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P r o t o k ó ł  Nr ORN.0012.1.13.2017 

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

Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 17 listopada 2017 roku.  

 

 

 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 Urzędu Miejskiego w Olecku 

– Małgorzata Adameit. 

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 Budownictwa, Inwestycji i Planowania – Alicja Szałkowska,  

 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir 

Hatalski, 

 Pełnomocnik Burmistrza ds. przeciwdziałania uzależnieniom – Monika Chmielewska-

Sujata,  

 Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru – Alicja Mieszuk, 

 Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Katarzyna Judycka, 

 Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski. 

 

 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji. Poinformował, iż ze względów 

organizacyjnych protokół z ostatniego posiedzenia komisji nie został jeszcze sporządzony                     

i stąd proponuje wykreślić punkt pierwszy. Proponuje następujący porządek posiedzenia: 

 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

2. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

3. Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok. 

4. Sprawy wniesione.  

5. Wolne wnioski. 

 

Uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia nie zgłaszano. 

 

Komisja (obecnych 6 członków) jednogłośnie przyjęła powyższy porządek posiedzenia. 

 

 

Do punktu 2 – Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

 

Projekt stanowiska w sprawie uruchomienia Programu Współpracy Transgranicznej 

Polska-Rosja 2014-2020 
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Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

powiedziała, że takie stanowisko zostało podjęte przez władze województwa Warmińsko- 

Mazurskiego. Również samorząd Bartoszyc przesłał to stanowisko z prośbą, aby Rada 

Miejska również je podjęła. Nie ma tu żadnych podtekstów politycznych. Apeluje się, aby 

rząd przyspieszył prace nad uruchomieniem tego programu do końca 2017 roku. Jeżeli ten 

program nie zostanie uruchomiony, to środki wrócą do Unii. Gmina chce być beneficjentem                  

i aplikować do tego programu, gdyż posiada partnera oraz konkretny projekt techniczny.  

 

Pytań ani uwag do projektu stanowiska nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt stanowiska w sprawie uruchomienia 

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. 

 

 

a) projekt uchwały w sprawie ustanowienia hejnału gminy Olecko 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

poinformowała, że to zadanie zostało wpisane do realizacji na 2017 rok. Pierwszy konkurs na 

hejnał został unieważniony, ponieważ kompozycje, które wpłynęły nie odpowiadały 

założeniom konkursu, stąd też komisja nie oceniła ich pozytywnie. Drugi konkurs został 

ogłoszony 5 września br. Komisja konkursowa rozpatrzyła 21 propozycji muzycznych,                      

5 z nich nie spełniło wymogów formalnych. Z 16 zostały wybrane 3 kompozycje. Głosowanie 

odbywało się internetowo od 23 do 30 października i zagłosowały 192 osoby. Na pierwszą 

propozycję głosowało 11 osób, na drugą 18, a na trzecią 163 osoby. Autorem zwycięskiego 

utworu jest Pan Przemysław Szczotka. Jest on kompozytorem muzyki współczesnej, a także 

dyrygentem i pedagogiem związanym ze śląskim środowiskiem muzycznym. Jest 

absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.  W swoim 

dorobku posiada różne osiągnięcia.  

Załącznikiem do uchwały jest zapis nutowy. W projekcie uchwały zawarto zasady używania 

hejnału. Jest to ważne, ponieważ hejnał będzie naszym symbolem, który będzie wymagać 

szacunku i czci jako dobro osobiste. Będzie on odtwarzany codziennie o godzinie 12:00                      

z zapisu magnetycznego, który zostanie wgrany w nasz zegar. Będzie on odtwarzany                          

na uroczystościach po hymnie narodowym w organach gminy, jak również w jednostkach 

organizacyjnych. Będą mogły z niego korzystać również nasze jednostki pomocnicze. 

 

Członek komisji – Krzysztof Fidler 

stwierdził, że był przeciwny ustanowieniu hejnału, ale melodia spodobała się mu i w tej 

chwili jest na tak. 

 

Innych pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustanowienia 

hejnału gminy Olecko.  

 

 

b) projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 r. 

gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
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Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

powiedziała, że uchwała ta jest przyjmowana co roku przez Radę Miejską. Określa ona 

zadania publiczne, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe. Napisana jest 

według rozdziałów wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. Uchwała była konsultowana z organizacjami pozarządowymi, ponieważ               

to wynika z przyjętej współpracy oraz ustawy. Przyjęte formy współpracy to m.in. 

przyjmowanie opinii i wniosków w czasie trwania konsultacji w godzinach pracy urzędu. 

Osobą odpowiedzialną była Pani Alicja Mieszuk. Zostało zorganizowane spotkanie 

konsultacyjne, na które nikt nie przyszedł. W spotkaniu oprócz niej uczestniczył Pełnomocnik 

Burmistrza ds. uzależnień. Do pierwszego projektu uchwały dodano merytoryczne poprawki. 

Nie wpłynęły one na zmiany w zapisach dotyczących zadań, które miałyby być realizowane  

w 2018 roku. W czasie konsultacji wpłynęły wnioski od Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej, 

które po analizie, nie zostały uwzględnione w rocznym programie współpracy. Na ostatniej 

sesji Rady Miejskiej radny Maciej Juchniewicz zgłosił wniosek, aby w rocznym programie 

współpracy wpisać zadanie związane z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości 

przez Polskę. To zadanie zostało ujęte w dziale związanym z kulturą.  

Gmina stoi na stanowisku, aby dokonać diagnozy potrzeb lokalnego sektora pozarządowego. 

Ogłaszany na ten rok konkurs na utworzenie centrum  organizacji pozarządowych zakończył 

się negatywnie, nikt nie przystąpił do konkursu. Przez wcześniejsze lata centrum prowadziła 

FRZO, która w tym roku nie przystąpiła do konkursu, a na przyszły rok zawnioskowała                    

o przystąpienie. Fundacja wnosiła, aby w rocznym programie współpracy zabezpieczyć 

środki na wkład własny organizacji do projektów. Takie środki przez kilka lat były 

ujmowane, ale nikt nigdy z nich nie korzystał, dlatego w 2017 r. zrezygnowano z nich.                       

Z kolei na 2018 rok fundacja złożyła wniosek, aby te środki uwzględnić w programie 

współpracy. Dlatego diagnoza może pokazać, jakie naprawdę są potrzeby i wówczas będzie 

wiadomo, w którym kierunku należy się rozwijać. Główne zadania określone                                                  

są w §6 rocznego programu współpracy. Będą to zadania m.in. z zakresu kultury, ochrony 

zdrowia, promocji, turystyki, sportu oraz zadania realizowane ze środków tzw. 

,,alkoholowych”. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

powiedział, że w ubiegłym roku po konsultacjach programu pojawił się zapis, który 

powodowałby brak dofinansowania udziału i organizacji zawodów międzynarodowych.  

Zaznaczył, iż kwota zaplanowana na realizację zadań wynosi 420.100 zł. Zapytał jak                        

to wygląda w odniesieniu do ubiegłego roku. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

odpowiedziała, iż w stosunku do ubiegłego roku kwota wzrosła. 

Podział środków na poszczególne zadania wygląda następująco: 

 w zakresie kultury – 21.100 zł, 

 w zakresie kultury fizycznej – 220.000 zł, 

 w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 167.000 zł, 

 w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – wykonanie diagnozy 

potrzeb sektora pozarządowego działającego na terenie gminy Olecko – 5.000 zł, 

 w zakresie turystyki – 7.000 zł. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

w imieniu klubów sportowych zapytał, czy w ramach organizacji wypoczynku dzieci                           

i młodzieży profilaktyka przeciwalkoholowa jest wymagana. W innych miastach wystarczy, 

że wypoczynek dzieci i młodzieży w jakiejkolwiek formie aktywnej może być zorganizowany 

jako wyjazd. W naszej gminie organizacja wypoczynku musi być na miejscu i z elementami 
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profilaktyki. Chciał wiedzieć, kto określa, iż elementem profilaktyki jest np. pogadanka                    

z psychologiem.  

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. przeciwdziałania uzależnieniom – Monika Chmielewska-Sujata 

odpowiedziała, iż lepiej, aby elementy profilaktyki były.  

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

stwierdził, że tego typu zapisy wykluczają udział oleckiej młodzieży w obozach sportowych. 

Sport sam w sobie jest uważany jako profilaktyka.  

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. przeciwdziałania uzależnieniom – Monika Chmielewska-Sujata 

wtrąciła, iż zorientuje się, jakie są możliwości. 

 

Innych pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały                       

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 r. gminy Olecko 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. 

 

 

c) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Komisji 

Statutowej Rady Miejskiej w Olecku 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

powiedziała, że radna Justyna Cieślukowska zrezygnowała z pracy w Komisji Statutowej.  

Komisja będzie liczyć 6 członków. 

 

Pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Statutowej Rady Miejskiej               

w Olecku. 

 

 

d) projekt uchwały w sprawie wskazania radnego Rady Miejskiej w Olecku do 

Oleckiej Rady Młodzieżowej 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

poinformowała, iż Radna Justyna Cieślukowska złożyła rezygnacje z pełnienia funkcji 

opiekuna Oleckiej Rady Młodzieżowej. Była ona najmłodsza wiekiem. Obecnie najmłodszym 

radnym jest Paweł Giełazis, który wyraził zgodę, aby zostać opiekunem Oleckiej Rady 

Młodzieżowej. 

 

Pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wskazania 

radnego Rady Miejskiej w Olecku do Oleckiej Rady Młodzieżowej. 

Komisja wskazała radnego Pawła Giełazisa. 
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e) projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pn. „Jaśki I” 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

powiedziała, że Rada Miejska w dniu 23 czerwca 2016 roku, podjęła uchwałę intencyjną  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Dotyczy to terenów w obrębie Jaśki. Projekt planu, który został 

przygotowany zyskał pozytywne opinie i uzgodnienia. Był wyłożony do publicznego wglądu 

w dniach 11.09-09.10.2017 r. W tym czasie nie wpłynęły żadne uwagi. Ustalenia planu nie 

naruszają studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Olecko. 

Główne przeznaczenie w tym planie to zabudowa mieszkaniowa, ale są również łąki  

i pastwiska. 

 

Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania – Alicja Szałkowska 

dodała, że plan dotyczy jednej nieruchomości. Celem było umożliwienie zabudowy.  

Wcześniej linia chronionego krajobrazu od strony jeziora była określona planem.  

W tej chwili ta linia przebiega wzdłuż drogi głównej we wsi, więc jest możliwość 

wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej. 

 

Pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały                  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Jaśki I” 

 

 

f) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Olecko 

 

g) projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatalski 

powiedział, że w projekcie uchwały zostały uwzględnione składy m.in. złomu, makulatury  

w poziomach recyklingu. Jest to zmiana porządkowa. Podobnie w drugim projekcie  uchwały 

zostanie wprowadzony ten zapis. Również wskazane zostało miejsce punktu Dobrowolnego 

Gromadzenia Odpadów, m.in. w jakich godzinach jest czynne, jakie są zasady przyjmowania, 

co jest przyjmowane oraz możliwość złożenia skargi na przewoźnika do Burmistrza Olecka. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada  

stwierdził, że jest to dobra uchwała, ponieważ brakowało tego zapisu. Dodał, że miał od 

mieszkańców pytania, gdzie można zdać np. makulaturę.   

 

Członek komisji – Kazimierz Toczyłowski 

dodał, aby informacja na ten temat została przekazana również w formie np. plakatów, 

ponieważ nie wszyscy czytają informacje zamieszczone w Internecie. 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatalski 

oznajmił, iż będzie prowadzona akcja informacyjna. 
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Członek komisji – Karol Sobczak 

powiedział, że przed zmianą przepisów prawnych w Olecku funkcjonował system segregacji 

śmieci i były stawiane kontenery w różnych kolorach na poszczególne odpady. Po wejściu                 

w życie nowej ustawy funkcjonuje podział na odpady suche i mokre. Składał interpelacje na 

sesji, aby była możliwość uzupełnienia tych kontenerów z tego względu, że mieszkańcy 

przyzwyczaili się do wcześniejszej segregacji, m.in. makulatury i plastiku.  

 

Kierownik Wydziału GKO – Sławomir Hatalski 

wyjaśnił, iż powrót do wcześniejszego systemu nastąpi za 4 lata. Dodał, że błędem  

ustawodawcy była zmiana przepisów. W tej chwili kolejna zmiana zepsuje system, który od 

2013 roku dobrze funkcjonuje, i do którego mieszkańcy już się przyzwyczaili. W ramach 

związku międzygminnego powstała jedna z najnowocześniejszych sortowni w Polsce. Cały 

związek musi przygotowywać się do zmian, które wygenerują koszty dla systemów 

wszystkich gmin. 

 

Innych pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały                   

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Olecko. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały                   

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów. 

 

Członek komisji – Kazimierz Toczyłowski 

prosił o uprzątnięcie betonu w kształcie kory koło dębu przy ul. Wodnej.  

 

 

h) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Olecko 

 

Kierownik Wydziału GKO – Sławomir Hatalski 

powiedział, że wpłynął wniosek z Województwa Warmińsko-Mazurskiego o obniżkę stawek 

do 10,00 zł. Obecna stawka wynosi 100,00 zł za 1 m
2
. Proponowana jest stawka 18,00 zł,                   

z tego powodu, że taką samą kwotę ustalił powiat, a gminne drogi w mieście nie różnią się 

niczym od dróg powiatowych. 

 

Pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały                   

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych Gminy Olecko. 

 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada  

zapytał, czy płyty na Osiedlu Lesk przed zimą wrócą na swoje miejsce. 
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Kierownik Wydziału GKO  – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że w toku jest sprawa karna w tym zakresie. Prowadzi ją policja z Gołdapi na 

zlecenie oleckiej prokuratury. Przesłuchiwano już niektóre osoby.  

 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada  

zapytał, czy można uporządkować płyty, które leżą na poboczu. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Sławomir Hatalski  

odpowiedział, iż na tą chwilę nie, ponieważ są to dowody w sprawie. Sąd bierze pod uwagę 

wszystko i gdyby gmina ułożyła płyty, to nie byłoby wiadomo, co się stało z podłożem.  

 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada  

dodał, że jak przyjdzie zima i zacznie topnieć śnieg to zrobi się bagno i wszystko się 

rozpłynie. Ciężko będzie później to uporządkować i wzrosną koszty. Dlatego trzeba to zrobić 

jak najszybciej. 

  

 

i) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku 

 

j) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku 

 

k) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach 

w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach 

 

l) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

Zespołu Szkół w Olecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku 

 

m) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

Zespołu Szkół w Babkach Oleckich w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Babkach 

Oleckich 

 

n) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

Zespołu Szkół w Judzikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Judzikach 

 

o) projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. 

Mikołaja Kopernika w Olecku 

 

p) projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Kijewie 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

powiedziała, że 6 uchwał jest tzw. deklaratoryjnych. Dwie uchwały są w sprawie nadania 

statutów. Ustawa wprowadzająca prawo oświatowe nakazuje podjęcie uchwał w sprawie 

przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe. 

Podobnie wygląda sytuacja z przekształceniem zespołów szkół w szkoły podstawowe. 

Projekty uchwał różnią się jedynie nazwą oraz obwodem szkoły.  

Przygotowano dwa projekty uchwał w sprawie nadania statutów szkołom podstawowym, 

które powstały z przekształcenia gimnazjów. Nie ma podstawy prawnej do przyjęcia uchwały 
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deklaratoryjnej. W dzisiaj na stronie kuratoryjnej pojawiła się informacja, że wszystkim 

szkołom, które w myśl ustawy Prawo oświatowe, nie są szkołami nowymi, organ prowadzący 

nie nadaje statutu. Taki statut nadaje rada pedagogiczna danej szkoły. Organ prowadzący 

nadaje pierwszy statut tylko, gdy powstaje nowa szkoła. We wszystkich wyjaśnieniach                        

i innych opracowaniach, które przejrzeli pracownicy jest interpretacja, że szkoła podstawowa 

która powstała z gimnazjum jest nową szkołą. W takim przypadku to gmina powinna nadać 

jej statut. Wystąpiła do radców prawnych o opinię i nie do końca się z tym zgadza. 

Pracownicy kuratorium nie potrafią wyjaśnić zagadnienia.  

Projekt uchwały był konsultowany z dwiema szkołami. Czas na podjęcie takiej uchwały jest 

do końca listopada.  

 

Członek komisji – Kazimierz Toczyłowski 

stwierdził, iż zmiany w statucie szkoły dokonuje rada pedagogiczna. Rada pedagogiczna 

gimnazjum jest inna, niż szkoły podstawowej. I tutaj powstała luka nie do wypełnienia. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

oznajmiła, że zostały przeanalizowane wszystkie ścieżki prawne, z których wynika, iż dla 

szkoły podstawowej przekształconej z gimnazjum gmina powinna nadać statut. Do sesji 

powinny wpłynąć wyjaśnienia. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

dodała, iż w projekcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

Zespołu Szkół w Olecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku oraz Szkoły Podstawowej w Babkach 

Oleckich będzie wprowadzona autopoprawka w zakresie obwodów szkół – w nazwach 

miejscowości Giże będzie wykreślony rodzajnik „osada” oraz w miejscowości Dąbrowskie 

rodzajnik „wieś”.  

 

Innych pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały                   

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. 

Henryka Sienkiewicza w Olecku. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały                   

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II 

w Olecku. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały                   

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków), uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego Zespołu Szkół w Olecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową                                 

Nr 4  z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku. 
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Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków), uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego Zespołu Szkół w Babkach Oleckich w ośmioletnią Szkołę Podstawową                   

w Babkach Oleckich. 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały                   

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Judzikach                      

w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Judzikach. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) nie opiniowała projektu uchwały w sprawie nadania 

statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) nie opiniowała projektu uchwały w sprawie nadania 

statutu Szkole Podstawowej w Kijewie. 

 

 

q) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 

 

r) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Olecko na lata 2017 - 2024 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

poinformowała, że dochody ogółem zwiększają się o 733.674,00 zł: 

 w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan dochodów o 14.800,00 zł,  

w tym z tytułu wpływów zaległych po ZGM (12.800,00 zł) i przepadku wadium 

(2.000,00 zł), 

 w dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan dochodów o 94.144,00 zł,                

w tym z tytułu wpływów z kosztów upomnień, z najmu pomieszczeń, wpływów                           

ze sprzedaży składników majątkowych, zwrotów z lat ubiegłych, odszkodowań                    

za uszkodzone mienie i kary umowne oraz zmniejsza się o 387.406,00 zł z tytułu 

dotacji celowej przewidywanej na realizację projektu „e-Gmina” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury na lata 2014-2020; projekt 

ten w 2017 roku nie będzie realizowany. Nie będzie wydatków na tym projekcie, więc 

też i nie będzie dochodów, które były zaplanowane. Całe zadanie ,,e-Gmina” znajduje 

się w projekcie budżetu na 2018 rok; 

 w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej, zwiększa się plan dochodów ogółem                                

o 399.170,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 

(327.808,00 zł), z podatku rolnego (44.000,00 zł), z opłat za umieszczenie urządzeń            

w pasie drogowym, z tytułu odsetek, 

 w dz. 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan dochodów o 12.000,00 zł z tytułu 

oprocentowania środków na rachunkach bankowych, 

 w dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dochodów o 2.508,00 zł z tytułu 

dotacji celowej z Powiatu Oleckiego na prowadzenie zajęć religii Kościoła Bożego  

w Chrystusie w Olecku, 

 w dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan dochodów MOPS o 25.718,00 zł                              

z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze, 

 w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w planie dotacji celowej  

w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – RPO WW-M 
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na lata 2014-2020 zwiększa się plan dotacji na zadania bieżące, zmniejszając na 

zadania inwestycyjne o 34.321,04 zł. Dotyczy to programu ,,W przyszłość bez barier”, 

 w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadza się plan dotacji 

celowej w wysokości 700.000,00 zł na zrealizowany w 2015 r. projekt „Partnerstwo 

na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji” w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja na lata 2007-2013. 

Zmniejsza się o 127.260,00 zł plan z tytułu dotacji celowej przewidywanej na 

realizację projektu „Przebudowa placu zabaw w parku” w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zadanie w całości przenosi się do realizacji                         

w 2018 r.  

Omówiła zmiany w planie wydatków. Ogółem kwota wydatków zwiększa się                                                            

o 733.674,00 zł: 

 w dz. 600 – Transport i łączność, zwiększa się plan wydatków bieżących                                

o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty przepustów drogowych, 

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

a) na realizowanym projekcie „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” przenosi 

się plan wydatków między paragrafami bieżącymi w wysokości 400,00 zł, 

b) zmniejsza się plan wydatków bieżących o 20.000,00 zł przeznaczony                             

na utrzymanie cmentarzy, 

 w dz. 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych  

o 467.303,00 zł na realizację projektu „e-Gmina” w ramach RPO WW-M na lata 

2014-2020 oraz zmniejsza się plan o 5.000,00 zł przeznaczony na dotacje 

organizacjom pozarządowym na zadanie – prowadzenie w Olecku Centrum 

Organizacji Pozarządowych, 

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

o 1.344.166,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz dotacje dla 

przedszkoli niepublicznych, 

 w dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan wydatków MOPS o 35.718,00 zł  

z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze oraz zmniejsza się plan w Urzędzie Miejskim  

o 2.400,00 zł przeznaczony na dodatki mieszkaniowe, 

 w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w planie Urzędu 

Miejskiego w Olecku, na realizowanym projekcie z RPO WW-M na lata 2014-2020 

pn. „W przyszłość bez barier”, przenosi się plan wydatków z majątkowych                            

do bieżących w wysokości 34.321,04 zł, 

 w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się plan wydatków Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Olecku o 17.450,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia  

w świetlicach szkolnych, 

 w dz. 855 – Rodzina, zmniejsza się plan wydatków MOPS o 10.000,00 zł 

przeznaczony na współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych                       

w rodzinach zastępczych i placówkach. Zwiększa się plan Urzędu Miejskiego                          

o 2.400,00 zł z przeznaczeniem na dotację do niepublicznego żłobka, 

 w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan  

o 181.357,00 zł, w tym: 

a) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 281.357,00 zł – zadanie 

„Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega             

i zlewni Jeziora Oleckie Wielkie” nie będzie realizowane w 2017 r. Dotyczy        

to wniosku, który był składany wiosną, ale nie został przyjęty. W tym roku 

odbył się drugi nabór i wniosek został ponownie złożony, 

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o 300.000,00 zł na wydatki związane  

z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, 

c) zmniejsza się plan wydatków bieżących (90095 § 4210) o 9.255,00 zł                            

i wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż lamp solarnych                               
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w Gąskach” z planem 9.255,00 zł w związku ze zmianą do realizacji 

przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Gąski, 

d) przenosi się plan z wydatków bieżących związanych z oświetleniem,                                 

na wydatki inwestycyjne w wysokości 9.840,00 zł wprowadzając zadanie 

„Budowa oświetlenia ul. Leśna (projekt)”, 

e) przenosi się plan z wydatków bieżących związanych z ochroną środowiska                   

w wysokości 22.750,00 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem                           

na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z zadaniami służącymi 

ochronie środowiska zgodnie z przyjętym programem, 

f) przenosi się plan między paragrafami bieżącymi w wysokości 6.000,00 zł, 

tworząc w rozdz. 90095 § 2360 plan na dotacje celowe na dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony środowiska                       

i przyrody poprzez edukację ekologiczną oraz w zakresie opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami poprzez edukację w zakresie programu opieki nad 

zwierzętami, 

g) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 200.000,00 zł – zadanie 

„Przebudowa placu zabaw w parku” z dofinansowaniem w ramach PROW 

2014-2020 nie będzie realizowane w 2017 r. 

 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada  

zapytał, z czym jest związany tak duży wzrost wydatków na oświatę. 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

odpowiedziała, że po analizie budżetu za półrocze zwiększano środki  jednostkom 

oświatowym i wówczas informowała, że nie będzie to koniec zwiększeń. Z analizy budżetu za 

półrocze wynikała większa kwota. Związane jest to z ilością oddziałów, które powstały od 

września – utworzono większą liczbę niż planowano. Również wpłynęła na to podwyżka 

nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, która nie była uwzględniona przy projekcie 

budżetu. Również zastępstwa, odprawy emerytalne, nie planowane nagrody jubileuszowe. W 

świetlicy (17.450,00 zł) zwiększono ilość godzin, głównie w Szkole Podstawowej Nr 2, w 

której są oddziały przedszkolne oraz zatrudnianie nauczycieli z wyższym stopniem 

zawodowym. 

 

Członek komisji – Kazimierz Toczyłowski 

powiedział, że nie były to podwyżki dla wszystkich nauczycieli tylko podwyżki wynikające                              

z awansów nauczycieli.  

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

oznajmiła, iż w związku z powyższymi zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

dochody i wydatki ogółem zwiększa się o 1.556.419,31 zł. Na przedsięwzięcie „W przyszłość 

bez barier” zwiększa się nakłady finansowe o 34.321,04 zł, które były przenoszone                               

z inwestycji na zadania bieżące. Na przedsięwzięciu „E-Gmina Olecko” przenosi się plan 

wydatków z 2017 roku na 2018 rok. 

 

Innych pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały                   

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok. 
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Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały                   

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

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 2 – Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada  

poinformował, iż w powyższym temacie radni otrzymali informacje pocztą elektroniczną. 

Prosił o zadawanie pytań.  

 

Członek komisji – Kazimierz Toczyłowski 

poddał pod rozwagę, by część środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przeznaczać na sport. 

 

Członek komisji – Karol Sobczak 

zapytał, czy powyższe środki można przeznaczać na inwestycje, czy jedynie na działania 

miękkie. 

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. przeciwdziałania uzależnieniom – Monika Chmielewska-Sujata 

odpowiedziała, że te środki można wydatkować tylko na zadania miękkie typowo 

profilaktyczne.  

 

Członek komisji – Karol Sobczak 

w jego ocenie jako profilaktykę można potraktować wykonanie boiska, parku linowego, czy 

placu zabaw. 

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. przeciwdziałania uzależnieniom – Monika Chmielewska-Sujata 

wyjaśniła, iż gminy wykorzystują środki z udzielanych zezwoleń m.in. na realizację 

inwestycji, jednak organy kontroli takie jak RIO, czy NIK kwestionują te wydatki. Opinii 

RIO z Olsztyna w tym zakresie jeszcze nie widziała.  

 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada  

zapytał, czy jakieś wydatki gminy Olecko w tym zakresie do chwili obecnej zostały 

zakwestionowane. 

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. przeciwdziałania uzależnieniom – Monika Chmielewska-Sujata 

odpowiedziała, że z tego, co się orientuje, do tej pory nie było zarzutów.   

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

poinformowała, iż nowy pełnomocnik pełni funkcję od września, więc należy dać szansę na 

zapoznanie się z tematem i poszukanie rozwiązań, które przyczynią się do trwałego efektu 

podejmowanych działań.  

 

Członek komisji – Karol Sobczak 

podkreślił, że siłownia zewnętrzna przy Alei 450-lecia Olecka powstała z tzw. „funduszu 

korkowego” i z powyższego rozumie, że nie było do tych wydatków żadnych zastrzeżeń.  

 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada  

oznajmił, iż kilka lat temu nie można było wydatkować tych środków np. na budowę placu 

zabaw. Zapytał, czy obecnie coś w tej kwestii się zmieniło.  
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Pełnomocnik Burmistrza ds. przeciwdziałania uzależnieniom – Monika Chmielewska-Sujata 

odpowiedziała, że w tym roku, w ramach realizacji programu, powstał plac zabaw przy                        

ul. Gołdapskiej w Olecku.  

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych co roku wydaje 

rekomendacje, które ewaluują i katalog możliwych działań rozszerza się.  

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

dodała, iż każda forma aktywnego wypoczynku, czy jakichkolwiek zajęć jest profilaktyką.  

 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada   

stwierdził, że kluby sportowe składały wnioski o zwiększenie środków na kulturę fizyczną                 

w budżecie na 2018 r. Według projektu przyszłorocznego budżetu środki te nie zostały 

zwiększone. Zapytał, czym to jest uzasadnione. 

 

Inspektor Wydziału EK – Katarzyna Judycka  

odpowiedziała, iż wydział pierwotnie w projekcie budżetu uwzględnił wszystkie wnioski, 

jednak ze względu na brak środków, zaplanowana została kwota na tegorocznym poziomie. 

 

Członek komisji – Karol Sobczak 

zapytał o programy ogłaszane przez Ministerstwo Sportu, które rozpoczynają się od stycznia 

2018 r.  

 

Inspektor Wydziału EK – Katarzyna Judycka  

wyjaśniła, że ministerstwo ogłosiło konkurs na trzy rodzaje zajęć. Jednym z nich jest program 

„Umiem pływać”, w którym gmina uczestniczy od 2014 r. Została zmieniona formuła 

aplikowania o środki. Gmina może sama złożyć wniosek i wówczas jest finansowanie 50/50. 

Wniosek mogą też złożyć organizacje pozarządowe lub inne podmioty. Od 2014 r. 

operatorem tego konkursu ministerialnego jest Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu. 

Gmina Olecko co roku zgłasza się do tego programu, na przyszły rok również wniesie 

zgłoszenie.  

Inne działania w ramach programów to upowszechnianie sportów zimowych i gimnastyka 

korekcyjno-kompensacyjna. W przyszłym roku gmina będzie kontynuować tylko program 

„Umiem pływać”.  

 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada  

zaznaczył, iż rodzice uczniów wskazują na brak zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkołach. 

Wskazane byłoby zaplanowanie środków w budżecie gminy na ten cel, gdyż byłaby to daleko 

idąca profilaktyka. 

 

Członek komisji – Karol Sobczak 

zapytał, czy są jakieś plany w zakresie infrastruktury sportów zimowych, np. lodowiska. 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

odpowiedział, że przy Szkole Podstawowej Nr 2 planuje się wykonanie boiska tartanowego, 

na którym doraźnie będzie zimą robione lodowisko. Natomiast pełnowymiarowe lodowisko 

miejskie planowane jest na terenie byłej strzelnicy.  

 

Członek komisji – Karol Sobczak 

zaproponował, aby rozważyć przekazanie środków z wydawanych zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu na inwestycje z zakresu infrastruktury sportowej, co będzie służyć mieszkańcom 

przez wiele lat i zaaranżuje przestrzeń miasta. Przy tym, nie chce być źle zrozumiany,                         

że działania miękkie są zbędne. 
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Komisja (obecnych 4 członków) jednogłośnie przyjęła wniosek, aby rozważyć przeznaczenie 

środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    

na inwestycje z zakresu infrastruktury sportowej, co będzie służyć mieszkańcom przez wiele 

lat i zaaranżuje przestrzeń miasta.  

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 3 – Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok. 

 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada  

zapytał, czy są jakieś propozycje do planu pracy Komisji. 

 

Po dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła następujące tematy do planu pracy                           

na 2018 r.: 

 

Miesiąc Temat 

 

Marzec Analiza udziału szkół w projektach zewnętrznych w zakresie oświaty, 

kultury i sportu w latach 2014-2018 

 

Temat zaproponowany przez Członka Komisji – Karola Sobczaka 

Kwiecień Funkcjonowanie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal                    

w Olecku – posiedzenie wyjazdowe 

 

Temat zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji –                      

Wojciecha Rejteradę 

Maj Przygotowanie do sezonu letniego 

Temat ujęty w planie pracy Rady Miejskiej 

 

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 

Temat ujęty w planie pracy Rady Miejskiej 

Czerwiec Funkcjonowanie systemu oświaty z uwzględnieniem zmian kadrowych 

po zaopiniowaniu arkuszy organizacyjnych szkół 

 

Temat zaproponowany przez Członka Komisji – Karola Sobczaka 

Sierpień Podsumowanie prac komisji za okres kadencji 

 

Temat zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji –                      

Wojciecha Rejteradę 

Wrzesień  Podsumowanie sezonu letniego. 

Temat ujęty w planie pracy Rady Miejskiej 

 

Grudzień  Uchwalenie budżetu gminy na 2019 rok 

Temat ujęty w planie pracy Rady Miejskiej 

 

 

 

Na tym punkt zakończono. 
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Do punktu 4 – Sprawy wniesione. 

 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada  

poinformował, że wszystkie  pisma, które wpływają do biura Rady Miejskiej są przesyłane 

radnym drogą mailową. 

 

Innych spraw wniesionych nie było.  

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 5 – Wolne Wnioski. 

 

Wniosków w tym punkcie nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

 

 

          Protokołowała                              Przewodniczący Komisji        

     Małgorzata Adameit                                                   Wojciech Rejterada 


