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 Protokół Nr ORN.0012.1.12.2017 

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

Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 24 października 2017 r. 

 
 

Na stan 8 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 4 – lista obecności  

w załączeniu. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada. 

 

Protokołowała inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru – Karolina Kuskowska. 

 

 W posiedzeniu udział wzięli:  

 

 Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun, 

 Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska, 

 Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska, 

 Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek, 

 Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Działalności Gospodarczej – 

Ewa Zalewska-Drozd, 

 Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania – Alicja Szałkowska, 

 Kierownik Wydziału Dochodów i Egzekucji – Monika Dudycz-Stefanowska, 

 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir 

Hatalski, 

 Przedstawiciele firmy EMCA Volt Sp. z o.o. z Warszawy – Krzysztof Rencławowicz  

i Lidia Podlaska, 

 Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski. 

 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

powitał przybyłych na posiedzenie i zaproponował zmianę porządku posiedzenia na 

następujący: 

 

1. Edukacja antydyskryminacyjna w szkołach. 

2. Funkcjonowanie szkół po zmianach oświatowych. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

4. Sprawy wniesione.  

5. Wolne wnioski. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

zgłosił uwagę, że materiały do tematów ujętych w porządku posiedzenia komisji powinny być 

przesyłane radnym wraz z zaproszeniami, by członkowie komisji mogli się z nimi zapoznać 

przed posiedzeniem komisji. Natomiast materiały do tematów kończących się referatem 

powinny być przesyłane miesiąc wcześniej i mówił o tym Przewodniczący Rady na ostatniej 

sesji. Wtedy członkowie komisji będą mieli możliwość udziału w tworzeniu referatu, który 

obecnie jest przygotowywany na 2-3 dni przed sesją. 

Prosił, by kierownicy wydziałów omawiali projekty uchwał w sposób zwięzły, aby komisja 

miała więcej czasu na dyskusję oraz na realizację pozostałych punktów porządku posiedzenia, 

w szczególności dotyczących spraw wniesionych i wolnych wniosków. 
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Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

odpowiedział, że jeszcze nie zdążył zapoznać się z pracą wszystkich wydziałów, ale jest na 

bieżąco jeśli chodzi o Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Pracy jest tam dużo i na wiele 

rzeczy brakuje czasu. Obecnie jest przygotowywanych 5 wniosków w celu pozyskania 

pieniędzy dla szkół. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

dodała, że w listopadzie odbędzie się posiedzenie komisji z dyrektorami szkół na temat 

wyników egzaminów zewnętrznych. Będzie to dobra okazja do dyskusji o działaniach 

antydyskryminacyjnych, które są realizowane przez dyrektorów poszczególnych szkół. 

Materiał zostanie przesłany radnym w dniu jutrzejszym. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

przypomniał, że zgodnie z prośbą Przewodniczącego Rady Miejskiej w listopadzie planowane 

jest ustalenie tematyki pracy komisji na 2018 rok. Prosił, by z rozwagą podejść do ilości 

tematów, by można było je rzetelnie zrealizować. Jest przeciwny, by tak jak w tym roku 

ujmować po 2-3 tematy na miesiąc. 

 

Innych uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy porządek posiedzenia. 

 

 

Do punktu 1 – Edukacja antydyskryminacyjna w szkołach. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

poinformowała, że temat edukacji antydyskryminacyjnej wypłynął na wniosek radnych  

po interwencji jednego z rodziców z powodu dyskryminacji dziecka, które przyjechało  

z zagranicy i spotkało się z nieprzyjaznym zachowaniem innych dzieci. Przedstawiła skrót 

informacji – pełna treść w załączeniu do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

rozumie, że sprawa została rozwiązana przez dyrektora szkoły. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że tak. Była to jednorazowa sytuacja. Rozmawiała o niej z panią dyrektor  

i uzyskała informację, że żadnych problemów w tej chwili nie ma. Dziecko aktywnie 

funkcjonuje w grupie, a matka dziecka jest zadowolona.  

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zwrócił się do radnego Juchniewicza z pytaniem, czy kontaktował się z nim rodzic dziecka. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

uważa, że ta sytuacja nie została załatwiona tak jak trzeba, bo szkoła nie reagowała. To rodzic 

wywalczył, żeby się sprawą zająć. Wnioskował wcześniej o to, by samorząd nawiązał 

współpracę z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się dyskryminacją. Z materiałem 

nie mógł się zapoznać, więc nie wie czy tak się stało. Wydaje mu się, że działania wypisane 

na papierze nie są realizowane. Samorząd powinien podjąć jakieś działania, np. zorganizować 

seminarium czy szkolenie dla nauczycieli. 
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Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

poinformował, że komisja zapozna się z materiałem. Ewentualne uwagi i wnioski zgłosi  

w listopadzie na posiedzeniu z udziałem dyrektorów szkół. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 2 – Funkcjonowanie szkół po zmianach oświatowych. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

poinformowała, że od 1 września powstał jeszcze jeden oddział klasy pierwszej w Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Olecku, ponieważ było więcej dzieci niż zakładano na czas rekrutacji. 

Burmistrz przyznał dla siedmiu uczniów nauczanie indywidualne, 68 godzin wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka dla siedmiorga dzieci - 56 godzin miesięcznie; 11 uczniów  

z niepełnosprawnością otrzymało zajęcia rewalidacyjne - w sumie 15 godzin, zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne 17 godzin dla 15 uczniów, logopedyczne 3 godziny w Szkole 

Podstawowej Nr 1, dodatkowy język polski 4 godziny dla dwojga uczniów, którzy przyjechali 

zza granicy. Nie zatrudniono nowych osób. Praca jest wykonywana w ramach godzin 

ponadwymiarowych dotychczasowej kadry zatrudnionej w szkołach. 

 

Przewodnicząc Komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał, czy są jakieś problemy z tytułu przekształcenia gimnazjów w szkoły podstawowe. 

Czy środki, o które wnioskowała komisja w kwocie blisko 400 tys. zł została przeznaczona na 

dostosowanie szkół do nowych warunków i czy brakuje jeszcze na coś pieniędzy. Zapytał  

również o problemy dotyczące podstawy programowej, przekwalifikowania nauczycieli,  

czy wszyscy mają stosowne kwalifikacje. Prosił o informacje na temat sytuacji między 

Gąskami a Kijewem. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że szkoły funkcjonują „pełną parą”. Największy problem to brak czasu, 

ponieważ praktycznie wszystkie przepisy się pozmieniały. Dyrektorzy przygotowują nowe 

dokumentacje, aby dopełnić ustawowych terminów. Jeśli chodzi o Gąski i Kijewo - wszystko 

wróciło do normy, nie ma żadnych zagrożeń.  

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał o sytuację najmłodszych dzieci w Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku. Zapytał 

również, czy w związku z tym, że doszła 7 klasa nie ma problemów lokalowych. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że w tej szkole jest jeden oddział przedszkolny SP Nr 2 i jeden oddział 

przedszkola, który funkcjonuje w miejscu z oddzielnym wejściem. Zatrudniona jest pomoc 

przedszkolna. Żadna szkoła nie zgłaszała nieprawidłowości. Są problemy związane  

z klasami siódmymi z powodu dużej liczby godzin. Największy problem występuje w Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Olecku, gdzie są klasy sportowe, co daje dodatkowych 6 godzin i trzeba 

było przesunąć godziny dowozu uczniów. Dowóz należało zapewnić również w Szkole 

Podstawowej Nr 3 w Olecku. Występują problemy natury technicznej i organizacyjnej. 

Środków finansowych zawsze mogłoby być więcej. Na ten czas wszystkie podstawowe 

zadania są zabezpieczone finansowo. 

 

Członek Komisji – Kazimierz Edward Toczyłowski 

zapytał o sytuację SP Nr 1, gdzie wcześniej były kłopoty z rozlokowaniem dzieci 

poszczególnych klas. Jak to teraz się przedstawia. Jeszcze w sierpniu pani dyrektor 
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sygnalizowała, że dla dwóch klas nie będzie pomieszczeń. Zapytał, czy wszystkie dzieci mają 

podręczniki.  

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że na jutro jest zaplanowane spotkanie – porozmawia o tej sprawie panią 

dyrektor. Podręczniki trafiają bezpośrednio do szkół, gmina nie jest pośrednikiem.  

Na początku października dyrektorzy zgłaszali problemy odnośnie podręczników. 

Dodatkowym przy tym utrudnieniem jest to, że uczniowie przenoszą się do innych szkół.  

W tej chwili nastąpiła poprawa dystrybucji podręczników w stosunku do poprzednich lat.  

 

Członek Komisji – Kazimierz Edward Toczyłowski 

zapytał, ile jest dzieci w SP Nr 1 spoza obwodu. W tej szkole i tak jest ciasno, a przyjmuje się 

dzieci spoza obwodu. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że w tej chwili nie poda dokładnej liczby. Niemniej jednak żadna ze szkół nie 

dostanie zgody Burmistrza na zwiększenie liczby oddziałów z powodu uczniów spoza 

obwodu. Uczniowie spoza obwodu są przyjmowani, jeżeli są wolne miejsca. W SP Nr 1 jest 

dużo oddziałów. Podczas jednej z ostatnich rozmów z panią dyrektor mówiły o tym, że należy 

dążyć do klas trzyoddziałowych. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

poinformował, że również otrzymał wiele sygnałów dotyczących problemu z książkami. 

Podręczniki „wychodziły” bez podstaw programowych. Zapytał, czy w placówkach: 

 spełnione są wymogi bezpieczeństwa, higieny, ppoż. – problem z instalacją ppoż. był 

zgłoszony w obecnej SP Nr 2 w Olecku, 

 pracownie są wyposażone zgodnie z wymaganiami, 

 pomoce dydaktyczne są zapewnione dla wszystkich roczników, 

 występuje dwuzmianowość, 

oraz, czy w Kijewie jest plac zabaw dla dzieci. 

Dodał, że w świetle tego, że Komisja Statutowa wycofała wniosek o zajęcie się przez 

Komisję Rewizyjną sprawą sali sensorycznej w SP Nr 4 w Olecku zadeklarował, że zajmie 

się tym tematem wspólnie z innymi członkami komisji – Pawłem Giełazisem i Kazimierzem 

Toczyłowskim. 

 

Członek Komisji – Ferdynand Grodzicki 

wtrącił, że jako pracownik Szkoły Podstawowej w Judzikach zajmował się książkami. 

Książki dostarczono we wrześniu. Problemy dotyczyły pomyłek w pakowaniu, ale skończyły 

się one z początkiem października.  

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że żadna ze szkół nie zgłaszała dwuzmianowości. Czuwanie nad higieną  

i bezpieczeństwem w szkołach to obowiązek dyrektorów. Do urzędu spływają protokoły  

i informacje. Zastrzeżenia są na bieżąco przez dyrektorów uzupełniane. Wszystkie 

najpilniejsze potrzeby, przede wszystkim w zakresie remontów, są wprowadzane do 

budżetów szkół. Najpilniejszymi obecnie są: pompa gaśnicza do przedszkola, która kosztuje 

40 tys. zł, boisko przy SP Nr 2 oraz instalacja odgromowa. Poszukiwane są również środki 

zewnętrzne. Drobne zalecenia dyrektorzy realizują na bieżąco. Jeśli chodzi o wyposażenie 

szkół, obecnie trwają prace nad wyposażeniem do klas siódmych m.in. w ławki i krzesła. 

Część pomocy dydaktycznych zostało zakupionych w ramach środków przekazanych 

dyrektorom szkół i są one uzupełniane. Trwają przygotowania do złożenia projektów  
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z RPO w celu pozyskania dodatkowych środków na ten cel. Dodała, że wszystkie szkoły, 

które złożyły wnioski otrzymały tablice multimedialne. 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

powiedział, ze w protokołach bhp, które wpływają do urzędu rzeczywiście zdarzają się 

nieprawidłowości. Jednak dyrektorzy nad tym panują. Potrzeby w tym zakresie są duże. 

Nawet w tym tygodniu wynikła sprawa w SP Nr 1 w Olecku, gdzie wyłączona została sala 

gimnastyczna. Problem dotyczy zapadającego się parkietu i przeciekającego dachu. Na jutro 

zaplanowano spotkanie dotyczące naprawy dachu oraz zachowania ciągłości zajęć.  

W następnej kolejności trzeba zająć się podłogą, ustalić co należy wymienić i ile to będzie 

kosztowało. Przynajmniej przez miesiąc sala będzie zamknięta.  

 

Członek Komisji – Kazimierz Edward Toczyłowski 

zapytał, ilu nauczycieli uzupełnia etaty w innej szkole. Chodzi mu o szkoły w dużej od siebie 

odległości jak Gąski i Judziki. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że takich nauczycieli jest sześciu. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

stwierdził, że dobrze by było, gdyby urząd był przygotowany do takich konkursów jak  

w czerwcu, do którego nie przystąpił, na rozbudowę, remont bądź budowę infrastruktury 

sportowej. Prosił o czujność w tym zakresie. Zapytał, kto się zajmuje pisaniem wniosków. 

Myślał, że będzie to robił nowopowstały Wydział Strategii i Rozwoju, a nie edukacja, która 

jest „przeładowana”. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że wnioski piszą szkoły. Jeśli chodzi o wnioski miękkie wydział wspomaga 

szkoły swoim doświadczeniem i obecnie pomaga przedszkolom i zespołom wychowania 

przedszkolnego. Wydział Strategii i Rozwoju pisze wnioski twarde. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

uważa, ze wszystkie wnioski powinny być w Wydziale Strategii i Rozwoju. Należy 

zastanowić się nad zwiększeniem zatrudnienia w tym wydziale. 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

odpowiedział, że w wydziale pracują obecnie dwie osoby. Docelowo są zaplanowane 3 etaty. 

W momencie, gdy wydział zacznie pracować w pełnej obsadzie, będzie można zastanowić się 

nad zmianami.  

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

wyjaśniła, że jest to okres przejściowy. Założenie jest takie, że wnioski do programów 

regionalnych z RPO będą pisane w Wydziale Strategii i Rozwoju. Nabór na stanowisko pracy 

nie został jeszcze ogłoszony – pani kierownik wydziału zastanawia się nad tym, jakie 

kompetencje określić dla osoby, która będzie mogła wziąć udział w konkursie. Na pewno nie 

może to być osoba bez doświadczenia. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

jego zdaniem trzy osoby to za mało zważywszy na fakt, że przed nami druga połowa okresu 

programowania. 
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Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

powiedziała, że docelowo to jednostki organizacyjne będą pisały projekty. Tylko do 

programów, obejmujących jednocześnie co najmniej dwie jednostki, będzie aplikowała 

gmina. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

uważa, że jest to zły kierunek. Ponowił pytanie, czy w Kijewie jest plac zabaw. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że nie. Pani dyrektor szkoły złożyła wniosek do budżetu na 2018 rok. 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

dodał, że istnieje możliwość pozyskania pieniędzy z Otwartych Stref Aktywności. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

polecał wykorzystanie środków z „kapslowego”. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

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

 

a) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Olecko; 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

poinformowała, że wnioski do konsultowanego projektu uchwały złożył Radny Maciej 

Juchniewicz – zostały one uwzględnione w części. Cześć propozycji wkraczało w zakres 

kompetencji organu wykonawczego gminy, jest uregulowana zapisami aktów wyższego rzędu 

lub spotkała się z rozstrzygnięciami nadzorczymi – omówiła te wnioski. 

W projekcie uchwały zostały naniesione następujące autopoprawki: 

 w § 5 ust. 1 dodano sześć kolejnych punktów stanowiących dodatkowe formy 

konsultacji, 

 zmieniono brzmienie § 6 ust. 1, 

 w § 11 dodano ust. 2 (dotychczasowy ust. 2 stał się ust. 3). 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

uważa, że urząd niesłusznie nie uwzględnił większości jego wniosków, w tym definicji dzięki 

którym mieszkańcom byłoby łatwiej stosować tę uchwałę. Chciałby, żeby to radni odnieśli się 

do jego uwag. Dlatego projekt należy zdjąć z porządku obrad sesji. Podziękował za 

wprowadzone autopoprawki, ale mają one trzeciorzędne znaczenie. Fundamentalnie nic się 

nie zmienia. Przedłożony projekt uchwały został przygotowany z perspektywy urzędnika i nie 

zmierza do poprawy konsultacji. Będzie głosował przeciw. Dodał, że do tej pory mieszkańcy 

nie otrzymali informacji o wyniku przeprowadzonych konsultacji. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

odpowiedziała, że Burmistrz podaje wyniki konsultacji do publicznej wiadomości najpóźniej 

w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ich zakończenia. Podsumowanie konsultacji 

zostało złożone do podpisu Pana Burmistrza. 
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Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

podziękował Pani Sekretarz za przygotowanie projektu uchwały. Prosił o sprawdzenie do 

sesji, które z wniosków Radnego można by jeszcze uwzględnić, aby uchwała była jak 

najbardziej przejrzysta i przydatna dla mieszkańców. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

odpowiedziała, że proponowana uchwała jest diametrialnie inna w stosunku do poprzedniej. 

Poświecono dużo czasu na jej przygotowanie kierując się włączeniem mieszkańców w proces 

decydowania.  

 

Innych pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja przy 3 głosach wstrzymujących i 1 głosie przeciw negatywnie zaopiniowała projekt 

uchwały z autopoprawkami Burmistrza w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami gminy Olecko. 

 

c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości; 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

poinformowała, że właściciele lokali w budynku usytuowanym przy ul. Armii Krajowej 10  

w Olecku złożyli wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0366 ha 

zabudowanej budynkiem gospodarczym, bezpośrednio przyległej do działki gruntu pod 

budynkiem. Burmistrz, na podstawie uchwały Rady Miejskiej może udzielić bonifikaty od 

ceny sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym w wyniku uwzględnienia roszczeń 

o zawarcie umowy przeniesienia własności przyległej lub jej części, która wraz z dotychczas 

wydzieloną działką gruntu pod budynkiem, będzie spełniać wymogi działki budowlanej. 

Wobec powyższego proponuje się wyrazić zgodę na udzielenie właścicielom lokali 

położonych w budynku przy ul. Armii Krajowej 10 w Olecku 85% bonifikaty od ceny 

sprzedaży nieruchomości. 

 

Pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości.  

 

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV; 

 

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obrębie ewidencyjnym Olecko 1 w rejonie Osiedla Siejnik; 

 

Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania – Alicja Szałkowska 

oznajmiła, że uchwała zostaje wywołana zgodnie z trybem przewidzianym ustawą  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest procedowana, aby umożliwić 

przebudowę dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Ełk – Olecko. Długość 

Linii na obszarze wiejskim gminy Olecko wynosi – 12,698 km, na terenie miasta - 820 m. 

Planowana inwestycja stanowi inwestycję celu publicznego w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dodała, że w przypadku Osiedla 

Siejnik obszar objęty niniejszym projektem uchwały zawiera tereny niezurbanizowane, dla 

których zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy lub które są przedmiotem wniosków 
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o wydanie warunków zabudowy pod zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną.  

W związku z powyższym, zasadne jest aby opracować plan miejscowy dla całego obszaru, 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Olecko. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

zgłosił uwagi Pana Zbigniewa Sienkiewicza – członka Zespołu do spraw inwestycji 

uciążliwych, które podziela. Projektowana linia w obrębie Olecko 1 w rejonie Siejnik 

powinna być przeprowadzona jako linia kablowa podziemna. Projektowany przebieg  

w pobliżu Osiedla Siejnik jest zbyt blisko od zabudowy mieszkaniowej i placówek 

dydaktycznych około 100 m – przy standardach w innych krajach od 300 do 600 m.  

 

Przedstawiciel firmy EMCA Volt Sp. z o.o. z Warszawy – Krzysztof Rencławowicz 

wyjaśnił, że przede wszystkim należy podkreślić, że mówimy o przebudowie linii istniejącej, 

o obiekcie, który fizycznie istnieje w terenie. Przebudowana linia będzie spełniała wszystkie 

obowiązujące przepisy i normy. Przywołane standardy nie znajdują żadnego uzasadnienia  

w polskim prawie. W polskim prawie funkcjonowanie linii elektroenergetycznej opisane  

i określone jest m.in. rozporządzeniem Ministra Środowiska dotyczące dopuszczalnych pól 

elektromagnetycznych. To rozporządzenie mówi o tym, że w terenach niezurbanizowanych 

wartość ekspozycji nie może przekraczać 10 kV/m, a w terenach zurbanizowanych – 1 kV/m. 

Dla tej linii pas oddziaływania zamknie się w granicach 10 m. Nie ma przeciwskazań ze 

strony inwestora jeśli chodzi o linię kablową, natomiast jej zastosowanie będzie zależne od 

uzgodnień z właścicielami gruntów. Linia kablowa co do zasady jest rozwiązaniem dużo 

droższym niż wykonanie linii napowietrznej. Linia wykonana w technologii napowietrznej 

jak i kablowej spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa, chociaż wykonanie linii kablowej 

jest mniej kłopotliwe. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

rozumie, że inwestor będzie dążył do tańszego rozwiązania czyli linii napowietrznej,  

ale dbając o interes mieszkańców na obszarze miejskim należy poważnie zastanowić się nad 

wykonaniem podziemnej linii. 

 

Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania – Alicja Szałkowska 

wyjaśniła, że w tym roku w styczniu Pan Burmistrz prowadził rozmowy z przedstawicielami 

Zakładu Energetycznego o skablowanie odcinka na terenie miasta. W tej sprawie 

wystosowano również pismo. Na etapie procedowania planu będą organizowane spotkania  

z właścicielami gruntów. Temat jest otwarty. 

 

Innych pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinie Komisji: 

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

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV. 

 

Komisja przy 4 głosach wstrzymujących nie wyraziła opinii o projekcie uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obrębie ewidencyjnym Olecko 1 w rejonie Osiedla Siejnik. 

 

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kukowo - tereny obsługi 

produkcji rolnej”; 
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Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania – Alicja Szałkowska 

oznajmiła, że uchwała intencyjna została podjęta w marcu br. w związku z tym, że inwestor 

czyli właściciel terenu złożył wniosek o rozbudowę tej fermy. Postępowanie w sprawie 

warunków zabudowy zostało zawieszone i przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Plan określa warunki modernizacji istniejącej fermy 

trzody chlewnej. Najważniejszym ustaleniem planu jest ograniczenie obsady do 1000 DJP 

(dużych jednostek przeliczeniowych). W uchwale są określane również warunki i wskaźniki 

zagospodarowania terenu dotyczące ochrony środowiska i możliwości budowy małej 

biogazowni rolniczej o mocy do 100 kW. Nad projektem uchwały pracował zespół do spraw 

inwestycji uciążliwych. W dyskusji publicznej uczestniczyli tylko Radna Wioletta Żukowska 

i pracownicy urzędu. Właściciel terenu nie zgłosił uwag do planu. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

zapytał, czy zespół do spraw inwestycji odniósł się do wniosków złożonych w kwietniu. 

 

Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania – Alicja Szałkowska 

odpowiedziała, że w przypadku ograniczenia liczby DJP zespół odniósł się pozytywnie. 

Część wniosków nie mogła być ujęta w planie ze względu na przepisy prawa, ale były 

wykorzystane do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko przez przyrodnika. 

 

Innych pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja przy 2 głosach za i 2 głosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kukowo - tereny 

obsługi produkcji rolnej”. 

 

g) określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących 

ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza i ochrony wód, ze środków budżetu 

gminy przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatalski 

poinformował, że do obowiązującej obecnie uchwały wprowadzono zmianę polegającą na 

tym, że w pierwszej kolejności dotacja będzie przysługiwała osobom planującym przyłączyć 

swoją nieruchomość do miejskiej sieci ciepłowniczej. W przypadku braku możliwości 

podłączenia do sieci cieplnej dotacja przysługiwać będzie na działania polegające na 

podłączeniu do sieci gazowej lub montażu lokalnego źródła ciepła, a w dalszej kolejności na 

budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub przyłącza kanalizacyjnego. Jednocześnie  

przyjęto, że do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje 

się przepisy dotychczasowe. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

otrzymał sygnały od jednej z mieszkanek Olecka, która najpierw otrzymała pismo  

o udzieleniu dofinansowania, a później urząd się z tego wycofał. Mieszkanka była w tej 

sprawie u Pana Burmistrza i uzyskała informację, że brakuje środków. Coś w procedurze nie 

działa. Dodatkowo, powiadamianie telefoniczne powoduje brak możliwości 

udokumentowania procedury. Nie ma również określonego terminu podpisania umowy  

z obywatelem. Zastanawiał się, czy preferencje przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 

nie spowodują uchylenia takich zapisów oraz, czy ta uchwała nie jest wyjściem, aby 

uzasadnić odrzucenie wniosków, które wcześniej były zaakceptowane. Zapytał, ile pieniędzy 

brakuje, aby zlikwidować kolejkę i wnioski oterminować. 
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Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że uchwała generalnie daje preferencje przyłączenia do istniejących sieci 

ciepłowniczych. przez co należy rozumieć jakąkolwiek sieć zbiorczą na terenie gminy 

Olecko. Niebezpieczeństwo uchylenia uchwały zawsze istnieje, ale wtedy obowiązuje 

uchwała dotychczasowa. Wszystkie uprzednio zakwalifikowane wnioski są procedowane na 

dotychczasowych zasadach i oczekują na załatwienie. Jedna ze zmian polega na tym, że 

wnioski są przyjmowane tak długo, jak są środki. Na początku tego roku były zaplanowane 

środki w wysokości 150 tys. zł. W międzyczasie ta kwota wzrosła do 270 tys. zł. Środki nie 

zostały wydane w 100%, ale są zakontraktowane na podstawie umów z mieszkańcami.  

W przypadku Mieszkanki, która zgłosiła się do Pana Radnego było tak, że na wstępnym 

etapie nie mieliśmy środków, a więc napisano, że kwalifikuje się i oczekuje, ale zostanie 

poproszona o podpisanie umowy w momencie, kiedy zostaną zabezpieczone na ten cel środki.  

Środków zaplanowanych na rok następny powinno wystarczyć, aby zlikwidować kolejkę i od 

lutego zacząć rozpatrywać nowe wnioski w oparciu o nową uchwałę. 

 

Innych pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

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

uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań 

służących ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza i ochrony wód, ze środków 

budżetu gminy przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
 

h) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności; 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatalski 

poinformował, że generalnie metoda ustalenia opłaty nie ulega zmianie. Powodem zmiany 

uchwały jest rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko. W wyniku przetargu, który został 

rozstrzygnięty na 4 lata wzrosła cena ze 103,68 zł brutto do 149,60 zł brutto za tonę 

odebranych odpadów, co stanowi 44% podwyżkę. W związku z tym konieczne jest 

podniesienie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 

zamieszkałych, niezamieszkałych oraz dla domków letniskowych. Jednocześnie  

od 01 stycznia 2018 r. następuje znaczny wzrost kosztów utylizacji tzw. balastu (odpadów 

zmieszanych). Koszt utylizacji na składowisku odpadów komunalnych niesegrowanych 

(zmieszanych) na przestrzeni lat znacząco wzrośnie: z 120,76 zł/ tonę w 2017 r. do 140  

zł/ tonę w 2018 r., do 170 zł/ tonę w 2019 r., do 270 zł/ tonę w 2020 r. i latach kolejnych. 

Ponadto na terenie gminy stwierdza się ciągły wzrost ilości oddawanych odpadów w ramach 

systemu (2015 r - 6 175,68 Mg, 2016 r. - 6 590,88 Mg, 2017 r. plan - 7 300 Mg), co podnosi 

koszty jego funkcjonowania. Jednakże pomimo wzrostu tych kosztów, jest to pozytywne 

zjawisko ponieważ maleje ilość odpadów w ramach likwidacji dzikich wysypisk. Przy 

określeniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości zamieszkałych wzięto pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących 

gminę, ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbiór, transport, zbieranie, odzysk  

i unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymanie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, obsługa administracyjna systemu, zakup materiałów). W wyniku tego ustala 

się stawkę opłat w wysokości 14,00 zł (zmieszane) /10,00 zł (segregowane) od 1 osoby 

zamieszkałej. Zmianie ulega także stawka opłaty za nieruchomości niezamieszkałe. Stawki 

ustalono na podstawie faktycznie ponoszonych kosztów.  
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Według przyjętych norm 1m³ odpadów komunalnych o 0,25 tony. Koszt zagospodarowania 

odpadów komunalnych wynosi 149,60 zł/tonę - odbiór, 291,60 zł/tonę - utylizacja na 

składowisku, razem 441,20 zł/tonę wobec czego: 

- pojemnik Kp7 - 7m³ x 0,25 tony/m³ = 1,750 tony x 441,20 zł/tonę = 772,10 zł/tonę - ustala 

się 770,00 zł; 

- pojemnik 1100 l - 1,1 m³ x 0,25 tony/ m³ = 0,275 x 441,20 zł/tonę = 121,33 zł/tonę - ustala 

się 120,00 zł; 

- pojemnik 240 l - 0,22 m³ x 0,25 tony/ m³ = 0,055 x 441,20 zł/tonę = 24,26 zł/tonę - ustala się 

28,00 zł (2x14,00 zł); 

- pojemnik 120 l - 0,11 m³ x 0,25 tony/ m³ = 0,275 x 441,20 zł/tonę = 12,13 zł/tonę - ustala się 

14,00 zł (najniższa stawka za jedną osobę); 

- domki letniskowe - 6 m-cy x 14,00 zł (jak najniższa stawka)= 84,00 zł. 

Podniesienie stawek do proponowanej wysokości pozwoli zbilansować system odbioru 

odpadów, co jest wymagane przepisami prawa. 

 

Pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

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

uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej 

pojemności. 
 

i) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Olecka; 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatalski 

poinformował, że przedmiotowa skarga została zgłoszona przez Państwa U. ustnie na Komisji 

Rewizyjnej, a następnie w dniu 11 października 2017 r. została wniesiona drogą pisemną. 

Dokumenty oraz wyjaśnienia w tej sprawie były szczegółowo rozpatrywane na posiedzeniu 

Komisji Rewizyjnej w dniu 10 marca 2017 r., która też była autorem referatu wygłoszonego 

na sesji Rady Miejskiej. Podsumowując, Komisja Rewizyjna nie stwierdziła przekroczeń 

uprawnień w zakresie gospodarowania mieniem przez Burmistrza Olecka. 

 

Członek Komisji – Kazimierz Edward Toczyłowski 

powiedział, że jako radni zwracali uwagę, że niektóre z podnoszonych przez Państwa U. 

kwestii należą do kompetencji powiatu. Jednak Państwo U. nie chcieli tego zrozumieć. 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

oznajmił, że trzeba w którymś miejscu tę sytuację przerwać, bo przez długi czas wiele osób  

i instytucji jest pomawianych. Ostatnio, po Komisji Rewizyjnej, Pan U. był u niego, pokazał 

dużo zdjęć, ale nie przedstawił swoich oczekiwań względem urzędu. Jedyną rzeczą, o której 

mówił była woda w piwnicy, natomiast nie wiadomo, w którym momencie się ona pojawiła. 

Pan U. chce żeby zlikwidować budynek i zamurować okna, co jest niemożliwe. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

dodała, że nazwiska pracowników są chronione przepisami kodeksu cywilnego. Ma jednak 

nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, w której trzeba będzie zacząć się bronić. Radni 

wielokrotnie mieli okazję przysłuchiwać się wypowiedziom, w których kompetencje są 

mieszane. 

 

 

 



 12 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

poinformował, że na posiedzenie Komisji Rewizyjnej była zaproszony również Pan L. 

Komisja próbowała zażegnać konflikt próbując dowiedzieć się, czego Pan U. oczekuje, ale 

nie uzyskała odpowiedzi. 

 

Innych pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

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

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Olecka, uznają skargę  

za bezzasadną. 

 

b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na przejęcie przez 

Gminę Olecko realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 

polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Gołdap opieką i usługami świadczonymi 

przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku; 

 

Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Działalności Gospodarczej – Ewa 

Zalewska-Drozd 

poinformowała, że do Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku uczęszcza trzech 

mieszkańców Gminy Gołdap. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy dopuszcza możliwość przyjmowania do 

środowiskowych domów samopomocy osób zamieszkałych na terenie innej gminy.  

W celu uregulowania istniejącej sytuacji Rada Miejska w Gołdapi podjęła uchwałę w sprawie 

zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Olecko realizacji 

zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającej na objęciu mieszkańców 

Gminy Gołdap opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Olecku. Po wyrażeniu zgody przez gminę Olecko na przyjęcie zadania publicznego 

możliwe będzie podpisanie porozumienia międzygminnego. Porozumienie nie pociąga za 

sobą skutków finansowych dla budżetu Gminy Olecko, gdyż prowadzenie środowiskowych 

domów dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jest zadaniem zleconym z zakresu 

administracji rządowej realizowanym przez gminę, w całości finansowanym przez budżet 

państwa. 

 

Pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie porozumienia międzygminnego na przejęcie przez Gminę Olecko realizacji 

zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców 

Gminy Gołdap opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Olecku.  
 

j) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

 

Kierownik Wydziału Dochodów i Egzekucji – Monika Dudycz-Stefanowska 

poinformowała, że stawki nie ulegają zmianie, z wyjątkiem trzech stawek, które proponuje się 

zwiększyć: 

 od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - z kwoty 4,54 zł na 4,63 zł, 

 od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - z kwoty 10,59 zł na 10,80 zł, 
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 od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  

w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające 

tych świadczeń - z kwoty 4,61 zł na 4,70 zł. 

 

Pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

k) zmiany budżetu gminy na 2017 rok; 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

poinformowała, że: 

 w dz. 600 – Transport i łączność, zmniejsza się plan wydatków o 38.743,00 zł, w tym: 

 zwiększa się plan o 1.100,00 zł na zakup i montaż lustra drogowego we wsi 

Gordejki, w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu 

sołeckiego Gordejki, 

 zwiększa się plan o 2.300,00 zł na remonty dróg wewnętrznych w Dzięgielach,  

w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 

Dzięgiele, 

 zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej przy  

ul. Zana” o 12.143,00 zł, 

 zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi Plewki” o 30.000,00 

zł. 

 W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się plan wydatków o 3.440,00 zł, 

w tym: 

 zwiększa się plan wydatków bieżących o 9.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty 

zasobów komunalnych po wykonanych eksmisjach, 

 zwiększa się plan wydatków majątkowych o 21.000,00 zł z przeznaczeniem na 

„modernizację lokali i budynków komunalnych” – na wykonanie dokumentacji 

technicznej modernizacji budynku mieszkalnego Rosochackie 30, 

 zmniejsza się plan wydatków bieżących o 21.000,00 zł przeznaczony na wycenę 

nieruchomości, 

 zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym „Nabycie nieruchomości – lokali 

mieszkalnych (Jaśki, Babki Oleckie)” o 12.440,00 zł. 

 W dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan wydatków bieżących  

o 1.500,00 zł na zakup tablicy ogłoszeniowej, w związku ze zmianą do realizacji 

przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Gordejki. 

 W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., zmniejsza się plan wydatków 

o 48.958,00 zł, w tym: 

 wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 5.400,00 zł z przeznaczeniem 

na Fundusz Wsparcia Policji: na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego  

– 2.400,00 zł i zakupu kserokopiarki – 3.000,00 zł. Dofinansowanie na zakup 

samochodu nie zostanie przekazane, gdyż komenda główna policji wycofała się ze 

współfinansowania tego samochodu w zadeklarowanej wysokości. 

 zmniejsza się plan wydatków bieżących o 54.358,00 zł przeznaczony na koszty 

obsługi monitoringu miejskiego. 

 W dz. 758 – Różne rozliczenia, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 2.914,00 zł 

przeznaczony na prowizje bankowe. 

 W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków bieżących  

o 55.312,00 zł, w tym: 
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 w planie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku zwiększa się plan o 54.163,00 zł  

z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, 

 w planie Przedszkola z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku przenosi się plan 

między paragrafami bieżącymi w wysokości 1.300,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty 

na PFRON, 

 zwiększa się plan dotacji Gminie Gołdap o 1.149,00 zł na pokrycie kosztów nauki 

religii Kościoła Zielonoświątkowego. 

 W dz. 851 – Ochrona zdrowia, przenosi się plan między paragrafami bieżącymi  

w wysokości 9.000,00 zł w ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

 W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan  

o 29.243,00 zł, w tym: 

 przenosi się plan między paragrafami bieżącymi w wysokości 9.000,00 zł  

z przeznaczeniem na zakup soli drogowej w ramach rozdziału – oczyszczanie miast  

i wsi, 

 zmniejsza się plan o 10.188,00 zł przeznaczony na wymianę lamp oświetleniowych, 

w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 

Gordejki, 

 zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym „Budowa linii oświetleniowej  

w Judzikach” o 42.143,00 zł na wykonanie zadania po wykonaniu projektu ze 

środków FS, 

 zwiększa się plan wydatków bieżących o 1.588,00 zł na zakup ławek parkowych,  

w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 

Gordejki, 

 zmniejsza się plan o 2.000,00 zł przeznaczony na montaż tablic kierunkowych,  

w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 

Kukowo, 

 zmniejsza się plan o 2.300,00 zł przeznaczony na przeniesienie wiaty przystankowej, 

w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 

Dzięgiele. 

 W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan o 8.000,00 

zł, w tym: 

 zwiększa się plan wydatków bieżących o 2.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego 

do świetlicy w Kukowie, w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia  

w ramach funduszu sołeckiego Kukowo, 

 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 

w Gordejkach” z planem 6.000,00 zł, w związku ze zmianą do realizacji 

przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Gordejki. 

 

Dodała, że autopoprawką do projektu uchwały, dokonuje się przeniesienia planu wydatków 

między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 15.350,00 zł z przeznaczeniem na  modernizację 

budynku Urzędu Miejskiego. Środki pochodzą z oszczędności na zadaniu dotyczącym 

zagospodarowania terenu przy Alei Zwycięstwa. 

 

Członek Komisji – Kazimierz Edward Toczyłowski 

zapytał, czy Pani Skarbnik posiada jakieś informacje na temat rozdysponowania środków na 

salę sensoryczną w Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku. Część środków została przeznaczona 

na salę, a część na jakiś inny cel. 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

odpowiedziała, że całość środków znajduje się w planie jednostki budżetowej. Nie chce 

dyskutować, gdyż nie ma szczegółowych sprawozdań, w jaki sposób te środki zostały 

rozdysponowane. 
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Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

powiedział, że skontaktuje się z dyrektorem szkoły i tę sprawę wyjaśni. 

 

Innych pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok. 
 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 4 – Sprawy wniesione. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał, czy są pytania lub uwagi do spraw wniesionych. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

zgłosił następujące wnioski: 

 w związku z pismem dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olecku w sprawie 

sporządzenia projektu technicznego na wymianę nawierzchni boiska szkolnego zgłosił 

wniosek o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie gminy środków na ten cel, 

 odczytał pismo Sądu Okręgowego w Suwałkach dotyczące możliwości rozwiązania 

konfliktu sąsiedzkiego pomiędzy p.Ulikowskimi a p.Luto poprzez skierowanie stron 

do mediacji. Prosił o podjęcie działań w tym kierunku, 

 prosił o odniesienie się do pisma Pani Sylwii Jaskulskiej – Członka Zarządu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie opłat za umieszczenie 

urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w pasach drogowych dróg publicznych - 

rozważenie obniżenia opłat za użytkowanie pasa drogowego na przebieg światłowodu. 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatalski 

odczytał informację na temat transportu publicznego – treść w załączeniu do protokołu. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

podziękował za przygotowanie materiału, który stanowi dobry początek do dalszej dyskusji. 

Na terenie gminy miasto robi co może w zakresie zapewnienia transportu publicznego na 

swoim terenie, w przeciwieństwie do powiatu, który ogranicza się do wydawania pozwoleń. 

Warto wrócić do sprawdzenia, na ile realny jest powrót połączenia szynowego. Ostatnio, 

sprawa zatrzymała się na tym, że byłby to koszt 800 tys. zł i że samorząd województwa 

wymagał 300 tys. dopłaty, a współfinansowaniem zainteresowany był Ełk i gmina Ełk.  

Swoje uwagi przesłał na skrzynki mailowe radnych. Ma nadzieję, że radni wrócą do tego 

tematu i wspólnie wypracują rekomendacje. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 5 – Wolne wnioski. 

 

Członek Komisji – Ferdynand Grodzicki 

poinformował, że pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Judzikach złożyła wniosek  

o wymianę 11-letniego pieca c.o., który się zepsuł. Prosił o zabezpieczenie środków na zakup 

nowego pieca - koszt z montażem około 25 000,00 zł.  
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Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zgłosił następujące wnioski: 

 w imieniu mieszkańców Lesku zapytał, czy gmina, może na własny koszt 

uporządkować teren i ułożyć płyty na drodze, a następnie obciążyć kosztami osobę, 

które te płyty przywłaszczyła, 

 zgłosił, że na głównym parkingu w Lesku nie świeci lampa - prosił o wymianę 

żarówki. 

 

Innych wniosków w tym punkcie nie zgłoszono.  

 

Na tym posiedzenie komisji zakończono. 

 

 

 

    Protokołowała                                                                 Przewodniczący Komisji 

 

Karolina Kuskowska                                                               Wojciech Rejterada 
 


