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P r o t o k ó ł  Nr ORN.0012.1.15.2017 

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

Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 19 grudnia 2017 roku.  

 

 

 Na stan 8 członków Komisji w posiedzeniu udział wzięło 6 – lista obecności                      

w załączeniu. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada. 

 

Protokołowała stażysta Wydziału Strategii i Rozwoju – Urszula Olszewska. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun, 

 Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska,  

 Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska, 

 Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Działalności Gospodarczej – 

Ewa Zalewska – Drozd, 

 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Edyta Truszczyńska, 

 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir 

Hatalski, 

 Pełnomocnik Burmistrza ds. przeciwdziałania uzależnieniom – Monika Chmielewska-

Sujata,  

 Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski, 

 Mieszkaniec Olecka – Witold U. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

3. Sprawy wniesione.  

4. Wolne wnioski. 

 

Uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia nie zgłaszano. 

 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie przyjęła powyższy porządek posiedzenia. 

 

Do punktu 1 – Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

Uwag do protokołu Nr ORN.0012.1.14.2017 nie zgłaszano. 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie przyjęła protokół Nr ORN.0012.1.14.2017 

posiedzenia komisji odbytego w dniu 21 listopada 2017 r. 

 

Na tym punkt zakończono. 

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

 

a) projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Olecku 
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Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

powiedziała, że 28 listopada br. Przewodniczący Rady Miejskiej w Olecku oficjalnie złożył 

rezygnację z pełnionej funkcji. Nie upłynął jeszcze miesiąc i związku z tym należy podjąć 

uchwałę. Gdyby Radni nie podjęli jej to rezygnacja jest skuteczna z upływem jednego 

miesiąca. 

 

Członek Komisji – Karol Sobczak 

powiedział, że wycofuje się z głosowania nad projektem tej uchwały. Do treści nie ma 

żadnych uwag. 

 

Innych pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 6 członków)  przy 4 głosach za, 1 przeciw pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Olecku. Jeden z członków komisji nie brał udziału w głosowaniu. 

 

 

b) projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku  

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

powiedziała, że ta uchwała będzie skutkiem podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji 

z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku. Jeżeli uchwała o przyjęciu rezygnacji 

zostanie podjęta, to wtedy będzie można procedować uchwałę w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Miejskiej. Odbędzie się głosowanie tajne. Zostanie powołana 

komisja skrutacyjna. Radni będą mogli zgłaszać kandydatury na Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Olecku. Przy czym kandydaci, w związku z tym, że jest to ich interes prawny, 

będą wyłączeni z głosowania.  

 

Członek Komisji – Paweł Giełazis 

zapytał, czy przy wcześniejszych głosowaniach też tak było. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

odpowiedziała, że nie zawsze tak było. Takie stanowisko przedstawiła kancelaria prawna. 

Szukała interpretacji na ten temat. Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu 

Administracyjnego jest to interes prawny radnego. 

 

Członek Komisji – Ferdynand Grodzicki 

powiedział, że przy wyborach do rad gmin i powiatów, znajdował się na liście i mógł 

głosować. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

powiedziała, że jest to stanowisko kancelarii prawnej, które jest uzasadnione wyrokiem 

Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wywodzi się z tego interes prawny przewodniczącego, 

ponieważ ma to wpływ na jego późniejszą dietę. 

 

Członek Komisji – Karol Sobczak 

zapytał, co by było, gdyby pierwsza uchwała nie została przyjęta i co nastąpiłoby po upływie 

miesiąca, czy byłaby zwołana sesja w celu wyboru przewodniczącego. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

odpowiedziała, że może być zwołana sesja nadzwyczajna. Nie będzie trzeba podejmować 

uchwały po przyjęciu rezygnacji z funkcji przewodniczącego, jedynie w sprawie wyboru 
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przewodniczącego. Dodała, że projekt został przedłożony dlatego, że nie upłynął miesiąc  

i w związku z tym złożona rezygnacja jest rozpatrywana. Gdyby Rada nie podjęła tej 

uchwały, to stanie się ona bezprzedmiotowa i trzeba będzie wycofać ją z porządku obrad. 

Wtedy Przewodniczący Rady Miejskiej prowadzi całą sesję, natomiast na kolejnej sesji 

będzie można wybrać nowego przewodniczącego. Wiceprzewodniczący zwoła następną sesję.  

W przypadku braku przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego sesję zwołuje Wojewoda. 

 

Innych pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 6 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku. 

 

 

c) projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  

w Olecku na rok 2018 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zgłosił autopoprawkę do ramowego planu pracy. Powiedział, że co roku wspólnie z Komisją 

Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Komisje zajmowały się tematem 

przygotowania oraz podsumowania sezonu letniego. Nie zostało to ujęte w planie pracy Rady 

Miejskiej. Należy dopisać do tych dwóch tematów Komisję Oświaty, Kultury, Promocji 

Gminy, Sportu i Rekreacji. Prosił, aby na pozostałych posiedzeniach komisji poinformować, 

że taka autopoprawka została zgłoszona. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

powiedziała, że komisje zgłosiły następujące tematy: 

 

Termin odbycia sesji Temat Materiały przygotowuje 

MAJ Analiza sprawozdania  

z wykonania budżetu gminy 

za 2017 rok 

 

Przygotowanie do sezonu 

letniego 

Burmistrz, Komisje Rady 

Miejskiej 

 

 

Komisja Polityki 

Prorodzinnej. Ochrony 

Zdrowia i Bezpieczeństwa 

CZERWIEC Analiza wyników ewaluacji 

dotyczącej efektywności 

realizacji strategicznych 

planów rozwoju gminy 

Komisja Planowania, Budżetu  

i Gospodarki 

WRZESIEŃ Podsumowanie sezonu 

letniego 

Komisja Polityki 

Prorodzinnej, Ochrony 

Zdrowia i Bezpieczeństwa 

PAŹDZIERNIK Realizacja zadań 

oświatowych  

w roku szkolnym 2017/2018 

 

Analiza oświadczeń 

majątkowych 

Burmistrz 

 

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

GRUDZIEŃ Uchwalenie budżetu gminy 

na 2019 rok 

Burmistrz, Komisje Rady 

Miejskiej 
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Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

powiedział, że w tematyce planu pracy komisji został zaproponowany temat na miesiąc 

grudzień. Zapytał, czy w związku z wyborami można uchwalić temat na ten miesiąc. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

odpowiedziała, że tak, ponieważ jest to cykliczne. Czy to będzie ta Rada, czy inna, to projekt  

budżetu będzie analizowany w grudniu, ponieważ terminy się nie zmieniają, a projekt budżetu 

gminy będzie przedłożony Radzie. 

 

Członek Komisji – Karol Sobczak 

zapytał,  czy jest dopuszczalne, aby narzucać z góry co ma robić przyszła komisja. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

odpowiedziała, że plan pracy komisji nie jest przyjmowany w formie uchwały. Pozostawienie 

tego tematu w niczym nie przeszkadza, ponieważ w ciągu roku plan będzie można zmienić. 

 

Innych pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 6 członków), uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy 

Rady Miejskiej w Olecku na rok 2018. 

 

 

d) projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Olecku na rok 2018 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

poinformowała, że plan Komisji Rewizyjnej brzmi następująco: 

 

Termin odbycia sesji Temat 

LUTY Ocena prac związanych z tworzeniem miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Skala potrzeb i możliwości. 

KWIECIEŃ Analiza zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego  

w 2017 r. 

MAJ Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 

WRZESIEŃ Stan zasobów mieszkaniowych gminy (mieszkania komunalne  

i socjalne) w latach 2016-2017. Analiza kosztów remontów. 

 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 6 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2018. 

 

 

e) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olecko na 2018 rok 
 

Pełnomocnik Burmistrza ds. przeciwdziałania uzależnieniom – Monika Chmielewska - Sujata 

powiedziała, że program jest w większości kontynuacją. Planuje się bardziej rozpromować 

działania profilaktyczne. Wszyscy, nie tylko dzieci i młodzież, ale również dorośli, powinni 

mieć świadomość, z czym wiąże się nadmierne spożywanie alkoholu. Rozważany jest zakup 
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m.in. alkomatu (jeden już znajduje się na Komendzie Policji) i jego montaż w centrum 

miasta, aby był ogólnodostępny. Planuje się więcej działań profilaktycznych dla dzieci  

w szkołach. Standardowo pozostanie w programie leczenie osób uzależnionych. Nadal będzie 

funkcjonował punkt konsultacyjno – informacyjny. Dofinansowywane będą świetlice 

socjoterapeutyczne w szkołach, ale również te prowadzone przez organizacje pozarządowe. 

Zlecone będzie zadanie publiczne w zakresie działań streetworkingowych oraz wypoczynku 

letniego. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał, w jakiej formie będzie prowadzona profilaktyka w szkołach, czy będą to m.in. 

spotkania, pogadanki, prezentacje. 

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. przeciwdziałania uzależnieniom – Monika Chmielewska - Sujata 

odpowiedziała, że ostatnio było organizowane szkolenie dla nauczycieli, pracowników MOPS 

i pracowników sklepów. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

zaleca, aby organizować rekomendowane szkolenia. W tym roku została przeprowadzona 

diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych dla Gminy Olecko. Wyniki przeprowadzonych 

badań nie są zadowalające, brak jest poprawy. W chwili obecnej zamówione zostały ulotki 

informacyjne i plakaty do szkół, aby w taki sposób dzieci i młodzież mogły pogłębić swoją 

wiedzę w zakresie skutków spożycia alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy, czy też  

w zakresie przemocy i cyberprzemocy. Zamówione zostały również filmy, które będą 

wyświetlane na godzinach wychowawczych.  

 

Innych pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Olecko na 2018 rok. 

 

 

f) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego na przejęcie przez Gminę Olecko realizacji zadania publicznego 

w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Biała 

Piska opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Olecku 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

powiedział, że uczestnikami w Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku są również 

osoby z Gminy Biała Piska, dlatego chcemy zawrzeć takie porozumienie. Aby doszło ono do 

skutku Rada Miejska musi podjąć uchwałę w tej sprawie.  

 

Członek Komisji – Kazimierz Edward Toczyłowski 

zapytał, co jest przyczyną, że taka uchwała jest podejmowana. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

odpowiedziała, że jest to wynik kontroli, ponieważ z naszego Środowiskowego Domu 

Samopomocy korzystają również osoby z innej gminy i tam powinna być odpłatność. 

 

Innych pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 
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Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na przejęcie przez 

Gminę Olecko realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego 

na objęciu mieszkańców Gminy Biała Piska opieką i usługami świadczonymi przez 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku. 

 

g) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych – 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku z Towarzystwem 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatalski 

powiedział, że w wyniku analizy ekonomicznej dwóch spółek, postępowań przetargowych 

oraz wniosków radnych zdecydowano, aby zmodernizować spółkę PGK. Gmina chce, aby 

stała się ona konkurencyjna na rynku i nie musiała startować w przetargach na zadania, które 

są zadaniami typowo komunalnymi oraz na które tak naprawdę ciężko znaleźć wykonawców. 

Spółka TBS jest w tej chwili spółką mało wydolną, która nie jest w stanie wygrać żadnego 

przetargu na zarządzanie zasobem komunalnym. Administruje kilkoma wspólnotami, ale nie 

posiada zasobów technicznych. Stąd gmina doszła do wniosku, aby wspomóc te dwie spółki  

i połączyć ich siły. PGK zyska księgowe, jak również osoby, które potrafią zarządzać 

zasobem nieruchomości. TBS natomiast zyska zaplecze techniczne. Jest to uchwała 

intencyjna, która otwiera możliwości szukania sposobów przeprowadzenia i ustalenia 

harmonogramu oraz inicjacji tej procedury.  

 

Członek Komisji – Karol Sobczak 

zapytał, w jakim stanie ekonomicznym są obie spółki. 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że bilanse spółek oscylują w granicach zer. Nie pozwala to podejmować 

żadnych inwestycji, jak również nie daje żadnej wiarygodności kredytowej. Spółka PGK nie 

może przez to kupić ani ulepszyć swojego sprzętu. 

 

Członek Komisji – Karol Sobczak 

zapytał, czy była brana pod uwagę wersja dokapitalizowania obu spółek, aby stały się one 

bardziej konkurencyjne na rynku, czy było to na zasadzie lepiej połączyć spółki i tą nowo 

powstałą spółkę dokapitalizować. 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że sam efekt organizacyjny ma duże znaczenie. TBS jest małą spółką liczącą  

4 osoby łącznie z prezesem. Firma posiada dwa własne budynki. Reszta są to zadania zlecone 

wspólnot mieszkaniowych, a koszty organizacyjne są duże, m.in. koszty zarządu, rady 

nadzorczej, koszty wynajmu pomieszczeń itp. Zjednoczenie tego w ramach jednej spółki 

obniży koszty. 

 

Członek Komisji – Karol Sobczak 

zapytał, gdzie mieścić się będzie centrala nowo powstałej spółki. 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że na ten temat nie było jeszcze rozmów. Prawdopodobnie będzie znajdować 

się w siedzibie PGK przy Placu Wolności 2. 

 

Członek Komisji – Karol Sobczak 

zapytał, co stanie się z lokalami TBS. 
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Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że są to lokale, które podlegają wynajmowi na rynku wtórnym i częściowo 

prawdopodobnie zaadoptowałby je Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

dodał, że jest tam jeden lokal dwupokojowy.  

 

Członek Komisji – Karol Sobczak 

zapytał, co docelowo ma dać połączenie dwóch spółek w jedną nową. 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że po pierwsze ma to usprawnić organizacyjnie spółki. Będą one w stanie 

uzupełniać się wzajemnie zadaniami. Przede wszystkim ma to na celu wzmocnienie kondycji  

finansowej. Łatwiej jest dokapitalizować jedną spółkę na konkretne zadania niż rozbijać po 

kawałku do każdej spółki. 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

dodał, że jest w tę sprawę mocno zaangażowany. Spółka TBS jest w tej chwili ,,półmartwa”. 

Od wielu lat nie rozwija się. Zarządza jedynie swoimi dwoma budynkami i kilkoma 

wspólnotami, które przejęła po likwidacji wcześniejszego ZGM. Wspólnoty te nie są do 

końca zadowolone z usług świadczonych przez TBS. W Polsce są spółki, które rozwijają się 

prężnie, nasz TBS nie rozwija się. Niedawno był ogłoszony przetarg na zarządzanie lokalami 

komunalnymi gminy. Chciał, aby nasza spółka wystartowała i wygrała przetarg, dzięki temu 

firma mogłaby się rozwijać. Poziom zaproponowanej oferty pokazał, gdzie tak naprawdę jest 

z ta spółka. W przetargu znalazła się ona na przedostatnim miejscu, jeżeli chodzi o koszt jaki 

zaproponowała. TBS jest w 100% spółką gminną, a przedstawicielem jej jest Burmistrz 

Olecka. W związku z tym analizowano co zrobić, żeby taka sytuacja w przyszłości się nie 

powtórzyła. PGK jest również spółką gminną, w której dwóch byłych pracowników posiada 

swoje udziały. Jeden z nich nie żyje, a drugi zamierza je sprzedać. Aby spółka PGK mogła się 

rozwijać, czy realizować jakieś zadania gminne, musi startować w przetargach m.in. na 

zimowe utrzymanie ulic, nadzór nad cmentarzami. Dlatego warto zmienić statut spółki. 

Znajdą się w nim zadania, które gmina będzie zlecać i będą one wykonywane w formie 

bezprzetargowej. Dlatego, aby ułatwić funkcjonowanie obu spółek zdecydowano o ich 

połączeniu. Nowo powstała spółka będzie miała właściwości obu firm. PGK posiada sprzęt, 

pracowników fizycznych m.in. elektryków, ale również innych ludzi, którzy mogą pomagać 

przy bieżących problemach występujących we wspólnotach. Spółka będzie miała większy 

potencjał do wykonywania zadań oraz statut, w którym będą zapisane zadania jakie gmina 

będzie mogła zlecać bezprzetargowo swojej spółce. Zostanie zlikwidowana jedna rada 

nadzorcza co pozwoli ograniczyć pewne koszty. Struktura organizacyjna nie jest jeszcze 

znana. Nie widzi żadnych minusów połączenia, jedynie plusy. Jeżeli spółka będzie wiedziała, 

że ma zlecenie na daną pracę na 2 lub 3 lata, to będzie mogła starać się o kredyt np. na nowy 

traktor lub na rzeczy związane z zarządzaniem wspólnotami.  

 

Członek Komisji – Karol Sobczak 

zapytał, czy była robiona analiza finansowa, z racji zleceń bezprzetargowych po zmianie 

statutu, o jakich kwotach może być mowa. Jest to ważne w sytuacji brania kredytu na rozwój 

firmy np. rozbudowę parku maszynowego, by nowa spółka znała kwoty jakimi będzie 

dysponować. Dodał, że dobrym kierunkiem rozwoju firmy mogłyby być śmieci. Obecnie 

zajmuje się tym firma z zewnątrz, która ma na tym zysk. Nowo powstała firma mogłaby się 

tym zająć. 
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Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatalski 

powiedział, że trzeba rozróżnić 3 kwestie. Po pierwsze, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadową, 

to są szczegółowe zapisy, które uniemożliwiają powierzania takich zadań własnym spółkom. 

Dlatego zlecić bezpośrednio wywozu śmieci nie można, zawsze musi być to w drodze 

przetargu. Zagospodarowanie odpadów jest realizowane we własnym zakresie przez Związek 

Międzygminny ,,Gospodarka Komunalna”. Po drugie jeśli chodzi o analizy finansowe to 

rocznie jest to kwota około 2.600.000,00 zł. Na taką sumę PGK otrzymuje zlecenia w ramach 

przetargów, często nie wiedząc, czy je wygra. Problemem wzięcia kredytu jest to, że zlecania 

są na rok lub dwa lata i bank nie jest w stanie udzielić kredytu na taki okres czasu.  

W przypadku powierzenia w formie zadań zleconych, z założenia będą to kwoty podobne, ale 

firma będzie miała ,,umowy na czas nieokreślony”, ponieważ są to zadania zlecone w formie 

uchwały Rady Miejskiej do realizacji zawsze przez tą spółkę. Dzięki temu spółka zyska 

wiarygodność finansową. Trzecią kwestią jest sprawa TBS. Stagnacja trwająca od paru lat, 

wynika z tego, że zmieniły się przepisy dotyczące budowy mieszkań i finasowań z budżetu 

państwa do mieszkań. Powstają nowe programy, gdzie gmina może łatwiej i bezpośrednio 

korzystać ze środków, niż poprzez własną spółkę. Brak jest zainteresowania mieszkaniem  

w tej formule w jakiej dziś funkcjonują spółki TBS na rynku. W Olecku społeczeństwo jest na 

tyle ubogie, że nie jest w stanie dopłacić 30% wartości mieszkania. Na początku było tak, że 

ktoś wpłacał kaucję i otrzymywał mieszkanie z TBS, taka forma została przy mieszkaniach 

komunalnych. Spółka posiada projekty na 3 nowe budynki. W tej chwili zgodnie  

z przepisami, aby wybudować mieszkania spółka musi mieć partycypację minimum 30% 

osób, które chcą zamieszkać w tych lokalach. Na zapytanie, które zostało ogłoszone  

w zeszłym roku odpowiedziały bodajże 3 osoby. Zainteresowanie tą formą jest bardzo małe. 

Zostało uruchomionych dużo programów zarówno dla gmin jak i partnerów prywatnych. 

Trzeba posiadać silną spółkę, która będzie w stanie walczyć o środki zewnętrzne. Również  

w przetargach na transport odpadów. Wiele spółek komunalnych z sukcesem startuje  

w przetargach poza obszarem swojej gminy. Jeżeli taka spółka będzie dofinansowana, będzie 

posiadać lepszy sprzęt oraz odpowiednią organizację pracy to ma ona szansę się rozwijać  

i być konkurencyjna na rynku. 

 

Innych pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych – Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku z Towarzystwem Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. w Olecku. 

 

 

h) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Edyta Truszczyńska 

powiedziała, że konieczność podjęcia zmiany uchwały wynika z ustawy o pomocy 

społecznej. Uchwała została uchwalona w sierpniu. Przeprowadzono przetarg na wyłonienie 

wykonawcy świadczenia usług na 2018 rok, w wyniku którego zmieniła się stawka i stąd 

konieczność podjęcia zmiany uchwały. Środki na ten cel są ujęte w planie budżetowym, więc 

podjęcie uchwały nie wpłynie na zmianę planu finansowego. 
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Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania. 

 

Członek Komisji – Kazimierz Edward Toczyłowski 

zapytał, jaka kwota jest przeznaczona na pomoc społeczną mieszkańcom Gminy Biała Piska. 

 

Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Działalności Gospodarczej – Ewa 

Zalewska – Drozd 

powiedziała, że jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, czyli są to środki 

Wojewody. Na jednego mieszkańca jest to kwota 1.268,00 zł. 

 

Innych pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

 

i) projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Edyta Truszczyńska 

powiedziała, że podjęcie uchwały wynika również z ustawy o pomocy społecznej.   

Art. 97 ust. 5 wskazuje, że gmina bądź też powiat zobowiązane są do podjęcia takiej uchwały, 

nawet w przypadku, gdy gmina nie prowadzi takich mieszkań. Jest to jedno z zaleceń 

pokontrolnych, które wskazano. MOPS jest na etapie uzgadniania porozumień z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie. Wszystkie okoliczne gminy są zainteresowane i nasza gmina 

mogłaby umieszczać swoich mieszkańców, za odpłatnością, w mieszkaniach chronionych, 

które tworzone są przez powiat w ramach prowadzonych inwestycji. 

 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

 

 

j) projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na 

działalność Burmistrza 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatalski 

poinformował, że Państwo Jadwiga i Witold U. złożyli skargę do Wojewody Warmińsko – 

Mazurskiego na Radę Miejską w Olecku. Wojewoda analizując treść skargi uznał, że jest to 

skarga na Burmistrza Olecka i pismem skierował ją do tutejszego urzędu. Z analizy jej treści 

wynika, że podnoszone kwestie były już analizowane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 

oraz na sesji Rady Miejskiej, podczas której ta skarga została odrzucona. Na podstawie 

przepisów Rada Miejska może pozostawić taką skargę bez rozpatrzenia lub podtrzymać 

stanowisko w tamtej sprawie. 

 

Mieszkaniec Olecka – Witold U. 

okazał członkom komisji zdjęcie i ponownie przedstawił swoje uwagi. 
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Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

powiedział, że w dniu 29 listopada 2017 roku gmina otrzymała wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w sprawie zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w zakresie odrzucenia skargi. Orzeczenie to jest ostateczne i nie podlega 

zaskarżeniu. 

 

Mieszkaniec Olecka – Witold U.  

zarzucił, że Rada Miejska nie dała mu żadnego pouczenia, gdzie ma dalej się odwoływać  

w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

dodał, że skargę rozpatrzy sąd. Na dziś możemy się tylko odnieść uchwałą do tego, czy Rada 

podtrzymujemy stanowisko, czy też zostawia skargę bez rozpatrzenia, ponieważ nie może 

rozpatrywać skargi  w tej samej sprawie ponownie. 

 

Innych pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działalność Burmistrza. 

 

 

k) projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2017 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

powiedziała, że w budżecie gminy na 2017 rok zaplanowane są m.in. 3 zadania inwestycyjne 

związane z budową oświetlenia. W związku z tym, że te zadania inwestycyjne nie mogą być 

zakończone do końca tego roku, a w budżecie na rok 2018 nie ma tych zadań, ponieważ nie są 

to przedsięwzięcia wieloletnie, do kompetencji Rady Miejskiej należy podjęcie uchwały  

w sprawie wydatków niewygasających. Pierwsze zadanie to budowa oświetlenia ulicznego 

przy Alejach Lipowych. Powodem nie wykonania tego zadania jest wstrzymanie prac przez 

PGE Dystrybucja, ponieważ musi tam być zlikwidowana napowietrzna linia energetyczna. 

Jest to warunkiem wykonania nowej linii. Wartość zadania, która zostanie przeniesiona na 

przyszły rok to 113.500,00 zł. Kolejnym zadaniem jest budowa oświetlenia na ulicy 11-go 

Listopada, ale jedynie w zakresie wykonania projektu. Wartość  projektu to 7.257,00 zł. 

Projekt nie może zostać wykonany, ponieważ nie można ustalić spadkobierców właścicieli 

nieruchomości, przez które ma przebiegać linia oświetleniowa. Konieczna jest zgoda 

właścicieli, stąd też zadanie zostaje przesunięte na następny rok. Ostatnie zadanie to 

przebudowa oświetlenia w Łęgowie, również dotyczy to wykonania projektu. Jego wartość to 

3075,00 zł. Brak jest zgody na wejście w teren i dysponowanie gruntem na cele budowlane  

w związku z gwarancją na przebudowaną w 2017 roku drogę w Łęgowie. Te zadania zostaną 

przełożone na 2018 rok. Nie znajdują się one w budżecie. Pieniądze przeznaczone na te 

zadania będą przelane na oddzielny rachunek bankowy zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych. Kwoty te muszą być wydatkowane najpóźniej do 30 czerwca 2018 roku. 

 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. 
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l) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Olecko na lata 2018-2028 

 

m) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2018 rok 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

powiedziała, że projekty zostały szczegółowo omówione na poprzednich posiedzeniach 

komisji, które je zaopiniowały. Do tych projektów nie zostały zgłoszone żadne autopoprawki. 

 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018-2028. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2018 rok. 

 

 

Do punktu 3 – Sprawy wniesione. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada  

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

radnym drogą mailową. 

 

Członek Komisji – Kazimierz Edward Toczyłowski 

prosi o wyjaśnienie, dlaczego środki przeznaczone na salę sensoryczną w Szkole 

Podstawowej Nr 4 zostały przeniesione oraz dlaczego została zmieniona ich celowość. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 4 – Wolne Wnioski. 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

poinformował, że dziś wpłynęło pismo i wniosek na przebudowę boisk i bieżni przy Szkole 

Podstawowej Nr 3 w Olecku został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Członek Komisji – Karol Sobczak 

zapytał, co znajduje się w tym projekcie. 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

powiedział, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej będzie przedstawiona wizualizacja. 

 

W tym punkcie wniosków nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

 

 

          Protokołowała                              Przewodniczący Komisji        

     Urszula Olszewska                                                   Wojciech Rejterada 


