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Protokół Nr ORN.0012.1.14.2017 

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

Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 21 listopada 2017 r. 
 

 
Na stan 8 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 6 – 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, 

 Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska, 

 Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek, 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku – Eligia 

Bańkowska, 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku – Barbara 

Taraszkiewicz, 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku – Lucyna Sadowska,  

 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana 

Twardowskiego w Olecku – Stanisław Kopycki, 

 Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach  

– Katarzyna Kondratowicz, 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kijewie – Teresa Sulima, 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich – Mirosław Matusiak, 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Judzikach – Beata Prześniak, 

 Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku – Małgorzata 

Puchalska, 

 Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski. 

 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

powitał przybyłych na posiedzenie i zaproponował zmianę porządku posiedzenia na 

następujący: 

 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 24 października 2017 r. 

2. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych i gimnazjach 

oraz wyników olimpiad przedmiotowych. 

3. Analiza projektu budżetu Gminy Olecko na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018-2028. 

4. Sprawy wniesione.  

5. Wolne wnioski. 

 

Uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano. 

 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie przyjęła powyższy porządek posiedzenia. 
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Do punktu 1 – Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu  

24 października 2017 r. 

 

Uwag do protokołu Nr ORN.0012.1.12.2017 nie zgłaszano. 

 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie przyjęła protokół Nr ORN.0012.1.12.2017 

posiedzenia komisji odbytego w dniu 24 października 2017 r. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 2 – Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych  

i gimnazjach oraz wyników olimpiad przedmiotowych. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

poinformował, że jest to kolejne spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych. Prosił, aby 

dyrektorzy opowiedzieli o swoich osiągnięciach, a także przedstawili problemy, z którymi się 

borykają. Członkowie komisji chcieliby dowiedzieć się również jak poszczególne placówki 

poradziły sobie ze zmianami związanymi z reformą oświaty. Wydział Edukacji, Kultury  

i Sportu przygotował i przekazał do biura Rady Miejskiej prezentacje dotyczące wyników 

egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz wyników olimpiad 

przedmiotowych. Radni zapoznali się z materiałami przed posiedzeniem, a zatem nie ma 

potrzeby ich wyświetlania i omawiania – treść w załączeniu do protokołu. Dodał,  

że w przyszłym roku ze względu na wybory samorządowe spotkania takiego jak dzisiaj nie 

będzie. Przewodniczący Rady Miejskiej i jednocześnie członek komisji zaproponował 

natomiast, aby w czerwcu 2018 roku podsumować funkcjonowanie poszczególnych szkół na 

rok po reformie. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku – Barbara 

Taraszkiewicz 

oznajmiła, że wyniki egzaminów gimnazjalnych zostały poddane szczegółowej analizie przez 

radę pedagogiczną szkoły. W większości przedmiotów w porównaniu z ubiegłym rokiem 

szkolnym generalnie utrzymują się one na tym samym poziomie. Wynik z języka polskiego  

- 6 stanin został utrzymany na tym samym poziomie w skali szkoły, natomiast był wyższy  

w porównaniu z wynikami na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju. Z języka 

angielskiego został utrzymany 8 stanin i był wyższy w porównaniu z wynikami na szczeblu 

gminy, powiatu, województwa i kraju. Z historii/WOS-u uzyskano 5 stanin, jednakowy  

na szczeblu gminy, województwa i kraju, natomiast wyższy na tle powiatu. Stanin 5  

z przedmiotów przyrodniczych jednakowy z wynikami na szczeblu gminy, powiatu, 

województwa i kraju. Natomiast z języka niemieckiego jednakowy z  wynikami na szczeblu 

gminy, powiatu. Egzamin gimnazjalny pisali również uczniowie klas terapeutycznych  

z dostosowaniem do ich potrzeb i możliwości, tj. wydłużonym czasem pracy z arkuszem.  

Są to uczniowie z dysleksją, posiadający trudności z pisaniem, czytaniem itd., natomiast 

oceniani byli według obowiązujących kryteriów. Niskie osiągnięcia klasy terapeutycznej 

obniżyły średnią wyników egzaminu gimnazjalnego. 

W minionym roku szkolnym po I etapie konkursów na szczeblu szkolnym do etapu 

wojewódzkiego zakwalifikowało się 6 uczniów, w tym 2 uczniów uzyskało tytuł laureata  

z języka polskiego oraz tytuł finalisty otrzymał 1 uczeń z matematyki i 1 uczeń z języka 

angielskiego. Oprócz konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty 

w Olsztynie młodzież gimnazjum brała udział w wielu innych t.j.: 
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 XXVI edycja Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny 2017 (najlepszy 

wynik w regionie uzyskany przez ucznia klasy II gimnazjum oraz 7 wyróżnień), 

 Ogólnopolski Konkurs Matematyczny PANGEA 2017 (1 finalista), 

 Wojewódzki konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864” 

(laureatka, która również w konkursach przedmiotowych uzyskała bardzo wysokie 

wyniki), 

 Finał Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego (najlepszy wynik ucznia, 

który obecnie jest już absolwentem szkoły), 

 VIII Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski „Kolor w czerwieni, kolor w bieli…”, 

 Finał I Powiatowego Konkursu „Sudoku lubię to!”, 

 Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „CHAMPS OF ENGLISH”, 

 Konkurs Fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE, 

 V Zamkowa Olimpiada Informatyczna dla gimnazjalistów, 

 Konkurs Wiedzy Ekonomicznej „Z EKONOMIĄ NA TY”. 

W minionym roku szkolnym wiele konkursów, olimpiad i turniejów organizowanych było  

w ramach działań wewnątrzszkolnych. Ponadto pod patronatem Burmistrza Olecka, Starosty 

Powiatu Oleckiego, Kuratora Oświaty w Olsztynie, Marszałka Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie zorganizowano dwa konkursy na szczeblu regionalnym  

tj. XIV edycję Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza 

Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” oraz  V edycji Regionalnego Turnieju Czytelniczego 

"LEKTUROMANIACY". Relacje z tych wydarzeń są zamieszczone na stronie internetowej 

szkoły. 

W związku z przekształceniem z dniem 1 września 2017 r. gimnazjum w szkołę podstawową 

okres wakacyjny wykorzystano na adaptację pomieszczeń w szkole - na 2 grupy oddziału 

przedszkolnego, na 2 oddziały klasy I, na 2 oddziały klasy IV, na świetlicę szkolną oraz na 

plac zabaw na posesji szkoły. Wykaz prac: 

 Adaptacja pomieszczenia na łazienki dostosowane do młodszych dzieci nauczania 

początkowego: 

 doprowadzenie instalacji wodno - kanalizacyjnej do adaptowanego pomieszczenia  

i rozprowadzenie do poszczególnych punktów tj. 8 sedesów, 8 umywalek, 

 montaż nowych misek ustępowych i zaworów wypływowych, 

 montaż nowych umywalek i baterii, 

 malowanie ścian i sufitu w adaptowanym pomieszczeniu, 

 wyłożenie ścian płytkami do wysokości 2 m, 

 wyłożenie podłogi terakotą, 

 montaż stelaży z płyty laminowanej pomiędzy kabinami ustępowymi wraz  

z drzwiami, 

 montaż 2 nowych grzejników w łazience, 

 demontaż starych drzwi z ościeżnicą oraz częściowe wyburzenie ścianki działowej  

(w przejściu między pomieszczeniem z umywalkami a toaletami),  

 rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej na suficie i ścianach oraz demontaż  

starych i montaż nowych opraw oświetleniowych (6 lamp hermetycznie osłoniętych) 

wraz z włącznikami, 

 wykonanie instalacji wentylacyjnej,  

 montaż podgrzewacza do wody, 

 obudowa grzejników w 4 salach dydaktycznych, łazience oraz na korytarzach w części 

przeznaczonej dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej,  

 montaż drzwi PCV oddzielających główny budynek od części tzw. łącznika  

do edukacji wczesnoszkolnej, 

 ułożenie opaski wraz z izolacją przy zewnętrznej ścianie pomieszczenia adaptowanego  

na łazienki. 
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 Przygotowanie terenu przyszkolnego do placu zabaw: 

 likwidacja starych płyt chodnikowych i wyłożenie ciągów pieszych nową kostką 

brukową przy placu zabaw i od strony Armii Krajowej około 300 m²,  

 izolacja fundamentu na długości 20 metrów w tzw. łączniku, remont daszków przy 

drzwiach wejściowych do łącznika,  

 remont schodów zewnętrznych, powiększenie i wyłożenie płytkami (wykonanie 

podjazdów dla wózków) wraz z montażem balustrad od strony placu zabaw oraz  

od strony wejścia, 

 odnowienie ścian zewnętrznych śmietnika szkolnego. 

 powiększenie pomieszczenia świetlicy szkolnej poprzez remont dotychczasowego 

magazynku sportowego, 

 wykonanie trzech domofonów w tzw. łączniku, 

 wyposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjne po uprzednim przygotowaniu 

podłoża (żwir 56 ton, kamień otoczak 10 ton) i obrzeży obsypanych korą  

- darowizna, 

 zagospodarowanie rabat wokół placu zabaw w gruncie - zasadzenie krzewami  

i kwiatami w drewnianych donicach – darowizna. 

Zajęcia edukacyjne w przekształconej szkole podstawowej rozpoczęły się w sposób 

terminowy, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. Dnia 4 września 2017 r. odbyła 

się Gminna Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 z udziałem przedstawicieli organu 

prowadzącego i wielu gości reprezentujących gminne szkoły, przedszkole i instytucje.  

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

zapytał o zakres prac w ramach ujętej w projekcie budżetu kwoty w wysokości 65 tys. zł 

przeznaczonej na boisko. Ponadto zapytał, co dalej z seniorami, którzy korzystają  

z sąsiadującego budynku. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku – Barbara 

Taraszkiewicz 

odpowiedziała, że złożyła wniosek do Pana Burmistrza o wykonanie projektu technicznego  

i zabezpieczenie funduszy na ten cel, aby rozpocząć jakąkolwiek inwestycję. Wstępny projekt 

z Panem Burmistrzem był omawiany w ubiegłym roku. Planowane jest boisko z funkcją 

lodowiska oraz przebudowa budynku (zaplecza sportowego) znajdującego się przy boisku. 

Budynek ten wymaga generalnego remontu. Korzystanie z budynku przez seniorów trzeba 

przedyskutować. W dalszym ciągu można by zabezpieczyć dla nich pomieszczenia,  

ale w tej chwili nie wie, jak to będzie wyglądało w szczegółach. 

  

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

apelował do Burmistrza, aby projekt boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 2 w Olecku 

zakładał wielo-wariantowość – opcję maksymalną i minimalną, którą ewentualnie będzie 

można zrealizować z własnych środków budżetowych. Prosił o nietraktowanie tego jako 

wniosek czy interpelację wymagającą odpowiedzi, a jedynie jako rekomendację. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał, jak szkoła radzi sobie z najmłodszymi dziećmi i jak starsi uczniowie się w tej sytuacji 

odnajdują. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku – Barbara 

Taraszkiewicz 

odpowiedziała, że z uwagi na to, że w łączniku w dwóch klasach są klasy pierwsze, gdzie jest 

kształcenie zintegrowane, jak również oddziały przedszkolne, w tym jeden zamiejscowy 

Przedszkola Krasnal (bez dzwonka), wstawiono drzwi oddzielające łącznik od części głównej 
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oraz zainstalowane zostały domofony. Domofony zainstalowano również przy wejściu od 

strony placu zabaw. Młodzież gimnazjalna od pierwszych dni pobytu w szkole przejawia 

opiekuńczy stosunek do młodszych dzieci i nie odnotowano do chwili obecnej żadnych 

przejawów agresji czy dyskryminacji. Dzieci z oddziałów przedszkolnych mają zapewnione 

pełne całodzienne wyżywienie zgodnie z polityką zdrowego żywienia. Od września bieżącego 

roku posiłki przyrządzane są na parze w zakupionym przy wsparciu organu prowadzącego 

piecu konwekcyjnym.  

 

Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku – Małgorzata 

Puchalska 

dodała, że rodzice są bardzo zadowoleni z tego, że jeden oddział przedszkola znajduje się  

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku. Równie ważna przy tym jest wymiana doświadczeń 

nauczycieli obu placówek jak i dobrze układająca się współpraca. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich – Mirosław Matusiak 

oznajmił, że Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich położona na terenie wiejskim liczy 124 

uczniów w obecnym roku szkolnym. Przystępując do przygotowania uczniów do egzaminów 

gimnazjalnych badano ich potencjał edukacyjny. I tak, wśród gimnazjalistów, którzy zdawali 

egzamin w 2017 roku jest 25% uczniów z wysokim potencjałem, 33,3% z potencjałem 

średnim oraz 41,6% z potencjałem niskim. Szkoła posiada wypracowany system 

przygotowania do egzaminu gimnazjalnego gimnazjalistów, wraz ze szczegółową analizą 

jakościową i ilościową każdego ucznia ze wszystkich części egzaminu. Szczegółowa 

statystyka jest prowadzona od 2002 roku do roku obecnego. 

Uczniowie w 2017 roku osiągnęli dobre i bardzo dobre wyniki z egzaminu gimnazjalnego: 

 język polski – 66%, średnia gminy – 66%, średnia powiatu – 64%, średnia 

województwa – 67% i średnia krajowa – 69%, 

 historia - 58%, średnia gminy – 56%, średnia powiatu – 53%, średnia województwa – 

56% i średnia krajowa – 59%, 

 matematyka – 46%, średnia gminy – 46%, średnia powiatu – 42%, średnia 

województwa – 43% i średnia krajowa – 47%, 

 przedmioty przyrodnicze - 57%, średnia gminy – 49%, średnia powiatu – 47%, średnia 

województwa – 50% i średnia krajowa – 52%, 

 język angielski poziom podstawowy – 65,25%, 

 język angielski poziom rozszerzony – 40,38%, 

 język niemiecki poziom podstawowy – 48,50%. 

Ze wszystkich przedmiotów osiągnięto lepsze wyniki od przewidywanych na podstawie 

analizy wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Z przedmiotów 

przyrodniczych osiągnięto najwyższą średnią w powiecie oleckim, a z matematyki i historii  

- najlepsze wyniki wśród szkół wiejskich powiatu oleckiego. Z matematyki jako jedyna 

wiejska szkoła uzyskała średnią powyżej 40%. 

Wnioski z jednorocznych wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej: 

 Jednoroczne wskaźniki EWD ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem  

gimnazjalnym osiągnęły w tym roku wartość dodatnią. 

 Zanotowano wzrost jednorocznych wskaźników EWD z matematyki, przedmiotów 

przyrodniczych i języka polskiego w porównaniu do wskaźników ubiegłorocznych,  

co świadczy o wzroście efektywności pracy szkoły. 

 Na podstawie analizy jednorocznego wskaźnika EWD efektywność kształcenia  

z przedmiotów przyrodniczych  w 2017 r.  można uznać za ponadprzeciętną. 

Wnioski z analizy trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej za okres  

2015-2017: 
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 Trzyletni wskaźnik EWD wskazuje na ponadprzeciętną efektywność kształcenia  

z przedmiotów przyrodniczych (cały przedział ufności znajduje się nad osią poziomą)  

i jest najwyższy ze wszystkich szkół w powiecie oleckim. 

 W przypadku wszystkich przedmiotów zaobserwowano wzrost trzyletniego wskaźnika 

EWD w porównaniu ze wskaźnikami ubiegłorocznymi. 

 Efektywność kształcenia zarówno z matematyki i przedmiotów humanistycznych 

utrzymuje się na przeciętnym poziomie i nie jest gorsza od efektywności kształcenia  

w innych szkołach powiatu oleckiego. 

W budynku szkolnym wymieniono całkowicie stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono 

płytki PCV na wykładzinę elastyczną z atestem. Każda sala lekcyjna jest wyposażona  

w komputer z internetem (niektóre ponad 10 lat). Na 10 sal lekcyjnych 6 sal jest 

multimedialnych z rzutnikiem i ekranem. Szkoła posiada 2 tablice multimedialne oraz 

wi-fi. W salach lekcyjnych, w tym edukacji wczesnoszkolnej zostały wymienione wszystkie 

stoliki i krzesła dostosowując je do wzrostu uczniów. Szkoła jest zadbana, panuje miła  

i przyjazna atmosfera. W szkole obecnie zatrudnionych jest 29 nauczycieli i 8 pracowników 

administracji i obsługi. Większość uczniów do szkoły jest dowożona autobusami. Szkoła 

opalana jest paliwem stałym tj. węglem. Kotłownia została zmodernizowana. Cały czas 

dokonywane są remonty w miarę posiadanych środków. W tym roku wykonano altanę 

edukacyjną na posesji szkolnej metodą gospodarczą, gdzie uczniowie mogą się uczyć  

i spotykać. Rozpoczęto powiększanie parkingu na posesji szkolnej. Zakupiono dodatkowe 

szafki dla uczniów. Bolączką szkoły jest brak sali gimnastycznej, stołówki oraz biblioteki. 
 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zwrócił się z pytaniem do Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, jakie są pomysły 

w sprawie stołówki i biblioteki szkolnej. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że wielokrotnie rozmawiała na ten temat z Panem Burmistrzem, ale  

w budżecie brakuje pieniędzy na wiele rzeczy. Rozumie, że jest to bolączka szkoły i trzeba 

będzie się z tym zmierzyć. Burmistrz ma te problemy na uwadze. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał o ilość dzieci po reformie. Zwrócił uwagę, że szkoła w ubiegłym roku nie brała 

udziału w konkursach. Zapytał, jak to wygląda w tym roku. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich – Mirosław Matusiak 

oznajmił, że szkoła liczy 124 uczniów w obecnym roku szkolnym, czyli o jednego ucznia 

więcej niż w roku poprzednim. Szkoła bierze udział w konkursach organizowanych przez 

inne szkoły oraz w konkursach kuratoryjnych - dwa lata temu jeden z uczniów został 

laureatem, uzyskał II miejsce w konkursie z przyrody. Natomiast w tym roku konkursy 

okazały się bardzo trudne – brakowało 1,2,3 punktów i uczniowie nie przechodzili dalej.  

W najbliższy czwartek odbędzie się konkurs z matematyki, w którym uczniowie szkoły 

wezmą udział. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

stwierdził, że to ważne, aby brać udział w konkursach, bo już sam udział podnosi 

umiejętności ucznia. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

apelował do Pana Burmistrza, aby był bardziej czujny jeśli chodzi o salę gimnastyczną,  

bo w czerwcu była okazja, aby się o to starać, ale urząd nie był gotowy. Jest wiele 

możliwości, które mogą rozwiązać problemy szkół wiejskich. Jeżeli będą oszczędności  
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po przetargach w następnym roku, to trzeba podobnie jak w przypadku SP Nr 2 pomyśleć  

o projekcie. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich – Mirosław Matusiak 

odpowiedział, że projekt jest już wykonany. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego 

w Olecku – Stanisław Kopycki 

poinformował, że egzaminy gimnazjalne 2016/17 przedstawiają się następująco: 

 historia i WOS - 64% - 7 stanin (gmina - 56%; powiat - 53%; województwo - 56%; 

kraj 59%); wynik wyższy niż w gminie, powiecie, województwie i kraju, 

 matematyka - 49% - 6 stanin  (gmina - 46%; powiat - 42%; województwo - 43%; kraj 

47%); wynik wyższy niż w gminie, powiecie, województwie i kraju, 

 przedmioty mat. - przyr. - 52% - 5 stanin (gmina - 49%; powiat - 47%; województwo  

- 50%; kraj 52%); wynik wyższy niż w gminie, powiecie, województwie i równy 

wynikowi w kraju, 

 j. angielski pp - 74% - 6 stanin (gmina - 79%; powiat - 71%; województwo - 63%; kraj 

67%); wynik niższy  niż w gminie, ale wyższy w niż powiecie, województwie i kraju, 

 j. angielski pr - 56% - 3 miejsce w powiecie (gmina - brak danych %; powiat - brak 

danych %, 

 j. niemiecki pp - 74% - 1 miejsce w gminie i powiecie (gmina - 48%; powiat - 47%; 

województwo - 50%; kraj 54%); wynik wyższy niż w gminie, powiecie, 

województwie, 

 j. polski - 66% - 4 stanin (gmina - 66%; powiat - 64%; województwo - 67%; kraj 

69%). 

Konkursy w ubiegłym roku były rzeczywiście trudne. Laureatów było mniej niż w latach 

poprzednich, ale szkoła może poszczycić się laureatem z matematyki – uczeń ten ma duże 

osiągnięcia w pływaniu – jest to duma szkoły jak i finalista z geografii. Wielu uczniów  

w minionym roku szkolnym osiągnęło wysokie wyniki w międzynarodowym konkursie 

matematycznym KANGUR. Uczniowie biorą udział w różnego rodzaju innych konkursach 

artystycznych i sportowych. Godnym pochwały jest praca nauczycielki wychowania 

fizycznego, która doprowadziła swoimi działaniami drużynę dziewcząt do mistrzostw 

województwa w tenisie stołowym. Ta drużyna zajęła również IX miejsce w kraju. Szkoła jest 

również organizatorem konkursów. Na podkreślenie zasługują zawody pływackie 

integracyjne, nad którymi co roku patronat obejmuje Pan Burmistrz oraz Warmińsko 

-Mazurski Kurator Oświaty - najbliższe zawody odbędą się 18 grudnia, na które wszystkich 

serdecznie zapraszał oraz wiosenne zawody w badmingtona. W ubiegłym roku szkolnym 

doposażono szkołę w pomoce naukowe głównie z dwóch projektów. Jeden z nich realizuje 

szkoła, zaś drugi firma zewnętrzna. Dzięki temu w szkole jest 15 laptopów i 16 tabletów, 

które są wykorzystywane w pracy nie tylko na lekcjach matematyki. Zakupiono dużo lektur 

do nowej podstawy programowej. W ramach projektu otrzymano również sporo pomocy do 

przyrody, języka angielskiego i matematyki. Doposażono też salę integracji sensorycznej, 

która jest w rozbudowie obejmującej dwa pomieszczenia, gdyż jest więcej uczniów niż się 

spodziewano. W każdej z sal dydaktycznych znajduje się komputer z dostępem do internetu 

oraz w większości tablice multimedialne lub projektory – też zdobyte w ramach projektów 

lub dzięki współpracy z rodzicami. Wszyscy uczniowie od klasy IV mają zapewnione 

indywidualne szafki szkolne, w których mogą zostawiać m.in. książki, zeszyty. Szafki 

szkolne są planowane również dla dzieci młodszych klas I-III. W szkole działa prężnie 

Stowarzyszenie Pomarańcza oraz drużyna harcerska. Szkoła otrzymała Certyfikat „Szkoła 

Wierna Dziedzictwu”. Wyróżnienie przyznano po raz pierwszy. O jego otrzymanie 

wnioskowały 252 szkoły i placówki z naszego województwa. Aby znaleźć się wśród 

wyróżnionych, należało nadesłać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie sprawozdanie  
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z podejmowanych przez ostatni rok działań. Kapituła oceniła przedsięwzięcia pod kątem 

doskonalenia procesu dydaktycznego i wychowawczego w obszarze edukacji patriotycznej  

i regionalnej. O Certyfikat mogą ubiegać się przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne 

oraz placówki wszystkich typów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. 

Wyróżnienie przyznawane jest na okres 3 lat. Po upływie tego czasu szkoła ma prawo 

ponownie ubiegać się o Certyfikat. Podkreślił dużą rolę nauczycieli, a szczególnie pani 

koordynator, którzy włożyli dużo wysiłku, aby to wyróżnienie otrzymać. 

Potrzeby szkoły w zakresie prac remontowych na najbliższy rok kalendarzowy: 

 wymiana 25 okien – kwota ok. 50.000 zł – niezbędne wsparcie Urzędu Miejskiego, 

 wymiana sprzętu komputerowego w pracowni komputerowej – 17 komputerów 

- kwota ok. 35.000 zł – niezbędne wsparcie Urzędu Miejskiego. 

Potrzeby remontowe szkoły na najbliższe 2-3 lata: 

 remont schodów z tyłu szkoły, 

 remont wejścia do szkoły – posadzka, 

 remont boisk asfaltowych (wykonanie projektu technicznego; wymiana nawierzchni 

na sztuczną), 

 remont placu za szkołą (wymiana płytek na nowe lub wylanie asfaltem). 

Związane z reformą oświaty przekształcenie Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) 

w ośmioletnią szkołę podstawową (z klasami gimnazjalnymi w okresie przejściowym) 

przebiega bez trudności i problemów.    

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

podziękował za przekazane informacje. Zauważył, że wyniki w konkursach są powtarzalne. 

Świadczy to o tym, że nie jest to przypadek, a systematyczna praca uczniów i nauczycieli.  

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

zapytał, czy jest wykonany projekt na boisko. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego 

w Olecku – Stanisław Kopycki 

odpowiedział, że nie. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

poinformował, że będzie wnioskował do Pana Burmistrza o wygospodarowanie środków na 

dokończenie sali sensorycznej. 

 

Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku – Małgorzata 

Puchalska 

poinformowała, że Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku jest placówką 

z 8 oddziałami, w tym jeden mieści się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku.  

Do przedszkola uczęszcza 190 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Placówka może poszczycić się 

rożnego rodzaju przedsięwzięciami i działaniami. Do najważniejszych można zaliczyć 

realizację ogólnopolskiego programu pt. „Optymistyczne przedszkole”, który ma na celu 

poznawanie codziennej rzeczywistości w sposób przyjazny, przełamywanie barier, 

wychodzenie ze schematów, uczenie optymizmu. Duży nacisk placówka kładzie na działania 

proekologiczne realizując program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” oraz „Las rośnie dla nas”. 

W ramach działań profilaktycznych realizowane są programy: „Mamo, tato wolę wodę”, 

„Przyjaciele Zippiego”, „Czyste powietrze wokół nas”. Przedszkole posiada certyfikaty: 

 Szkoła przyjazna środowisku, 

 Przedszkole przyjazne dzieciom, 

 Międzynarodowy certyfikat „Zielona Flaga”. 
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Przedszkole ubiega się też o Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Pozyskiwane są 

fundusze opracowując projekty z ECE w Ełku, a tym samym wzbogacając ofertę edukacyjną. 

Wielki nacisk jednostka kładzie na współpracę z rodzicami poprzez różnego rodzaju 

spotkania, kontakty indywidualne, poradnictwo – w przedszkolu zatrudniony jest psycholog  

i logopeda. Jesteśmy organizatorami różnych konkursów: plastycznych, muzycznych, 

recytatorskich. Rokrocznie przedszkole jest organizatorem Konkursu piosenki przedszkolnej 

organizowanego przy współudziale ROK Mazury Garbate. Przedszkole posiada wyrobioną 

renomę w środowisku lokalnym. Posiada pięknie wyposażony ogród. Potrzeby to przede 

wszystkim remont elewacji, dachu. Wiele prac wykonywanych jest w ramach własnych 

środków. 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

poinformował, że na temat certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu” rozmawiał z panią 

dyrektor SP Nr 1 w Olecku. To nie jest tak, że certyfikat dostaje się za zrobienie jednej 

uroczystości. Certyfikat jest potwierdzeniem ciągłej pracy według zasad wiernych tradycji. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

stwierdził, że sukcesem są dzieci w przedszkolu publicznym w sytuacji, gdy jest konkurencja 

i rodzice mogą wybierać przedszkole. Zapytał o żłobek. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że Pan Burmistrz właśnie przed komisją podpisał wniosek i od przyszłego 

roku szkolnego planowany jest oddział żłobkowy. W ramach programu „Maluch” ubiegamy 

się o dotację na 16 osób. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

poinformował, że komisja do tej pory odwiedzała szkoły. W przyszłym roku komisja 

chciałaby wybrać się z wizytą do przedszkola. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

prosił o więcej informacji na temat programu pt. „Optymistyczne przedszkole”. 

 

Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku – Małgorzata 

Puchalska 

odpowiedziała, że program jest realizowany już trzeci rok. Nauczyciele zostali przeszkoleni  

w celu prowadzenia różnych działań, dzięki którym dzieci są bardziej otwarte i odważne.  

Od momentu przyjścia do przedszkola dziecko zostaje wyposażone w paszport przyszłości,  

za pomocą którego prowadzi się dokumentację.  

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

zapytał o termomodernizację. 

 

Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku – Małgorzata 

Puchalska 

wyjaśniła, że urząd złożył wniosek na termomodernizację budynku. Wniosek nie przeszedł.  

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

dodał, że w projekcie były przede wszystkim dwa parametry, które sprawiały trudność 

wszystkim, którzy składali wnioski. Napisane zostało odwołanie – oczekujemy na informacje. 

Bryła przedszkola jest niekorzystna i efekty termoizolacyjne jest bardzo trudno osiągnąć. 
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Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku – Eligia Bańkowska 

potwierdziła głosy przedmówców, że kryteria konkursowe w tym roku były dość trudne,  

a jednocześnie w trakcie konkursów zostały one podniesione, co również wpłynęło na wyniki. 

Uczniowie szkoły bardzo chętnie biorą udział w różnego rodzaju konkursach. Wyniki są 

różne, ale dziecko nie rozgranicza, czy jest to poziom gminny, czy wojewódzki, ono się 

cieszy wygraną nawet na poziomie konkursu szkolnego. Dlatego warto organizować nawet 

konkursy wewnątrzszkolne i takich jest sporo. Uczniowie odnoszą sukcesy na poziomie 

konkursów ogólnopolskich organizowanych m.in. z języka polskiego i matematyki. Szkoła 

próbuje podejmować działania w różnych kierunkach, aby dawać szanse wszystkim uczniom  

w różnych dziedzinach. Prawie 100 uczniów szkoły ma opinię z poradni, czyli co 6 dziecko  

w szkole potrzebuje wsparcia ze strony specjalistów (psycholog, logopeda itd.). Szkoła należy 

do klubu szkół Unicefu. Od lat prowadzi też adopcję na odległość, która jest działaniem  

w ramach certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu” - od lat organizuje wiele imprez, co też 

wpłynęło na pozytywną punktację. Szkoła bierze udział w różnych programach 

ogólnopolskich, kuratoryjnych m.in. na temat bezpieczeństwa, zdrowego odżywiania. 

Współpraca z rodzicami układa się pozytywnie. Jeśli chodzi o reformę, ostatnio nawet klasy 

VII, które miały być problematyczne powiedziały, że cieszą się, że zostały w szkole  

– przyjęły to bardzo spokojnie. Problemem jest dostosowanie pracowni fizycznych, 

chemicznych i biologicznych, których w szkole nie było. W miarę możliwości zakupywane są 

pomoce. W pracowni komputerowej jest podział na grupy, komputery są przestarzałe, ale 

funkcjonują i przydają się do nauki historii technologii. Potrzebą szkoły jest m.in. 

„upiększenie” miejsca, gdzie są oddziały przedszkolne (wymiana podłogi), dokończenie 

Orlika. W tej chwili remontowana jest sala gimnastyczna - dach i ściany oraz wymiana 

podłogi. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

cieszy go fakt, że szkoła bardzo dba o uczniów słabszych. Rola szkoły w tym zakresie jest 

bardzo ważna. W SP Nr 1 i pozostałych szkołach z pewnością trzeba zadbać o zakup 

nowszych komputerów. Zapytał, co z jedyną ofertą na remont, która była wyższa niż 

proponowana. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku – Eligia Bańkowska 

odpowiedziała, że wszystko potoczyło się bardzo szybko: zgoda Pana Burmistrza, zapytania 

telefoniczne, w wyniku których uzyskała odpowiedzi, że potencjalni wykonawcy nie są 

zainteresowani zleceniem do końca roku. Był też problem ze znalezieniem podwykonawcy, 

który położy ostatnią warstwę. Po rozmowach były skierowane trzy pisemne zapytania. Jedna 

z firm postanowiła podjąć się realizacji. Kwota jest rzeczywiście wyższa, ale nie będzie to 

problemem. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

w imieniu członków komisji zasygnalizował, że odbywa się dużo pięknych imprez 

związanych z oświatą, a komisja nie jest praktycznie nigdzie zapraszana. Brak uczestnictwa  

w tych wydarzeniach zauważają też mieszkańcy. Prosił, aby pani kierownik i dyrektorzy mieli 

to na uwadze. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kijewie – Teresa Sulima 

poinformowała, że Szkoła Podstawowa w Kijewie została doskonale przygotowana  

do przyjęcia młodszych uczniów - dostosowano pomieszczenia klasowe, świetlicę i łazienki. 

Podzieliła spostrzeżenia przedmówców, że przyjęte do pierwszej klasy dzieci, w przypadku 

SP w Kijewie jest ich 7, zawładnęły sercami starszych uczniów, którzy opiekują się 

pierwszoklasistami. Szkoła posiada pracownię języka polskiego, pracownię językową, 

biologiczno-chemiczną, komputerową, bibliotekę szkolną i stołówkę. Zakupiono atrakcyjne 
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pomoce dydaktyczne. Zajęcia sportowe realizowane są w szkole, obiektach MOSIR-u  

i w sali gimnastycznej w Gąskach – pani dyrektor SP w Gąskach chętnie udostępnia salę, 

nawet w niedzielę na zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie biorą udział w konkursach 

przedmiotowych, artystycznych i przeglądach. Stały dostęp do Internetu i sieć wi-fi ułatwiają 

realizację podstawy programowej. W listopadzie zostanie wdrożony dziennik elektroniczny. 

Współpraca z rodzicami układa się dobrze. Rodzice angażują się w życie szkoły, służą 

pomocą w organizowaniu zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych oraz wykonują liczne prace 

na rzecz szkoły. 

Prowadzone są następujące zajęcia dla uczniów: 

 zajęcia rozwijające uzdolnienia z zakresu biologii i chemii realizowane  

w formie interdyscyplinarnego laboratorium. Uczestnicy zajęć projektują  

i wykonują doświadczenia zgodnie z procedurą naukową, 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki prowadzone w formie warsztatów, 

skierowane do jednej grupy. Empiryczny charakter zajęć skłania uczniów 

do opracowywania wyników, pomiarów i tworzenia wykresów z wykorzystaniem 

dostępnych aplikacji internetowych, 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii. Podczas zajęć dominuje 

konstruktywizm poznawczy, a doświadczenia są podstawą zajęć, uczniowie 

korzystają również z interaktywnych zadań, 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii. W ramach zajęć zakłada się 

przeprowadzenie zajęć z naciskiem na realizację treści ekologicznych (zasada 

zrównoważonego rozwoju), 

 kółko zainteresowań rozwijające uzdolnienia łączące treści zajęć: informatyki, 

edukacji medialnej z elementami robotyki, prowadzone w formie warsztatów 

interdyscyplinarnych, 

 zajęcia profilaktyczno - plastyczne, 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego łączące treści z edukacji 

medialnej. Zajęcia zakładają efektywne wykorzystanie, m.in.: multimediów, 

programów edukacyjnych, portali edukacyjnych, aplikacji, 

 kółko żeglarskie, 

 kółko mechaniczne, 

 kółko gastronomiczne (kulinarne), 

 kółko dramatyczne (teatralne), 

 dziennikarskie. 

Potrzebami szkoły są: 

 plac zabaw, 

 kserokopiarka, 

 sala gimnastyczna. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał, jak wygląda sytuacja z rodzicami, bo w tej szkole był problem, skarga do kuratorium, 

rodzice „buntowali się” na sesjach. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kijewie – Teresa Sulima 

odpowiedziała, że w jej ocenie współpraca z rodzicami układa się bardzo dobrze. Szkoła  

z rodzicami współtworzy dokumenty, rodzice sprawują opiekę nad dziećmi podczas różnych 

wydarzeń pozaszkolnych, prowadzą koła. Rodzice domagali się, żeby była osobna szkoła 

podstawowa i ona powstała – osiągnęli swój cel. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

zapytał o koszt placu zabaw. 
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Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kijewie – Teresa Sulima 

odpowiedziała, że jest to koszt około 35 tys. zł. W wykonaniu placu na pewno pomogliby 

rodzice, bo mają własny sprzęt ciężki. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

stwierdził, że w projekcie budżetu są zadania, które można „okroić”. Plac zabaw jest 

wymogiem i trzeba znaleźć na to pieniądze. 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

zaintrygowało go kółko żeglarskie, które funkcjonuje w szkole. Prosił o więcej informacji. 

Dodał, że jest po rozmowach z panią kierownik i planowana jest reaktywacja w ramach 

Oleckiego Klubu Wodnego m.in. żeglarstwa, kajakarstwa – zależy na co będą chętni.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kijewie – Teresa Sulima 

wyjaśniła, że jest 18 członków koła żeglarskiego. Rodzice przekazali do remontu jacht.  

Ma nadzieję, że uda się zorganizować kurs, aby uczniowie mogli uzyskać patent młodszego 

sternika. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

gratulował pani dyrektor ciekawych pomysłów. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Judzikach – Beata Prześniak 

poinformowała, że szkoła liczy 99 uczniów – dzieci jest mniej niż w roku ubiegłym  

(114). W skład szkoły podstawowej wchodzi w tej chwili zespół wychowania 

przedszkolnego, szkoła podstawowa i dwa oddziały gimnazjum. Jeśli chodzi o wyniki 

egzaminu gimnazjalnego był znaczny spadek. Uczniowie w sprawdzianie po klasie VI mieli  

1 stanin z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych. Dzięki temu, że  

w roku szkolnym 2015/2016 został wprowadzony program naprawczy, który zaowocował  

poprawą wyników, w tym roku również wyniki były również zadowalające. Osiągnięto  

2 stanin z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, z języka polskiego 3 stanin, z języka 

angielskiego jeśli chodzi o poziom podstawowy był najwyższy w gminie – 98%, na poziomie 

rozszerzonym był również wysoki wynik. Nauczyciele pracują z dziećmi bardzo trudnymi  

– spośród 7 uczniów klasy III gimnazjum 3 uczniów posiada opinię poradni psychologiczno 

-pedagogicznej, 1 ucznia z orzeczeniem poradni (upośledzenie w stopniu lekkim), 2 uczniów 

drugorocznych. Nauczyciele przepracowali ponad 70 godzin zajęć dodatkowych tylko  

i wyłącznie z uczniami klasy III, aby osiągnąć powyższe wyniki. Dużym utrudnieniem  

w pracy z uczniami jest obojętność ich rodziców. Niemniej jednak szkoła robi wszystko, aby 

zaangażować dzieci w działalność artystyczną i społeczną. Uczniowie startują w konkursach 

zewnętrznych recytatorskich, artystycznych – sprawdzają się w tym i zdobywają wyróżnienia. 

Oprócz tego Radny Ferdynand Grodzicki mógłby się pochwalić młodzieżową grupą 

strażacką, która również osiąga wyniki. Ponadto, w szkole praktycznie każdego tygodnia są 

konkursy wewnętrzne m.in. organizowany od trzech lat Gminny Konkurs Piosenki Zimowej. 

Cieszy się on dużą popularnością – startuje 100 uczniów z całej gminy. Jutro natomiast 

odbędzie się konkurs regionalny Jesień w poezji. Jest to konkurs z bardzo długą tradycją. Jeśli 

chodzi o przygotowanie placówki w tym roku: wyremontowano sale zespołu wychowania 

przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy lekcyjne, gabinet profilaktyki, korytarz, 

przedsionek do stołówki szkolnej oraz łazienkę na stołówce. W szkole są dwie pracownie 

komputerowe i dużo zakupionego sprzętu m.in. 3 tablice interaktywne. Bardzo dobrze układa 

się współpraca z sołtysami Judzik i Lenart - szkoła korzysta z wiaty przy budynku szkoły oraz 

z boiska w Lenartach i znajdujących się na nim urządzeń. Ponadto z inicjatywy lokalnej, 

gdzie wspólnie z panem sołtysem pisano projekt, zakupiono grunt, na którym została 

urządzona druga część placu zabaw. Współpraca z rodzicami układa się rewelacyjnie. 
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Wspierają oni działania i uczestniczą w życiu szkoły m.in. współtworzą dokumentację  

i występują w konkursach. Bolączka szkoły to komin, który jest pęknięty – zostało to 

zgłoszone do urzędu. Będzie to spora inwestycja, ponieważ jest to największy komin na 

dachu budynku szkolnego. Nauczyciele biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach w ramach 

programów m.in. z technologii informacyjnej dla klas I-III – pierwsze szkolenie odbędzie się 

w najbliższy weekend. Szkoła posiada certyfikat „Szkoła promująca zdrowie”. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

powiedział, że środowisko wiejskie i mniejsza liczba uczniów stwarza mniejszy potencjał 

osiągnięcia dobrych wyników. Jeśli przy tym rodzic nie dba o edukację dziecka, to często 

zaangażowanie i praca nauczyciela jest marnowana. Dlatego bardzo cieszy to, że szkoła ma 

pomysły i stara się edukować nie tylko dziecko ale i rodzica. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

zapytał, czy komin nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ile 

środków potrzeba na jego remont. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Judzikach – Beata Prześniak 

odpowiedziała, że była robiona wycena i będzie to koszt około 20 tys. zł. Systematycznie są 

robione przeglądy kominiarskie - wpisane jest zalecenie budowy nowego komina. Zagrożenia 

bezpośredniego nie ma. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał, jak szkoły w Babkach Oleckich i w Judzikach, w których nie ma sal gimnastycznych, 

radzą sobie z zajęciami wychowania fizycznego, czy korzystają z obiektów Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich – Mirosław Matusiak 

odpowiedział, że jest podział uczniów na grupy. Uczniowie dojeżdżają na halę razem  

z uczniami z Judzik. Wracają po dwóch godzinach. Jeżeli jest pogoda, to zajęcia odbywają się 

na boisku szkolnym, a jeżeli nie – zajęcia są prowadzone na korytarzu. Rozwiązanie jest 

bardzo dobre. 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

zapytał, czy w dalszym ciągu są problemy z dojazdem uczniów na halę. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku – Eligia Bańkowska 

odpowiedziała, że nie ma z tym problemów. Problemem jest czasem zamknięcie hali  

z powodu innych odbywających się wydarzeń. 

 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach  

– Katarzyna Kondratowicz 

poinformowała, że w przypadku szkoły w Gąskach najwięcej kontrowersji wzbudzało  

zabranie jednej klasy szóstej do Kijewa. Postępowanie i podjęcie decyzji przez Pana 

Burmistrza zgodnie z prawem przerwało wszelkie spekulacje. Wyciszyli się rodzice  

i uczniowie. Od 1 września wszystkie dzieci uczęszczają do Gąsek. Liczba dzieci pozostała na 

dotychczasowym poziomie. Wszystkie dzieci z klas szóstych włączone są w realizację 

projektu „Aktywna szkoła”, są bardzo zadowolone z zajęć. W ramach posiadanych środków 

na potrzeby klasy VII zakupiono stoliki i krzesła, pomoce do chemii, geografii i fizyki.  

W trakcie wykonywania jest umeblowanie pracowni chemicznej, do której w czasie wakacji 

doprowadzona została woda. Sukcesywnie zakupywany jest kanon lektur. W chwili obecnej 

realizacja podstawy programowej odbywa się na bieżąco i bez zakłóceń. W szkole działa 
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Stowarzyszenie „Ku Słońcu” oraz drużyna harcerska. W październiku zakończono remont 

dachu na budynku wielofunkcyjnym. Szkoła posiada kompleks boisk, sale gimnastyczną, 

bibliotekę, stołówkę z kuchnią, dzieci korzystają z wiejskiego placu zabaw i siłowni 

plenerowej.  

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

stwierdził, że żadna szkoła miejska nie ma tak pięknej bazy jak szkoła w Gąskach. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

zgłosił wniosek, aby w związku z planowaną przebudową DK 65 zwrócić się do Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie o budowę chodnika w Gąskach w miejscu, 

gdzie parkują autobusy do końca wsi. 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

poinformował, że był z wizytą w szkole w Gąskach i rzeczywiście wszystko wygląda tam 

bardzo dobrze. Zapytał, czy zajęcia, które się w szkole odbywają ze wszystkich przedmiotów, 

odbywają się bez problemów. 

 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach  

– Katarzyna Kondratowicz 

odpowiedziała, że tak. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku – Lucyna Sadowska 

poinformowała, że szkoła liczy 446 uczniów, o czterdziestu kilku uczniów mniej w stosunku 

do ubiegłego roku. W wyniku zmiany obwodów szkolnych odeszła jedna klasa IV i jedna 

klasa VII. Szkoła „nie ma szczęścia” do projektów, a to za sprawą za dobrych wyników. Nie 

mniej jednak baza wygląda bardzo dobrze. W każdej klasie jest komputer z rzutnikiem 

multimedialnym do dyspozycji nauczyciela. Sprzęt został zakupiony „własnymi siłami”, albo 

dzięki sponsorom. Szkoła jest przygotowana do dziennika elektronicznego. Od wielu lat 

sprzęt jest sukcesywnie odnawiany. Co roku szkoła doposażana jest w kilka komputerów oraz 

rzutniki. Uczniowie szkoły mają duży potencjał. Biorą udział w wielu konkursach 

przedmiotowych i artystycznych. Odnoszą sukcesy. W tym roku jeden z uczniów był finalistą 

konkursu z języka angielskiego. Z matematyki niestety zabrakło jednego punktu uczniowi,  

z powodu podniesienia progów. Tenże chłopiec wziął udział w matematycznym konkursie 

międzynarodowym „Z matematyką przez świat” organizowanym przez Wydział Matematyki  

i Informatyki w Olsztynie i zakwalifikował się na dalszy etap w Olsztynie. Nie uplasował się 

na żadnym wyróżnionym miejscu, ale samo to, że pojechał na dalszy etap było dla niego 

ogromnym wyróżnieniem. Od wielu lat uczniowie szkoły odnoszą sukcesy w konkursie 

matematycznym Kangur oraz w konkursie o senacie. W tym roku szkoła zdobyła pierwsze 

miejsce w finale powiatowym turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zakwalifikowała 

się do finału wojewódzkiego. Uczniowie niestety nie wzięli w nim udziału, ponieważ w tym 

samym czasie mieli wycieczkę klasową. Podkreśliła rolę sportu w szkole. Sukcesy 

wypracowane przez nauczycieli są bardzo duże – uczniowie wracają z zawodów z medalami  

i pucharami. Nie ma żadnego problemu z naborem do klasy sportowej. Ma nadzieję, że tak 

pozostanie, chociaż w perspektywie czasu zostaną dwa oddziały, z których będzie trudno 

zrobić nabór do klasy sportowej. W ubiegłym roku szkoła zdobyła I miejsce w województwie 

w rywalizacji sportowej. Podkreśliła ogromną rolę Urzędu Miejskiego, ponieważ szkoła nie 

ma żadnego problemu z uzyskaniem transportu na finały wojewódzkie, a są to wyjazdy m.in. 

do Iławy, Bartoszyc i Lidzbarka Warmińskiego. Nie występują również problemy ze zgodą 

rodziców na to, by dziecko reprezentowało szkołę na zawodach. Zakupiono piłki, stroje 

sportowe, znaczniki. W przyszłym roku planowany jest zakup dresów. Oczekuje z nadzieją na 

realizację projektu, który został złożony na remont boisk sportowych oraz pracownię 
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językową. Jeśli chodzi o bieżące funkcjonowanie szkoły dużym problemem stały się 

przedmioty takie jak: chemia, fizyka, biologia i geografia, bo w szkole jest tylko jedna 

pracownia, która łączy te cztery przedmioty (posiada wymagane zaplecze). Należy zakupić 

część pomocy dydaktycznych do przedmiotów chemia i fizyka (m.in. odczynniki). 

Dodatkową potrzebą w świetle przepisów jest zlew na zapleczu. Dzięki otrzymanemu 

dofinansowaniu przeniesiono pracownię komputerową do innej sali - potrzebne są jeszcze 

odpowiednie krzesła (zalecenie sanepidu). 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

zapytał o koszt krzeseł do pracowni komputerowej. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku – Lucyna Sadowska 

odpowiedziała, że jedno krzesło regulowane i z podłokietnikami kosztuje około 250 zł. 

Potrzebne są 24 krzesła.  

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

cieszą go bardzo dobre wyniki sportowe. Pesymistycznie niestety należy podejść do naboru  

w przyszłych latach do klasy sportowej z dwóch oddziałów. Jest to raczej niemożliwe. Jedyną 

szkołą, która w perspektywie czasu będzie miała oddziały sportowe jest SP Nr 1  

w Olecku. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku – Lucyna Sadowska 

odpowiedziała, że cuda się zdarzają. Ludzie przyjeżdżają, osiedlają się w Olecku. Jej 

zadaniem jest posiadać optymizm. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

poinformował, że ma więcej pytań do dyrektorów. Prześle je drogą mailową  

z powiadomieniem Pana Burmistrza. Będą to pytania, których nie ma już czasu zadać dzisiaj, 

dotyczące wyżywienia, wyposażenia, podręczników, e-dzienników, ogrzewania, energii, 

termomodernizacji, zatrudnienia nauczycieli i personelu, „toporu” zwolnień, środków na 

przekwalifikowanie. Dyrektorzy mogą odpowiedzieć w dowolnym czasie. Prosił o odpowiedź 

mailową. Część pytań dotyczy Pana Burmistrza – wyśle je oddzielnie. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku – Barbara 

Taraszkiewicz 

poinformowała, że nikt o tym nie wspomniał, ale do stołówek szkolnych zakupione zostały 

piece konwekcyjne, za co dziękowała Panu Burmistrzowi, Pani Kierownik oraz wszystkim 

innym zaangażowanym w to osobom. Piece bardzo usprawniły pracę w placówkach. Posiłki 

są zdrowe i smaczne. Zwiększyła się ilość dzieci zapisanych na obiady. 

 

Członek Komisji – Kazimierz Edward Toczyłowski 

stwierdził, że wszystkie szkoły są przepiękne w porównaniu z tym, co było kilka lat temu. 

Szkoły „przebija” tylko jedno - Przedszkole Krasnal, które jest jak w bajce.  

Zgłosił następujące wnioski: 

 w szkołach należy rozwiązać problem przeciążonych tornistrów, 

 prosił o sprawdzenie, czy środki przeznaczane na uczniów niepełnosprawnych 

faktycznie do nich trafiają, bo dotarły do niego informacje, że są przeznaczane na inne 

potrzeby,  

 prosił, aby w sytuacji gdy zabraknie nauczyciela w klasie, nie kierować uczniów  

do bibliotek szkolnych – są od tego świetlice, 

 zgłosił wniosek, aby dyrektorzy zadbali o nauczycieli, którzy bardzo dobrze pracują, 

mają duże osiągnięcia, a nie dostają żadnych nagród. 
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Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

powiedział, że trzeci rok z rzędu komisja prosi o składanie przez dyrektorów wniosków  

o nagrodę Kuratora i Ministra - sygnalizowała, że w szkołach średnich nagrody otrzymuje 

bardzo duża liczba osób. Zastanawiał się, czy w naszych szkołach nie ma nauczycieli, którzy 

spełnialiby kryteria. Nauczyciel z taką nagrodą to promocja szkoły i całej gminy. W tym roku 

tylko jeden nauczyciel został nagrodzony. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku – Barbara 

Taraszkiewicz 

odpowiedziała, że składała wniosek o nagrodę kuratora dla nauczycielki matematyki  

z wieloletnimi osiągnięciami. Jednak nauczycielka tej nagrody nie dostała. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kijewie – Teresa Sulima 

poinformowała, że również wnioskowała o nagrodę z takim samym skutkiem. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego 

w Olecku – Stanisław Kopycki 

powiedział, że systematycznie co roku składa wnioski. W ostatnich dwóch latach nagrody nie 

zostały przyznane, ale w latach 2013-2015 nagród było 12 rocznie. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

prosił, aby mimo to próbować, bo jest dużo świetnych nauczycieli, o czym świadczą osiągane 

wyniki w każdej dziedzinie. Taka nagroda to promocja nie tylko szkoły, ale całej gminy. 

Zgłosił, że docierają do niego sygnały na temat braku środków czystości w szkołach. Prosił, 

aby dyrektorzy zwrócili na to uwagę.  

Następnie podziękował dyrektorom za przedstawione informacje, które są potwierdzeniem,  

że dyrektorzy dbają o swoje placówki. Niezmiernie cieszy to, że w szkołach dzieje się dobrze 

i że szkoły bez większych problemów dostosowały się do reformy oświaty, a szczególnie 

zażegnanie konfliktu między rodzicami dzieci z Kijewa i Gąsek. Wyraził nadzieję, że komisja 

będzie w stanie pomóc w niektórych podnoszonych przez dyrektorów kwestiach. 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

dziękował pani kierownik oraz dyrektorom, których do tej pory miał okazję poznać  

za współpracę. Układa się ona bardzo dobrze. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 3 – Analiza projektu budżetu Gminy Olecko na 2018 rok oraz projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018-2028. 
 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2018 rok 

stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr ORN.0050.143.2017 Burmistrza Olecka z dnia  

14 listopada 2017 r. 

 

Omówiła poszczególne załączniki do projektu uchwały: 

 

Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok 

 

Dochody własne gminy oparte są głównie o wpływy z podatków i opłat lokalnych, a także 

dochodów z majątku gminy. Dochody pochodzące z dotacji ze źródeł zagranicznych przyjęto  
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w oparciu o podpisane umowy: Projekt „e-Gmina”, Przebudowa placu zabaw w parku”  

oraz planowana na 2018 rok „Przebudowa targowiska miejskiego”. 

 

Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok 

 

W budżecie gminy na 2018 r. plan wydatków wynosi 102.762.816 zł, z przeznaczeniem na:  

 wydatki majątkowe 14.447.687 zł, które stanowią 14,1 %, 

 wydatki bieżące 88.315.129 zł  i stanowią  85,9 %, w tym finansowane z budżetu 

państwa zadania zlecone w wysokości 26.870.189 zł. 

W ramach wydatków bieżących największą grupę wydatków stanowi pomoc społeczna  

i rodzina – 38,1 % wydatków bieżących ogółem. Drugą największą grupę wydatków stanowi 

plan na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 32,9 % wydatków 

bieżących ogółem. Trzecia i czwarta grupa to: administracja publiczna – 7,6 %, gospodarka 

komunalna 7,4 %. Kolejnymi grupami są: kultura fizyczna – 4,8 %, kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego – 2,6 %, gospodarka mieszkaniowa – 2,5 %. 

 

Załącznik Nr 3 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane 

do realizacji w 2018 roku 

 

 Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653 – 1.261.384,00 zł; 

 Przebudowa ul. Przemysłowej (projekt) – 50.000,00 zł; 

 Przebudowa drogi Świdry - Dzięgiele nr 141048N (FS) – 269.516,00 zł; 

 Przebudowa drogi w Lipkowie (FS) – 205.000,00 zł; 

 Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS) – 10.316,00 zł; 

 Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt) – 70.000,00 zł;   

 Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – 20.000,00 zł; 

 Budowa ścieżki rowerowej Olecko – Jaśki – Duły – 20.000,00 zł; 

 Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do 

siatkówki, mała architektura) – 135.000,00 zł; 

 Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku – 258.719,00 zł; 

 Modernizacja zasobów komunalnych – 299.000,00 zł;  

 Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie 30 – 406.039,00 zł; 

 Modernizacja cmentarza komunalnego – 60.000,00 zł; 

 "e-Gmina Olecko" – 1.863.060,00 zł; 

 Zakup systemów informatycznych (LAN i ePZP) – 48.500,00 zł; 

 Budowa ławeczki Panasewicza – 100.000,00 zł; 

 Zakup reklam wielkoformatowych (balon i banner) – 11.350,00 zł; 

 Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku – 65.000,00 zł; 

 Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku – 177.177,00 zł;  

 Zakup kserokopiarki do SP w Kijewie – 5.000,00 zł; 

 Zakup kserokopiarki do SP w Judzikach – 5.000,00 zł; 

 Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddz. Integracyjnymi – 771.649,00 

zł; 

 Budowa szaletu przy Al. 450 - lecia Olecka – 135.000,00 zł;  

 Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni 

jeziora Oleckie Wielkie – 267.804,00 zł; 

 Zagospodarowanie skarpy przy ul. 11 Listopada – 6.000,00 zł; 

 Zakup kosiarki traktorowej – FS Lenarty – 14.200,00 zł; 

 Modernizacja oświetlenia – 260.000,00 zł; 

 Budowa linii oświetleniowej w Kukowie  (FS) – 22.380,00 zł; 

 Zakup i montaż lampy solarnej w Łęgowie (FS) – 3.500,00 zł; 

 Zakup i montaż wiat przystankowych – 14.000,00 zł; 
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 Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21–  

300.000,00 zł; 

 Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A – 250.000,00 zł; 

 Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36 – 40.000,00 zł; 

 Zagospodarowanie terenu przy ul. Gołdapskiej 25 – 60.000,00 zł; 

 Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19 – 90.000,00 zł; 

 Zakup i montaż wiaty przystankowej (FS Łęgowo) – 3.500,00 zł; 

 Przebudowa targowiska miejskiego – 2.235.466,00 zł; 

 Przebudowa placu zabaw w parku – 200.000,00 zł; 

 Doposażenie placu zabaw Szczecinki (FS) – 3.854,00 zł; 

 Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS) – 12.488,00 zł; 

 Doposażenie placu zabaw Giże (FS) – 15.552,00 zł; 

 Zakup sprzętu na teren rekreacyjny w Jaśkach (FS) – 4.979,00 zł; 

 Zakup namiotu ogrodowego (FS Judziki) – 4.000,00 zł; 

 Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach – 480.000,00 zł; 

 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach – 215.000,00 zł; 

 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS) – 150.000,00 zł; 

 Budowa amfiteatru w Olecku – 612.519,00 zł; 

 Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS) – 15.344,00 zł; 

 Budowa altany w Dąbrowskich (FS) – 5.500,00 zł; 

 Budowa altany w Imionkach (FS) – 12.566,00 zł; 

 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS) – 15.552,00 zł; 

 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS) 

– 62.000,00 zł; 

 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS) – 14.582,00 zł; 

 Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS) – 24.000,00 zł; 

 Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS) – 10.704,00 zł; 

 Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA – 50.000,00 zł; 

 Zakup łodzi wiosłowych i motorowej – 60.000,00 zł; 

 Budowa siłowni terenowej w Możnych (FS) – 11.233,00 zł; 

 Budowa siłowni terenowej w Zatykach (FS) – 15.552,00 zł; 

 Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie) – 14.699,00 zł. 

 

Załącznik Nr 4 – Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku 
 

 Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi 

powiatowej nr 1746N na odcinku Cichy-Duły – 857.866,00 zł; 

 Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi 

powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki w m. Jaśki – 194.637,00 zł; 

 Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika  

ul. Ełcka – 32.500,00 zł; 

 Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika 

Szosa do Świętajna – 32.500,00 zł; 

 Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy 

Batorego – chodniki - 57.500,00 zł; 

 Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika  

w Imionkach – 20.000,00 zł; 

 Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony 

środowiska - ochrona wód i powietrza – 236.000,00 zł; 
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 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK 

- zakup instrumentu muzycznego (puzon wentylowy) dla Miejskiej Orkiestry Dętej  

– 7.000,00 zł; 

 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ROK  

- modernizacja budynku Teatru AGT – 1.186.000,00 zł. 

 
Załącznik Nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 

 

Załącznik obejmuje następujące programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności: 

  

 „W przyszłość bez barier” – Urząd Miejski, Szkoła Podstawowa w Judzikach i Babkach 

Oleckich, 

 „Aktywna Szkoła” – Szkoła Podstawowa w Gąskach,  

 „Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno  

- komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum 

z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie” – Szkoła Podstawowa w Kijewie,  

 „Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana 

Twardowskiego w Olecku” – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olecku, 

 e-Gmina Olecko, 

 Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku, 

 Przebudowa placu zabaw w parku. 

 
Załącznik Nr 6 – Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku 

 

W tym załączniku wydatki i dochody wynoszą 26.870.189,00 zł. Załącznik obejmuje głównie 

zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku.  

 

Załącznik Nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  

realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami  

samorządu terytorialnego w 2018 roku 

 

W załączniku zostały wyszczególnione wszystkie zadania realizowane z innym jednostkami 

samorządu terytorialnego. 

 
Załącznik Nr 8 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku 

 

Załącznik zawiera ogólne dane o budżecie z podziałem na bieżące i majątkowe, deficyt  

i sposób finansowania. 

 

Załącznik Nr 9 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku 

 

Kwota z roku na rok jest coraz większa. Zależy również od dochodów bieżących. 

 

Załącznik Nr 10 – Zestawienie planowanych kwot dotacji  

udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące  

do sektora finansów publicznych w 2018 roku 

 

Załącznik dotyczy dotacji udzielanych z budżetu gminy przedszkolom, szkołom, powiatowi, 

ośrodkowi kultury oraz organizacjom pozarządowym. 
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Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

zgłosił następujące wnioski: 

 zgłosił wniosek, aby w projekcie budżetu gminy na 2018 rok zmniejszyć do 15.000,00 

zł środki na „Budowę ławeczki Panasewicza”, a wygospodarowane w ten sposób 

pieniądze przeznaczyć na: plac zabaw w Kijewie – 35.000,00 zł, doposażenie sali 

sensorycznej w SP Nr 4 w Olecku – 30.000,00 zł oraz zwiększenie środków 

przeznaczonych na zakup łodzi motorowej dla ratowników – 20.000,00 zł, 

 zgłosił wniosek o podjęcie Stanowiska Rady Miejskiej w sprawie budowy ronda na 

skrzyżowaniu ulic Kolejowa/Wojska Polskiego oraz wykonania wjazdu na dworzec 

lub podjęcie działań w kierunku przejęcia terenu i rozpoczęcia tych priorytetowych dla 

miasta inwestycji, 

 zapytał, czy planowana budowa szaletu przy Alei 450-lecia Olecka uwzględnia 

potrzeby osób niepełnosprawnych oraz przewijaki dla niemowląt, 

 prosił, aby w ramach modernizacji oświetlenia uwzględnić szczególnie teren miejski  

– podał przykład obecnej sytuacji na ul. 11 Listopada, 

 wnioskował, aby w przypadku braku środków zewnętrznych na remont amfiteatru  

i budynku AGT rozpocząć realizację tych inwestycji ze środków budżetu gminy, 

 zgłosił wniosek, aby wypełnić obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa nad wodami  

i ustawić wiatę dla ratowników na plaży „Szyjka” w Olecku, 

 zgłosił, aby w  załączniku Nr 3 do projektu budżetu na 2018 r. w zadaniu drugim 

poprawić nazwę ulicy, 

 zapytał, czy zostanie wykonany plac zabaw dla dzieci przy ul. 11 Listopada, 

wnioskowany przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zgłosił, że od wielu lat prosi o urządzenie placu zabaw na Osiedlu Lesk. Zapytał, dlaczego nic 

się w tej sprawie nie dzieje. 

 

Innych pytań ani uwag nie zgłoszono. 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

odniósł się do następujących spraw: 

 odkąd został zastępcą burmistrza czyli od 11 września w sprawie budowy ronda na 

skrzyżowaniu ulic Kolejowa/Wojska Polskiego dwa razy był z wizytą  

w Wojewódzkim Zarządzie Dróg Rejon Olecko deklarując, że gmina i powiat dołożą 

się do tej inwestycji. W zeszłym tygodniu w piątek Pan Burmistrza m.in. w tej sprawie 

pojechał do Olsztyna. Wrócił z informacją, że w województwie brakuje pieniędzy,  

a więc szanse na to, że Zarząd Dróg Wojewódzkich pomoże są nikłe, 

 planowana budowa szaletu przy Alei 450-lecia Olecka uwzględnia potrzeby osób 

niepełnosprawnych oraz przewijaki dla niemowląt. Szalet planowany jest też na plaży 

gminnej „Szyjka”, 

 jeśli chodzi o oświetlenie w mieście problemy najczęściej wynikają z tego, co jest pod 

ziemią. Planowana modernizacja oświetlenia dotyczy terenu miasta i gminy, 

 złożono wnioski o dofinansowanie na remont amfiteatru i budynku AGT  

– gmina oczekuje na rozstrzygnięcia, 

 na plaży gminnej „Szyjka” jest zaplanowany domek modułowy dla ratowników, 

 plac zabaw w Lesku został wykreślony z projektu budżetu z tego względu,  

że w przyszłym roku gmina planuje przystąpić do Ośrodkowych Stref Aktywności. 

Można złożyć jeden wniosek, ale na kilka placów zabaw. Jeśli chodzi o plac zabaw 

przy ul. 11 Listopada, to w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowane zostanie 

tylko pierwsze zwycięskie zadanie – sygnalizował Panu Burmistrzowi potrzebę 

zmiany regulaminu.  
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Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska  

poinformowała, że planuje się zaciągnięcie nowego zobowiązania powiększającego dług  

w postaci przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez gminę  

w wysokości 7.000.000 zł. Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem,  

a wydatkami ogółem i na 2018 rok prognozowany jest deficyt w wysokości 5.848.400 zł, 

który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych 

przez gminę.  Rozchody budżetu w 2018 roku to spłata rat kredytów zaciągniętych w latach 

ubiegłych w wysokości 1.151.600 zł. Na koniec 2018 roku planuje się łączną kwotę długu  

w wysokości 29.612.000 zł a wskaźnik zadłużenia wyniesie 30,6 %. Przy opracowywaniu 

prognozy dochodów bieżących i wydatków bieżących przyjęto za rok bazowy wykonanie 

roku 2017, natomiast przy prognozie od roku 2019 założono wzrost o średni wskaźnik 1 %. 

 

Pytań ani uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) przy 4 głosach za i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie 

zaopiniowała projekt budżetu Gminy Olecko na 2018 rok, a także jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. 
 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 4 – Sprawy wniesione. 

 

Komisja podjęła krótką dyskusję na temat pisma Mieszkańca Olecka – Pana R. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 5 – Wolne wnioski. 

 

Wniosków w tym punkcie nie zgłoszono.  

 

Na tym posiedzenie komisji zakończono. 

 

 

 

    Protokołowała                                                                 Przewodniczący Komisji 

 

Karolina Kuskowska                                                               Wojciech Rejterada 
 


