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Protokół Nr ORN.0012.1.6.2017 

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

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

 

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

w załączeniu. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada. 

 

Protokołowała asystentka do spraw księgowości Wydziału Dochodów i Egzekucji Urzędu 

Miejskiego w Olecku – Urszula Olszewska. 

 

 W posiedzeniu udział wzięli:  
 

 Pełniący Funkcję Burmistrza Olecka – Grzegorz Kłoczko, 

 Sekretarz Gminy – Bożenna Wrzyszcz, 

 Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska, 

 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir 

Hatalski, 

 Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek, 

 Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji i zaproponował zmianę porządku 

posiedzenia na następujący: 

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2016 rok. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

4. Sprawy wniesione.  

5. Wolne wnioski. 

 

Uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy porządek posiedzenia. 

 

Do punktu 1 – Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

 

Uwag do protokołu Nr ORN.0012.1.5.2017 nie zgłaszano. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr ORN.0012.1.5.2017 posiedzenia komisji 

odbytego w dniu 25 kwietnia 2017 r. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 2 – Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2016 rok. 

 

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok; 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

powiedziała, że budżet gminy w ciągu roku był zmieniany kilkanaście razy zarządzeniami  

i uchwałami – przekazała je członkom komisji do wglądu. Za 2016 rok zostały sporządzone  
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i przesłane sprawozdania zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej i te sprawozdania są również do wglądu. Zarządzeniem z 8 maja podano do 

publicznej wiadomości informację o udzielonych umorzeniach i pomocy publicznej, 

informację o udzielonych dotacjach innym jednostkom samorządu terytorialnego lub z innych 

jednostek do nas. Wykaz udzielonych poręczeń, nadwyżka i deficyt. Dane te zgodnie  

z ustawą o finansach publicznych trzeba podać do publicznej wiadomości do końca maja 

następnego roku za rok poprzedni. Przekazała informacje na temat zadłużenia gminy  

w poszczególnych latach.  

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

poprosił, aby te materiały przekazać drogą elektroniczną. 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

powiedziała, że ze sprawozdania z dochodów wynikają skutki obniżenia górnych stawek 

podatku, skutki udzielenia ulg i zwolnień ustawowych oraz umorzenie zaległości 

podatkowych. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 przyjęto Zarządzeniem Burmistrza  

z 24 marca br. Plan dochodów i wydatków został uchwalony 29 grudnia 2015 roku. Plan 

dochodów wynosił 72.313.430 zł. W trakcie roku zwiększono go o 16.511.534,40 zł. 

Natomiast na koniec roku plan wynosił 88.824.964,40 zł. Wykonanie planu to 87.684.522,53 

zł. Wykonanie dochodów to 98,7 %. Plan wydatków został zwiększony w trakcie roku,  

o większą kwotę niż dochodów - 17.378.336,40 zł, ponieważ zmniejszono nadwyżkę 

wprowadzając wolne środki z 2015 r., wynikające z rozliczeń kredytów 866.802,00 zł. 

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 83.584.436,66 zł, co stanowiło 96,6 %. Zwiększenie 

dochodów o ponad 16 mln wynika ze zwiększenia lub otrzymania nowych dotacji celowych  

z budżetu państwa na zadania zlecone. Struktura wykonanych dochodów  

w całym budżecie to: 

 subwencja ogólna – 22,3%, 

 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 27,2%, 

 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 4,6%, 

 dochody własne i środki z innych źródeł - 44,4%, 

 dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków z UE i innych zagranicznych 

– 1,4%. 

Analizując poszczególne wykonania i grupy tych dochodów to subwencja stanowi 19.504.678 

zł, głównie to część oświatowa 14.874.762 zł. Na dotacje celowe z budżetu państwa na 

realizację zadań własnych otrzymano np. 102.504,50 zł - zwrot z funduszu sołeckiego, co  

stanowiło 26,74 %. Zgodnie z ustawą powinno to być 30%, ale jeżeli ogółem w budżecie 

państwa brakuje środków, żeby nie przekroczyć limitu to te procenty na wszystkie samorządy 

są zmniejszane. Obecnie zwrot za fundusz sołecki maksymalnie może wynosić do 40%, 

gmina znajduje się w granicy 30% (ważny jest dochód na osobę).  

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, to również od 2013 roku dofinansowywane 

wychowanie przedszkolne. W ubiegłym roku wpłynęła kwota 974.070 zł. W naszej gminie 

było 711 dzieci, kwota na jednego ucznia wynosiła 1370 zł. Wiele z tych dotacji dotyczy 

programów jakie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: składki na ubezpieczenia 

zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania. W dziedzinie oświaty: Narodowy 

Program Stypendialny i wyprawka szkolna. Dużą grupę dotacji stanowią dotacje na zadania 

zlecone:  

 zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, Urząd 

Stanu Cywilnego - 279.216.00 zł;  

 Program Rodzina 500+ - 11.897.303,78 zł; 

 świadczenie rodzinne i fundusz alimentacyjny – 8.362.303,00 zł. 
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Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej to jedynie zadanie związane z obowiązkiem utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych – 5.796,94 zł. W ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego z powiatem oleckim: 

 utrzymanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku  

- 68.538,00 zł, 

 utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej -  40.000,00 zł, 

 prowadzenie zajęć religii Kościoła Bożego w Chrystusie – 1.850,79 zł, 

 umowa na realizację zadania z zakresu kultury na organizację dożynek - ,,Święto 

Plonów - Olecko 2016” w kwocie 8.000,00 zł, w tym 4.000,00 zł z Gminy Wieliczki, 

 w 2016 zaplanowano dotację do Gminy Olecko na przebudowę ulic: Moniuszki, 

Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego w Olecku w kwocie 298.683,00 zł. 

Dotacja ta wpłynęła z powiatu jednak została oddana, ponieważ gmina w całości nie 

zrealizowała zadania. W grudniu na sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała  

w sprawie wydatków niewygasających. Te pieniądze przeszły na rok bieżący. W tej 

chwili trwa procedura odbioru zadania. 

Poinformowała, że dotacje ze środków europejskich to kwota 1.188.048,64 zł, na zadanie 

które zostało zrealizowane w 2015 roku - ,,Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko”. Ze  

sprzedaży nieruchomości: grunty, nieruchomości, lokale, budynki to 921.479,89 zł. 

Przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego – 31.353,50 zł. Ogółem dochody z najmu  

i dzierżawy, składników majątkowych Gminy Olecko to 1.894.604,53 zł. Są to dochody 

realizowane przez wszystkie jednostki budżetowe. Dochody z tytułu podatków: od 

nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych przy planie 12.855.070,00 zł, 

uzyskano dochód 13.716.405,12 zł. Plan został wykonany w 106,7 %. Pozostałe dochody 

własne to: 

 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jest to stała pozycja 

w budżecie, ale znaczna, w naszej gminie dochód -12.491.263,00 zł; 

 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zrealizowano  

w kwocie 3.002.411,37 zł, a wydatki związane z gospodarką odpadami i całym 

systemem to 3.061.567,00 zł; 

 wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a więc za pobór wód, 

odprowadzanie ścieków do środowiska, składowanie odpadów oraz emisję 

zanieczyszczeń do atmosfery, dochód wyniósł 126.965,46 zł. Są to tzw. pieniądze 

znaczone, które po stronie wydatków muszą być przekazywane na wydatki związane  

z ochroną środowiska, czyli np. wypłacane wartości z umów na dofinansowanie 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub wymianę pieców. 

W ubiegłym roku był mały dochód. Na chwilę obecną mamy wyższe wpływy niż w ubiegłym 

roku za cały rok. Często padają pytania jaka jest realizacja tych wniosków. Wczoraj minął 

termin. Na chwilę obecną wpłynęło 116 wniosków, które są weryfikowane, a następnie 

zostaną podpisane umowy o dofinansowanie. Plan budżetu w tym paragrafie na 2017 rok jest 

za mały. Trzeba będzie zwiększyć dochody i wydatki w ramach tego rozdziału, gdyż 

wykonanie na dzień dzisiejszy jest wyższe niż plan.  

Przychody w 2016 roku to nadwyżka z 2015 r.- 866.802 zł. Nie było zaciąganych pożyczek 

ani kredytów. Natomiast rozchody gminy wyniosły 3.151.600 zł. Spłacono raty kredytów 

zaciągniętych wcześniej 1.151.600 zł oraz wykupiono obligacje - 2.000.000,00 zł. 

Wydatki bieżące zrealizowano w 98,3%, a majątkowe w 67,9% w stosunku do planowanych. 

Wydatki majątkowe w wydatkach ogółem stanowiły 4%. Największą grupę wydatków po raz 

pierwszy stanowił dział pomoc społeczna, do tej pory na pierwszym miejscu,  jeżeli chodzi o 

strukturę wykonanych wydatków, stanowiła oświata i wychowanie.  

Wydatki z funduszy sołeckich. Wszystkie zadania zgłoszone przez sołectwa zostały 

zrealizowane na kwotę 380.273,11 zł.  

 



 4 

Przedstawiła zrealizowane zadania inwestycyjne: 

 Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego  

– 730.936,66 zł, wydatki niewygasające w kwocie 730.570,00 zł; 

 Budowa drogi w Gordejkach Małych - projekt (FS) – 31.857,00 zł;  

 Poszerzenie drogi gminnej w Judzikach (FS) – 59.800,00 zł; 

 Przebudowa drogi w Możnych - projekt (FS) 33.210,00 zł; 

 Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653 – 22.632,00 zł, 

zrealizowany został w II etapach 2015 i 2016 roku (dwa razy po 11.316,00 zł); 

 Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie - 0,00 zł, w 2016 nie poniesiono kosztów, 

był planowany projekt, ale został on wykonany przez Starostwo Powiatowe; 

 Przebudowa drogi na Os. Lesk – 220.601,36 zł; 

 Przebudowa ul. Ludowej – 342.410,00 zł; 

 Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653 – 56.949,00 zł, projekt 

46.740,00 zł oraz wykonano podziały nieruchomości pod wywłaszczenia gruntów 

na poszerzenie pasa drogowego - 10.209,00 zł oraz złożono wniosek  

o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej na lata 2016-2019; 

 Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Słowiańskiej – 156.407,92 zł; 

 Budowa ścieżek rowerowych w gminie Olecko (projekt) – 57.810,00 zł, 

sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ścieżki rowerowej na 

trasie Olecko –Jaśki – Duły - Gordejki Małe – Doliwy, długość 13.1 km; 

 Zagospodarowanie plaży ,,Szyjka” w Olecku, Gmina Olecko – 59.442,28 zł, 

wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową; 

 Projekt zagospodarowania nabrzeża rzeki Lega w mieście – 123.810,00 zł; 

 Modernizacja lokali i budynków komunalnych – 123.268,03 zł; Usługi projektowe  

– dokumentacja remontu budynku Dąbrowskie 6, wykonanie instalacji centralnego 

ogrzewania lokalowego ul. 1 Maja 12, wykonanie łazienki w Zatykach 28,  

modernizacja i odwodnienie fundamentów budynku w Raczkach Wielkich 3, 

wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w lokalu przy ul. Kasprowicza 6/8, 

wymiana sposobu zasilania kotłowni budynku (palnik gazowy) ul. Mazurska 28; 

 Budowa budynku socjalnego w Imionkach – 96.688,50 zł, zadanie ma być 

zakończone w maju br.; 

 Zakup licencji oprogramowania do zarządzania gminnym zasobem nieruchomości  

- 31.340,40 zł; 

 "e-Gmina Olecko" – 18.450,00 zł, wykonano studium wykonalności projektu; 

 Zakup kserokopiarki - 4.920,00 zł; 

 Zakup tablicy turystycznej - 4.500,00 zł;    

 Monitoring miejski – 18.500,00 zł, wykonano dokumentację na część punktów 

kamerowych 12.300,00 zł oraz opłacono mapy do celów  projektowych na punkty 

monitoringu wizyjnego 6.200,00 zł. Zadanie planowane jest do wykonywania w tym 

roku; 

 Wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach  

– 36.000,00 zł,; 

 Zakup kserokopiarki - 8.500,00 zł; 

 Montaż pieca c.o. w budynku wielofunkcyjnym SP Gąski - 22.050,00 zł, poniesiono 

wydatki na zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania. 

 Modernizacja budynku Przedszkola w Olecku - 72.050,00 zł;  

 Budowa siłowni terenowej na Os. Lesk - wartość zamówienia 19.311,00 zł i projekt 

techniczny - 2.400,00 zł. 

 

Na prośbę członków komisji zakończono omawianie sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2016 rok. 
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Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

zapytał, ile gmina wydała na inwestycje w 2016 roku. 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

odpowiedziała, że na wydatki inwestycyjne wydano 4% budżetu, ponieważ budżet w roku 

2016 znacznie wzrósł w stosunku do 2015 roku. Przyczyną był Program Rodzina 500+, ale  

też to, że nie były zaciągane żadne kredyty. W ubiegłym roku nie pozyskano żadnego 

dofinansowania unijnego. W tej chwili w ramach składanych wniosków jest etap 

podpisywania umów oraz uzupełniania wniosków w ramach programów unijnych. 

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

zapytał, jeżeli Gmina otrzyma dofinansowanie na jakiś projekt, to z czego on na początku 

będzie finansowany. 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

odpowiedziała, że jeśli Gmina nie otrzyma zaliczek na projekty unijne i jeżeli dany projekt 

będzie realizowany w ciągu np. dwóch lat, nie zamknie się w roku budżetowym, czyli nie 

otrzyma dofinansowania w danym roku budżetowym to można wziąć kredyt na 

prefinansowanie, ale takie kredyty są spłacane po otrzymaniu dotacji i nie wchodzą do 

limitów procentowych wskaźników zadłużenia. 

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

powiedział, że jeżeli przejdzie kilka projektów, wtedy wkład własny będzie pokaźny. Myśli  

o innych inwestycjach, nie tylko tych złożonych, bo te są wybrane teraz. Może to 

przyblokować w sensie wkładu własnego, który nie będzie finansowany z kredytu 

długoterminowego. 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

powiedziała, że realizacja tych inwestycji jest rozłożona w latach i nie są one realizowane  

w jednym roku. Na koniec 2017 roku zadłużenie wyniesie 25,3% w stosunku do obecnie 

planowanych. Na koniec roku zadłużenie wyniosło 24.915.200,00 zł i to stanowi 28,4% 

wykonanych dochodów. 

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

zapytał, czy prowadzone jest jakieś postępowanie na odzyskanie podatku VAT. 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

odpowiedziała, że nie. Odnośnie wszystkich inwestycji, które były prowadzone, VAT był 

odliczany na bieżąco. W sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy jest załącznik 

informujący o stanie mienia gminy. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej jest 

pozytywna. Sporządzona została również opinia o wniosku Komisji Rewizyjnej, która 

również jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

przedstawił planowane terminy komisji wyjazdowych, które mają na celu sprawdzenie stanu 

przygotowań szkół do reformy oświatowej. Pierwsza komisja odbędzie się 9 czerwca, a druga 

13 czerwca. 

 

Opinie Komisji: 

Komisja (obecnych 7 członków) przy 6 głosach za i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.  
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Komisja (obecnych 7 członków) przy 6 głosach za i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka.  
 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 3 – Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

 

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

Miejskiej w Olecku na rok 2017; 

 

Sekretarz Gminy – Bożenna Wrzyszcz 

oznajmiła, że na wniosek Radnego Macieja Juchniewicza do planu pracy Komisji Rewizyjnej 

na miesiąc czerwiec wprowadzono następujący temat: ,,Rozpoznanie sprawy postępowania 

administracyjnego gminy w zakresie dotyczącym budowy fermy w Imionkach i rozbudowy 

ferm w Kukowie”. 

 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 7 członków) przy 6 głosach za i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2017. 

 

c) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatalski 

poinformował, że PKP w związku z modernizacją linii zwróciło się z pismem o wskazanie 

jaki jest rodzaj przejazdów kolejowych m.in. na terenie sołectwa Zatyki, czyli w południowej 

części gminy. Jest tam 8 przejazdów niepublicznych na drogach wewnętrznych w związku  

z tym istnieje konieczność upublicznienia tych przejazdów pod rygorem ich likwidacji. To nie 

oznacza, że one na pewno zostaną. Jeżeli staną się publiczne to PKP będzie zobowiązane tak 

projektować, żeby do każdej drogi zapewnić dojazd, czyli np. wzdłuż torowisk do następnego 

przejazdu, ponieważ te przejazdy są blisko siebie, czasami w odległościach 200 - 300 m. 

Zasięgnięto opinii Zarządu Powiatu, która jest pozytywna.  

 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 7 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.  

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał, jaki jest wynik rozmowy z właścicielem autobusu „komunikacji miejskiej”. 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że właściciel w tym tygodniu ma przyjść do urzędu. W rozmowie telefonicznej 

powiedział, że gdyby na ulicach Sembrzyckiego, Czerwonego Krzyża i Gdańskiej 

wprowadzono zakaz parkowania samochodów, to mógłby on wtedy „puścić” tamtędy linię. 

Były różne pomysły, np. wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.  
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b) Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Olecko; 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

poinformowała, że w uchwale będą autopoprawki. W § 4 zapis: ,,Stypendium może otrzymać 

uczeń, który w ocenianym roku szkolnym uczęszczał do klasy IV – VI szkoły podstawowej 

lub gimnazjum i spełnił łącznie poniższe kryteria” otrzymuje brzmienie: ,,Stypendium może 

otrzymać uczeń, który w ocenianym roku szkolnym uczęszczał do klasy IV lub wyższej 

szkoły podstawowej lub gimnazjum i spełnił łącznie poniższe kryteria”. W § 5 ust. 3 pkt 5 

obecnie brzmi ,,5) zajął od 1 do XII miejsca w mistrzostwach świata, igrzyskach 

olimpijskich”, a w ust. 5 wstawiono przecinek. Wszystkie uwagi radnych zostały naniesione. 

 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 6 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy 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. 

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

zapytał, czy referat na sesję dotyczący przygotowania do sezonu letniego będzie wcześniej 

udostępniony. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

odpowiedział, że tak.  

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

 zgłosił wniosek, aby na weekend infrastruktura dla turystów i mieszkańców nad 

jeziorem, czyli wypożyczalnia sprzętu oraz toaleta były dostępne. Obecnie toaleta jest 

zamknięta, ponieważ jest jakiś problem z wodą i jest to naprawiane. Wypożyczalnia 

natomiast działa na zasadzie ,,kartki” na drzwiach, czyli trzeba iść do MOSiR-u 

opłacić, wtedy przyjdzie pracownik i wypożyczy. Obecnie zajmuje się tym jeden 

człowiek, który ma do przygotowania mecze, obsługę pola namiotowego oraz inne 

prace. Dlatego przydałaby się inna organizacja pracy lub też zatrudnienie ludzi.  
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Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

powiedział, że dotarły do niego informacje na temat problemu rejonizacji dzieci w szkołach. 

Zapytał, czy coś wiadomo w tej sprawie, ponieważ było to już sprawdzane i czy coś  

z tego wynikło. W Szkole Podstawowej Nr 2 podobno nie utworzyła się jedna klasa i chyba  

z tego tytułu to wszystko zaistniało. Zapytał z czego to wynika, że nie powstała ta klasa. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

powiedziała, że sprawdzana była liczebność oraz struktura planowana na przyszły rok 

szkolny. Widomo, że wciąż jest ruch uczniów, nie jest jeszcze zamknięty nabór do szkół. 

Wiele osób nie może się zdecydować. Sprawdzano Szkołę Podstawową Nr 3, Szkołę 

Podstawową Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2. W jej ocenie jest dobrze. To co było planowane 

zostało zrealizowane. Natomiast do Szkoły Podstawowej Nr 2 zapisanych w tej chwili jest  

20 uczniów do klasy 7 było planowane 40. Robiona była symulacja w taki sposób, że ze 

Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 wszyscy uczniowie zamieszkali  

w nowoutworzonym obwodzie przejdą do Szkoły Podstawowej Nr 2. Część uczniów zostaje 

w klasie sportowej 7 w Szkole Podstawowej Nr 3, ponieważ będą oni kontynuować tam 

naukę w oddziale sportowym. Kilkoro uczniów jest jeszcze w Szkole Podstawowej Nr 1, 

jednak to nie spowoduje zwiększenia liczebności, które skutkowałoby utworzeniem drugiego 

oddziału. Natomiast jest sporo uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 zadeklarowanych, ale nie  

z obwodu, którzy chcą przejść do Szkoły Podstawowej Nr 2. Dyrektorzy ustalili między sobą, 

że najpierw przyjmują z obwodów, aby nie zrobił się bałagan. Może być taka sytuacja, że ze 

Szkoły Podstawowej Nr 3 uczniowie przejdą do Szkoły Podstawowej Nr 2 i okaże się, że 

pozostanie ich zbyt mało, aby utrzymać planowaną liczbę oddziałów. W związku  

z tym dyrektorzy są w stałym kontakcie, jeżeli chodzi o zapisy uczniów do szkół. Może 

jeszcze się zdarzyć, że w Szkole Podstawowej Nr 2 powstaną dwa oddziały klasy siódmej. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał, czy w sytuacji gdy drugi oddział nie powstanie, symulacja względem liczby godzin  

w arkuszach organizacyjnych będzie przedstawiona na dwa oddziały czy jeden. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

powiedziała, że od kilku lat jest taka zasada, że dyrektorzy przygotowują arkusze  

w ,,pesymistycznej” wersji, ponieważ zwiększyć godziny zawsze można, trudniej jest je 

zmniejszyć. 

 

Członek komisji – Kazimierz Edward Toczyłowski 

uważa, że praktycznie nie ma szans na utworzenie drugiego oddziału klasy 7 w Szkole 

Podstawowej Nr 2. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

powiedziała, że na ten moment nie ma szans. Ale nie jest to wykluczone. Natomiast w Szkole 

Podstawowej Nr 2 był planowany jeden oddział klasy pierwszej szkoły podstawowej. 

Rekrutacja przebiegła sprawnie, będą tam dwa oddziały, które są już wpisane w arkuszu 

organizacyjnym. W Szkole Podstawowej Nr 2 będzie utworzony jeden oddział przedszkolny. 

Do 26 maja trwa podpisywanie umów z rodzicami dotyczących edukacji przedszkolnej ich 

dzieci w przedszkolu i dopiero po tym okresie będzie wiadomo, ile dzieci pójdzie do 

przedszkola. Informacja zostanie przygotowane na kolejną komisję. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał, jak wygląda sytuacja z utworzeniem oddziałów przedszkolnych przy Szkole 

Podstawowej Nr 1.  
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Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że na ten moment w Szkole Podstawowej Nr 1 są 3 oddziały przedszkolne. 

Nadal zgłaszają się osoby chętne. Można je przyjąć w ramach dodatkowej rekrutacji.  

 

Członek Komisji – Justyna Cieślukowska 

zapytała, czy wiadomo coś na temat utworzenia żłobka miejskiego. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że na razie nie. Aby utworzyć żłobek trzeba mieć miejsce. Więcej będzie 

wiadomo po rozlokowaniu dzieci. Sytuacja jest nowa dla rodziców, czasami nie wiedzą, gdzie 

posłać dziecko. Przygotowane są dobre warunki w szkołach dla oddziałów przedszkolnych. 

Rodzice mogą przyprowadzić dziecko od godziny 6.30. W Szkole Podstawowej Nr 1,  

w Zespole Szkół w Olecku oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 oddziały przedszkolne będę 

dłużej prowadziły edukację.  

 

Członek komisji – Kazimierz Edward Toczyłowski 

powiedział, że oprócz oddzielnego żłobka ustawa przewiduje grupy przedszkolne - klubiki. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

odpowiedział, że na początku należy rozlokować dzieci przedszkolne 5-6 letnie oraz te, które 

są zapisane. W szkołach został wydłużony czas pracy oddziałów. Trzeba obserwować jak to 

będzie wyglądało, wtedy dopiero będzie można dalej działać. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał, na jakim etapie jest sytuacja szkoły w Kijewie. Czy będą jakieś zmiany, czy zostaje 

tak jak jest oraz czy były prowadzone jakieś rozmowy z mieszkańcami. 

 

Pełniący Funkcję Burmistrza Olecka – Grzegorz Kłoczko 

powiedział, że mieszkańcy przychodzili i prosili o rozpatrzenie wniosku, który złożyła pani 

dyrektor gimnazjum w Kijewie. Jutro skierowane zostanie zapytanie do Ministerstwa 

Edukacji Narodowej o możliwość prawną. Problem dotyczy tego, że jest to ustawa 

przejściowa, czyli wprowadzająca przepisy i mówi o tworzeniu klas 1, 4 i 7. Są różne 

interpretacje na stronach Ministerstwa, niektóre podają, że to rodzice decydują gdzie ich 

dziecko może się kształcić. Nie zmienia to faktu, że na wniosek tych rodziców organ 

prowadzący musi najpierw utworzyć klasę w danej szkole. Kontekstem tej sprawy jest Szkoła 

Podstawowa w Gąskach, w której funkcjonują 3 klasy 5, z czego 17 dzieci jest  

z obwodu z Kijewa. Wśród tych 3 klas w Gąskach, dwie są terapeutyczne. Gdyby ta klasa 

powstała, wtedy w Kijewie i w Gąskach będzie jedna klasa 5. Klasa  terapeutyczna to jest 

dotacja wyższa o 60% na jedno dziecko.  

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał, czego dotyczył wniosek pani dyrektor. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że możliwości utworzenia klasy. Pani dyrektor może ją utworzyć jedynie  

w porozumieniu z organem wykonawczym. 

 

Pełniący Funkcję Burmistrza Olecka – Grzegorz Kłoczko 

dodał, że pani dyrektor powoływała się na wnioski rodziców, które wpływały. Prosiła  

o rozważenie możliwości utworzenia klasy 6. 
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Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

zapytał, kiedy wpłynął ten wniosek. 

 

 Pełniący Funkcję Burmistrza Olecka – Grzegorz Kłoczko 

odpowiedział, że 5 maja.  

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

zwrócił uwagę, że pisma dotyczące reformy oświaty nie są radnym wysyłane. Brak 

komunikacji powoduje konflikt. Wszyscy Radni, a w szczególności członkowie Komisji 

Oświaty Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji powinni zostać poinformowani,  

że ostatnio wpłynął wniosek Pani Dyrektor ze Szkoły w Kijewie oraz czego on dotyczył.  

 

Pełniący Funkcję Burmistrza Olecka – Grzegorz Kłoczko 

zapytał, czy ma zebrać te informacje i rozesłać je. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

powiedział, że jeżeli jest to możliwe to tak. Materiały oraz informacje na ten temat Komisja 

chciałaby otrzymywać na bieżąco. 

  

Członek komisji – Karol Sobczak 

powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na interpelację zgłoszoną podczas sesji.  

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

wyjaśniła, że ta odpowiedź została już sporządzona.  

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

dodał, że brakuje odpowiedzi również na inne interpelacje, które zgodnie ze Statutem Gminy 

powinny być udzielone wciągu 21dni. 

 

Innych wniosków ani uwag w tym punkcie nie zgłoszono. 

 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

 

 

 

     Protokołowała                                                                 Przewodniczący Komisji 

 

  Urszula Olszewska                                                               Wojciech Rejterada 

 


