Komisji 

 

Karolina Kuskowska                                                               Wojciech Rejterada 
 


