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Protokół Nr ORN.0012.2.9.2017 

posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki  

Rady Miejskiej w Olecku  

odbytego w dniu 22 listopada 2017 r. 
 

 

Na stan 7 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 7 – lista obecności  

w załączeniu. 

 

Posiedzeniu do punktu 2 przewodniczył Wiceprzewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty. 

 

Protokołowała stażysta Wydziału Strategii i Rozwoju - Urszula Olszewska. 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Burmistrz – Wacław Olszewski, 

 Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun, 

 Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska, 

 Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania – Alicja Szałkowska, 

 Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju – Aneta Milczarek. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty 

powitał przybyłych na posiedzenie i przedstawił porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

2. Stan realizacji prowadzonych w gminie inwestycji. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

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

Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018-2028. 

5. Opracowanie rocznego planu pracy na 2018 r. 

6. Sprawy wniesione.  

7. Wolne wnioski. 

 

Uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano.  

 

Komisja (obecnych 4 członków) jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Do punktu 1 – Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

 

Uwag do protokołu Nr ORN.0012.2.8.2017 nie zgłaszano. 

 

Komisja (obecnych 4 członków) jednogłośnie przyjęła protokół Nr ORN.0012.2.8.2017 

posiedzenia komisji odbytego w dniu 25 października 2017 r. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 2 – Stan realizacji prowadzonych w gminie inwestycji. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

przedstawił informację na temat stanu realizacji prowadzonych w gminie inwestycji - treść  

w załączeniu do protokołu. 
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Członek Komisji – Wioletta  Dorota Żukowska 

zapytała, co stanie się z wnioskiem PWiK, który był sporządzony wspólnie z Rosjanami  

i został odrzucony.  

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że PWiK przygotowuje wniosek do Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko. 

 

Członek Komisji – Henryk Markowski 

prosił, aby mieć na uwadze pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ul. Batorego. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

powiedział, że środki na ten cel zostały wpisane w projekcie budżetu. 

 

Członek Komisji – Henryk Markowski 

zapytał, czy jest już zrobiony projekt na budynek Rosochackie 30. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że tak. 

 

Członek Komisji – Henryk Markowski 

powiedział, aby zaplanować w budżecie środki na naprawę ogrodzenia, budowę nowych 

alejek i sektorów na  starym cmentarzu komunalnym. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

powiedział, że środki zostały zaplanowane w projekcie budżetu gminy na przyszły rok. 

 

Członek Komisji – Krzysztof Kempisty 

zapytał, czy procentowo realizacja jest na poziomie 90,6%. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że większość inwestycji została wykonana, ale jeszcze nie wszystkie zostały 

opłacone.  

 

Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz 

zapytała, kto przygotowuje merytorycznie te inwestycje.  

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że głównym wydziałem, który realizuje inwestycje jest Wydział Budownictwa, 

Inwestycji i Planowania. Również Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

prowadzi inwestycje typu: oświetlenie, place zabaw itp. 

 

Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz 

zapytała, kto prowadzi dokumentację. 

 

Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania – Alicja Szałkowska 

powiedziała, że z Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania prowadzi to, na dzień 

dzisiejszy, dwóch pracowników. Natomiast w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska jest to czterech pracowników. 

 

Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz 

zwróciła się z prośbą o przekazanie podziękowań tym pracownikom za ich rzetelną pracę. 
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Powiedziała, że w stosunku do roku ubiegłego jest ogromny krok do przodu. Poprzednio było 

ponad 3% budżetu, a obecnie dochodzimy do 9%, widać znaczący progres. Na 17 złożonych 

projektów 13 z nich otrzyma dofinansowanie, jest to ogromny wskaźnik. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

powiedział, że jest duża konkurencja w finansowaniu projektów na lata 2017-2020. Część 

pieniędzy jest podzielona odgórnie na różne działania. Niektóre pieniądze są znaczone dla 

poszczególnych samorządów np. tzw. ZIT-y (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), które 

mają 3 miasta: Olsztyn, Ełk i Elbląg. Mają one miliony na transport miejski, ale też na inne 

projekty. Niewiele środków unijnych jest na drogi, a we wszystkich gminach jest ogromne 

zapotrzebowanie na ten cel. Pomimo tego, że niektóre miasta mają odrębną pulę środków, 

mogą również ubiegać się w innych dziedzinach i wówczas trzeba z nimi konkurować. Aby 

wniosek przeszedł musi spełniać szereg kryteriów. 

 

Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz 

zwróciła się z pytaniem do Kierownika Wydziału Strategii i Rozwoju, w jaki sposób radni 

mogli by ją wesprzeć. Zapytała z jakimi trudnościami się zmaga. 

 

Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju – Aneta Milczarek 

powiedziała, że są dwie płaszczyzny. Pierwsza z nich to podział środków przez województwo 

m.in. w Regionalnym Programie Operacyjnym, czyli podział terytorialny. Jako gmina nie 

uczestniczymy w inicjatywach samorządowych, które mają preferencje w programie. Nie 

mamy też dostępu do środków, które są dla ZIT-ów. W Regionalnym Programie 

Operacyjnym, na działania związane z przedsiębiorczością, cyfryzacją i dostępnością 

komunikacyjną, przeznaczono ponad połowę alokacji. Druga połowa została wydzielona na 

inwestycje terytorialne. Staramy się brać udział we wszystkich konkursach, które są dostępne 

dla samorządów. Kryteria oceny są wielopoziomowe. Każdy wniosek podlega najpierw 

ocenie formalnej, która jest dwukrotna. Później są kryteria merytoryczne, jest dużo uwag np. 

dotyczących kwestii środowiskowych. Urząd Marszałkowski sprawdza np. wywiązywanie się 

przez samorząd i wszystkie jednostki z obowiązku uiszczania opłat za środowisko. Jest to 

proces, który wymaga współdziałania wszystkich jednostek. Staramy się, wraz  z Wydziałem  

Budownictwa, Inwestycji  i Planowania współpracować, aby projekty techniczne były 

przygotowane w taki sposób, żeby uzyskiwały jak największą liczbę punktów. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

dodał, że problemem jest również to, że od trzech lat jest nowe budżetowanie, a np. Program 

Transgraniczny Polska-Rosja nie został uruchomiony. 

 

Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz 

zapytała, czy powiększył się zespół pracowników Wydziału Strategii i Rozwoju. 

 

Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju – Aneta Milczarek 

odpowiedziała, że w styczniu 2018 r. planowany jest nabór. 

 

Członek Komisji – Henryk Markowski 

zapytał, jaki jest koszt projektu dotychczasowego budynku Rosochackie 30. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że cały remont budynku to koszt około 700 tys. zł. 

 

Na tym punkt zakończono. 
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Do punktu 3 – Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

 

a) ustanowienia hejnału gminy Olecko; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że wybrane zostały 3 kompozycje. Na każdą z nich głosowano internetowo, 

wyniki były następujące: I kompozycja uzyskała 11 głosów, II 18 głosów, a III 163 głosy. 

Zwycięska kompozycja jest autorstwa Pana Przemysława Szczotki, który jest kompozytorem 

muzyki współczesnej, a także pedagogiem związanym ze śląskim środowiskiem muzycznym. 

Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.  

W dorobku kompozytorskim posiada utwory solowe, kameralne i symfoniczne. Interesuje się 

również muzyką elektroniczną, filmową i teatralną. Jego utwory były wykonywane w kraju  

i zagranicą, również w ramach festiwalów muzyki współczesnej. Jest laureatem kilku 

konkursów kompozytorskich. Jeżeli Rada Miejska podejmie tą uchwałę, to kompozycja ta 

zostanie wgrana w zegar i o godzinie 12.00 będzie można ją usłyszeć. 

 

Członek Komisji – Henryk Markowski 

zapytał, ile sekund trwa hejnał. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że około 52 sekundy. Dodał, że w uchwale znajdują się zapisy, kiedy można 

używać hejnału oraz kto może go używać.  

 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustanowienia 

hejnału gminy Olecko.  

 

Stanowisko w sprawie uruchomienia Programy Współpracy Transgranicznej Polska-

Rosja 2014-2020. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

powiedział, że samorządy podejmują takie stanowisko i wysyłają do rządu, w celu jak 

najszybszego uruchomienia tego programu, z którego można pozyskać środki na inwestycje. 

 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja nie opiniowała stanowiska w sprawie uruchomienia Programy Współpracy 

Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. 

 

b) przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 r. gminy Olecko z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

powiedział, że co roku przez Radę Miejską jest przyjmowany taki pogram. Był on 

konsultowany z organizacjami pozarządowymi. Wiele wniosków zostało w nim 

uwzględnionych. W projekcie uchwały są zapisane zasady współpracy oraz na co głównie 

będą przeznaczone pieniądze. W przyszłym roku planowana jest realizacja całego programu, 

ponieważ jest on znaczący. Pieniądze przeznaczane są na realizację zadań własnych gminy 
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przez organizacje pozarządowe m.in. w formie konkursów. Planowana kwota to 420.100,00 

zł. 

 

Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz 

zapytała, czy Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej nie złożyła wniosku o dofinansowanie kwotą 

5.000 zł na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że fundacja prowadziła Centrum Organizacji Pozarządowych przez kilka lat  

z udziałem dotacji gminy, ale w tym roku nie podjęła się tego zadania. Jeżeli organizacje 

pozarządowe zgłaszały się, aby w czymś ich wesprzeć, to fundacja robiła to. Ale tych 

pieniędzy nie wykorzystała i dotacja nie została udzielona. 

 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja 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) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Statutowej Rady 

Miejskiej w Olecku; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

powiedział, że Radna Justyna Cieślukowska złożyła rezygnację z członkostwa w Komisji 

Statutowej. W komisji zostanie 6 członków. 

 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie powołania członków Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku. 

 

d) wskazania radnego Rady Miejskiej w Olecku do Oleckiej Rady Młodzieżowej; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

powiedział, że Radna Justyna Cieślukowska złożyła również rezygnację z pełnienia funkcji 

opiekuna Oleckiej Rady Młodzieżowej. Była najmłodsza wiekiem, dlatego Rada Miejska 

zdecydowała powierzyć jej te obowiązki. W tej chwili najmłodszym wiekiem jest Radny 

Paweł Giełazis, który wyraził zgodę na bycie 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, zgłaszając kandydaturę 

Pawła Giełazisa. 

 

e) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Jaśki I”; 
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Burmistrz – Wacław Olszewski 

powiedział, że 23 czerwca 2016 roku Rada Miejska podjęła uchwałę intencyjną w sprawie 

przystąpienia do opracowania m.p.z.p. w Jaśkach. Omówił teren objęty planem. W trakcie 

opracowywania planu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie wyraził zgody na 

przekształcenie działek po prawej stronie drogi na działki budowlane ze względu na zbyt małą 

odległość od jeziora. Dlatego w lutym 2017 r. podjęta została uchwała, która zmieniła tamtą 

uchwałę i ograniczyła się do tej małej działki po lewej stronie drogi. Zgodnie z załącznikiem 

do projektu uchwały wyznaczono teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren 

rolniczy. 

 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Jaśki I”.  

 

f) zmiany uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Olecko; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

powiedział, że  regulamin obecnie obowiązujący w jednym punkcie zostanie zmieniony. Po 

przetargu i uzgodnieniu z MPO Białystok zmieniono częstotliwość odbioru odpadów 

problemowych. Były one zbierane raz miesiącu, obecnie będą zabierane dwa razy  

w miesiącu. Po zmianie punkt będzie brzmiał: ,,Inne odpady problemowe zbierane w sposób 

selektywny w tym sprzęt elektryczny i elektroniczny, inne niż niebezpieczne odpady 

budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, popiół paleniskowy, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie  

i akumulatory odbierane będą z nieruchomości 2 razy w miesiącu oraz mogą być dostarczane 

przez właścicieli nieruchomości do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów”.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty 

zapytał, czy dotyczy to również popiołu. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że tak.  

 

Członek Komisji – Zbigniew Jan Aksienionek 

zapytał, czy odpady będą zabierane dwa razy w miesiącu obligatoryjne, czy tylko po 

zgłoszeniu. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że obligatoryjnie. 

 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olecko.  

 

g) zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych Gminy Olecko; 
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Burmistrz – Wacław Olszewski 

powiedział, że samorząd województwa zwrócił się do wszystkim samorządów w naszym 

województwie, z prośbą o obniżenie stawek za urządzenia telekomunikacyjne umieszczone  

w pasach drogowych, w związku z rozbudową internetu szerokopasmowego  

w województwie. Stawka zostanie obniżona do 18 zł tak jak to zrobił powiat. Jednak dotyczy 

to jedynie urządzeń telekomunikacyjnych umieszczanych w pasie drogowym, pozostałe 

stawki na inne urządzenia obce umieszczane w pasie drogowym nie zmieniają się.  

 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

Gminy Olecko.  

 

h) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

powiedział, że związku z tym, że poprzednia uchwała straciła moc ze względu na to, że 

weszła nowa ustawa, każda gmina musi opracować  szczegółowy sposób i zakres świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Dodano  

w §1 ustęp 3 tj. informację o częstotliwości odbioru odpadów problemowych, które obecnie 

będą zbierane dwa razy w miesiącu. §2 będzie brzmiał: ,,Uzupełniającymi punktami 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych działającymi w ograniczonym zakresie, są 

prowadzone przez podmioty gospodarcze na terenie Gminy Olecko, punkty zajmujące się 

skupowaniem od mieszkańców poszczególnych rodzajów, wyselekcjonowanych z odpadów 

komunalnych, surowców wtórnych”. Jest to istotny zapis, gdyż samorządy są zobowiązane do 

tego, aby osiągać coraz wyższe wskaźniki odzyskiwania surowców wtórnych. Gmina Olecko 

spełnia kryteria, z roku na rok wskaźniki są coraz wyższe. We wszystkich gminach opłaty 

będą naliczane od ilości złożonych deklaracji, ponieważ część osób mieszka poza gminą. Na 

stan około 22 tys. mieszkańców deklaracji jest około 18 tys. Punkty skupu np. złomu, 

makulatury itp. będą musiały składać do gminy sprawozdanie o ilości odpadów wtórnych, 

które zostały przez nich skupione. W §3 wyszczególniono godziny otwarcia Punktu 

Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, ale również dodano zapis, że można składać skargi 

na złe odbieranie odpadów. 

 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja 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.  

 

i) 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) 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; 
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k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach; 

 

l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Olecku  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana 

Twardowskiego w Olecku; 

 

m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Babkach Oleckich  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Babkach Oleckich; 

 

n) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Judzikach  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Judzikach; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

powiedział, że w związku z tym, że wprowadzono reformę oświaty gminy mają czas do końca 

listopada na podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich 

szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe. W tej uchwale musi być również 

zapisany obwód danej szkoły. Dotyczy to 6 szkół w gminie. Dotychczasowa szkoła 

podstawowa sześcioletnia jest przekształcana w szkołę ośmioletnią na podstawie  art. 117 

ustawy z 14 grudnia 2016 r. Natomiast zespoły szkół przekształcane są na podstawie art. 191. 

 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja 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 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 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 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. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Babkach Oleckich w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Babkach Oleckich.  
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Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Judzikach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Judzikach. 

 

o) nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku; 

 

p) nadania statutu Szkole Podstawowej w Kijewie; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

powiedział, że projekty uchwał dotyczą nadania statutów dla byłych gimnazjów. Według 

przepisów o systemie oświaty, gdy jest tworzona nowa szkoła, pierwszy statut szkoły nadaje 

Rada Gminy.  Zmiany po nadaniu statutu, wprowadza rada pedagogiczna danej szkoły. 

Zostały przygotowane dwa statuty dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olecku i dla Szkoły 

Podstawowej w Kijewie. Na stronach kuratoryjnych ukazały się informacje, że nie trzeba 

nadawać statutów. Wystąpiono zatem pisemnie do Kuratorium Oświaty i Ministerstwa w tej 

sprawie. Oczekujemy na odpowiedź. W obu projektach uchwał zostaną wprowadzone 

autopoprawki. W Szkole Podstawowej w Kijewie zmieni się zapis ,,W szkole prowadzone są 

także klasy dotychczasowego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie do czasu 

ich likwidacji” na ,,W szkole prowadzone są także klasy dotychczasowego Gimnazjum  

z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie do czasu zakończenia kształcenia”. Ten zapis 

również będzie zmieniony w statucie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olecku.  

 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu 

Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku.  
 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu 

Szkole Podstawowej w Kijewie.  

 

q) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017-2024; 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

powiedział, że dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o 1.556.419,31 zł. W załączniku  

Nr 2 ,,Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2021” dokonuje się zmian: 

 na przedsięwzięciu bieżącym pn. ,,W przyszłość bez barier” zwiększa się łączne 

nakłady finansowe i limit na 2017 rok o 34.321,04 zł; 

 na przedsięwzięciu majątkowym ,,e-Gmina Olecko” przenosi się plan wydatków  

w wysokości 467.303,00 zł z 2017 roku na 2018 rok. 

 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017-2024.  

 

r) zmiany budżetu gminy na 2017 rok; 
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Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że dochody ogółem zwiększą się o 733.674,00 zł: 

1. 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 przepadek wadium (2.000,00 zł). 

2. 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 RPO WW-M na lata 2014-2020. 

3. 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. 

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

oprocentowania środków na rachunkach bankowych. 

5. 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. 

6. W dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan dochodów MOPS o 25.718,00 zł z tytułu 

wpłat za usługi opiekuńcze. 

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

w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego 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”. 

8. 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 PROW 2014-2020. 

 

Wydatki ogółem zwiększa się o 733.674,00 zł: 

1. W dz. 600 – Transport i łączność, zwiększa się plan wydatków bieżących o 20.000,00 zł  

z przeznaczeniem na remonty przepustów drogowych. 

2. 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, 

3. 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. 

4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków bieżących o 1.344.166,00 

zł.  

5. 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. 

6. 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 
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bez barier”, przenosi się plan wydatków z majątkowych do bieżących w wysokości 34.321,04 

zł. 

7. 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. 

8. W dz. 855 – Rodzina, zmniejsza się plan wydatków MOPS o 10.000,00 zł przeznaczony na 

współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych  

i placówkach. Zwiększa się plan Urzędu Miejskiego o 2.400,00 zł z przeznaczeniem na 

dotację do niepublicznego żłobka. 

9. 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, 

ale w tym roku już nie będzie realizowany. 

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

z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.  

 

Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz 

zapytała, czy był już przeprowadzony przetarg. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że tak i odbył się on w czerwcu br. Wygrała ta sama firma. Zwiększyła ona 

swoje stawki. 

 

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

zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż lamp solarnych 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. 

 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

gminy na 2017 rok.  

 

Na tym punkt zakończono. 
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Do punktu 4 – Analiza projektu budżetu Gminy Olecko na 2018 rok oraz projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018-2028. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 
odczytał 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.  

Dodał, że niektórzy prosili, aby rozszerzyć budżet obywatelski o tereny wiejskie. Środki 

przeznaczone na ten cel wynoszą  200.000,00 zł. Tereny wiejskie posiadają fundusz sołecki, który 

jest dwukrotnie wyższy od budżetu obywatelskiego.  

 

Członek Komisji – Wioletta Dorota Żukowska 

powiedziała, że więcej zrobi się za 200.000,00 zł niż za 20.000 zł. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 
odpowiedział, że za 200.000,00 zł realizuje się zadanie dla całego miasta. W przeliczeniu na 

jednego mieszkańca fundusz sołecki jest 10-krotnie wyższy niż budżet obywatelski, a więc nie 

jest to zasadne. 

 

Członek Komisji – Zbigniew Jan Aksienionek 

zapytał, jaki jest procent dofinansowania funduszu sołeckiego. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 
odpowiedział, że z budżetu państwa powinno być 30%,  w tym roku otrzymano 27%. 

 

Członek Komisji  – Zbigniew Jan Aksienionek 

zapytał, czy budżet obywatelski jest dofinansowywany. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  
odpowiedział, że nie. 

 

Członek Komisji – Henryk Markowski 
dodał, że fundusz sołecki wzrósł. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  
powiedział, że jest to procent od dochodów i wydatków. 

 

Członek Komisji – Wioletta Dorota Żukowska 

powiedziała, że gdyby na terenach wiejskich był budżet obywatelski, to oświetlenia w Kukowie 

nie trzeba by było robić przez 5 lat. Dodała, że w niektórych gminach fundusz sołecki jest 

podzielony na miasto i na wieś. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  
odpowiedział, że są gminy, które nie mają funduszu sołeckiego. 

 

Członek Komisji – Wiesław Zalewski 

powiedział, że fundusze sołeckie są dobrą sprawą, lecz w niektórych sołectwach małe potrzeby 

zostały zrealizowane i można by zainwestować w coś większego.  

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  
powiedział, że fundusze sołeckie można łączyć. Wówczas Gmina daje każdemu z sołectw kwotę 

jaka wychodzi z obliczeń. Sołectwa łączą środki w jedną pulę i za te pieniądze wykonywana jest  

np. droga przy dołożeniu środków przez gminę. W następnym roku te sołectwa znowu się łączą  

i robią drogę w kolejnej wsi.  
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Wiceprzewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty 

zapytał, w której gminie jest zastosowana ta metoda. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  
odpowiedział, że w Gminie Bakałarzewo. Dodał, że sołectwo Kukowo ma największy fundusz 

sołecki. W jego skład wchodzą: Kukowo, Skowronki, Lipkowo. Zaznaczył, że odkąd istnieje 

fundusz sołecki, to wieś Skowronki i Lipkowo nie dostało z tego tytułu ani złotówki. W tym roku 

po jego interwencji wieś Lipkowo zamiast 25.000,00 zł otrzyma 5.000,00 zł. 

 

Członek Komisji – Wioletta Dorota Żukowska 

dodała, że mieszkańcy są zawiadamiani o zebraniach, lecz nikt nie przyjeżdża. Fundusz sołecki 

jest dzielony demokratycznie. 

 

Omówił poszczególne załączniki do projektu uchwały: 

 

Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy na 2018 roku 

 
Dochody są wyliczone realnie, nie są ani zawyżone ani zaniżone. Sporządzone są na podstawie 

uchwał podjętych przez Radę Miejską dotyczącą podatków, na podstawie informacji  

z Ministerstwa Finansów (ile będą wynosiły subwencje oraz dotacje na zadania zlecone itp.). 

Dochody majątkowe są wyszacowane na kwotę 4.277.271,00 zł. Pochodzą one ze sprzedaży 

nieruchomości gminnych, użytkowania wieczystego, dotacji na inwestycje. Dochody ogółem 

szacowane są na kwotę 96.914.416,00 zł w trakcie będą one wyższe, ponieważ z budżetu państwa 

będą wpływy na  opiekę społeczną.  

 

Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy na 2018 roku 

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

do realizacji w 2018 roku 

 

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

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

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

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

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

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

to teren po lewej stronie torów jadąc w kierunku Giżycka. Na górce po lewej stronie 

znajduje się droga, która prowadzi do działek budowlanych. W tym miejscu byłby 

początek drogi. Będzie ona przebiegać aż do ul. Produkcyjnej. Zostanie wykonany 

projekt techniczny, ponieważ opracowany jest już miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego i znajduje się tam dużo działek budowlanych. Projekt techniczny na 

kanalizację i wodociąg zrobi PWiK. Gdy będzie to gotowe działki zostaną podzielone  

i sprzedane. Koszty poniesione na drogę i kanalizację zostaną pokryte ze sprzedaży 

działek. 

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

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

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

siatkówki, mała architektura) – 135.000,00 zł; 

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

11. Modernizacja zasobów komunalnych – 299.000,00 zł;  
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12. Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie 30 – 406.039,00 zł. Są to środki 

gminne oraz złożono wniosek o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego; 

13. Modernizacja cmentarza komunalnego – 60.000,00 zł; 

14. "e-Gmina Olecko" – 1.863.060,00 zł; 

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

16. Budowa ławeczki Panasewicza – 100.000,00 zł; 

 

Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz 

powiedziała, że nazwa zadania powinna brzmieć: Budowa ławeczki Janusza Panasewicza. 

 

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

 

Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz 

zaproponowała, aby kupić namioty z herbami miejskimi.  

 

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

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

o dofinansowanie do RPO.  

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

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

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

zł; 

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

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

jeziora Oleckie Wielkie – 267.804,00 zł; 

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

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

27. Modernizacja oświetlenia – 260.000,00 zł; 

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

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

30. Zakup i montaż wiat przystankowych – 14.000,00 zł; 

31. Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21–  

300.000,00 zł; 

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

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

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

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

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

37. Przebudowa targowiska miejskiego – 2.235.466,00 zł; 

38. Przebudowa placu zabaw w parku – 200.000,00 zł; 

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

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

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

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

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

44. Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach – 480.000,00 zł; 
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45. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach – 215.000,00 zł; 

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

47. Budowa amfiteatru w Olecku – 612.519,00 zł; 

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

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

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

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

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

– 62.000,00 zł; 

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

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

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

56. Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA – 50.000,00 zł; 

57. Zakup łodzi wiosłowych i motorowej – 60.000,00 zł; 

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

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

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

 

Załącznik Nr 4 – Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku 
 

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

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

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

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

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

ul. Ełcka – 32.500,00 zł; 

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

Szosa do Świętajna – 32.500,00 zł; 

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

Batorego – chodniki - 57.500,00 zł; 

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

w Imionkach – 20.000,00 zł; 

7. 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; 

8. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK - 

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

7.000,00 zł. 

9. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ROK - 

modernizacja budynku Teatru AGT – 1.186.000,00 zł. 

Inwestycje i wydatki majątkowe wynoszą ponad 14 mln zł. Jeżeli dojdą środki unijne kwota 

będzie jeszcze większa. 

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

pochodzących  

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
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Burmistrz – Wacław Olszewski  

powiedział, że znajdują się tu wszystkie programy i projekty oświatowe głównie już 

realizowane i na które są składane wnioski. 

 

Członek Komisji – Wiesław Zalewski 

zapytał, czy wiadomo coś na temat drogi Gąski-Kijewo. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski  

odpowiedział, że będzie składany wniosek do PROW. Nabór zostanie uruchomiony  

w I kwartale 2018 roku. 

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

zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku 

 

 Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

powiedziała, że w tym załączniku wydatki i dochody są równe i wynoszą 26.870.189,00 zł. 

Zadania zlecone to: 

 ewidencja ludności, dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego -166.783,00 zł; 

 dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - 4.327,00 zł; 

 pomoc społeczna - 669,00 zł; 

 Środowiskowy Dom Samopomocy - 1.924.807,00 zł; 

 składki zdrowotne - 74.770,00 zł; 

 usługi opiekuńcze specjalistyczne - 351.172,00 zł; 

 świadczenia 500+ - 15.819.696,00 zł; 

 świadczenia rodzinne i alimentacyjne - 8.527.294,00 zł. 

 

Załącznik Nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  

realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami  

samorządu terytorialnego w 2018 roku 

 

W zagadnieniu zostały wyszczególnione wszystkie zadania realizowane z innym jednostkami 

samorządu terytorialnego. 

 
Załącznik Nr 8 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska  

powiedziała, że przychody wynoszą 7.000.000,00 zł, natomiast rozchody 1.151.600,00 zł. 

 

Załącznik Nr 9 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska  

powiedziała, że wydatki te wynoszą 456.695,68 zł. Są to wydatki na sołectwa zgodnie  

z ustawą o funduszu sołeckim. 

 

Załącznik Nr 10 – Zestawienie planowanych kwot dotacji  

udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące  

do sektora finansów publicznych w 2018 roku 

 

Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz 

zapytała, czy będzie opracowywany wieloletni plan inwestycyjny. 
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Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

powiedział, że generalnie inwestycje robi się pod to, jakie środki unijne są akurat dostępne.  

W dużej mierze robione jest to spontanicznie, gdy pojawia się jakiś program. Pewne rzeczy 

można przewidzieć. Jednak w wielu projektach i programach regionalnych nas nie ma jako 

miasta Olecko. O niektóre środki nie można się starać, ponieważ są one podzielone bez 

konkursu. Natomiast w konkursach, w których możemy się starać jest duża konkurencja. 

Obecnie będziemy przystępować do programu rządowego OSA (Otwarta Strefa Aktywności). 

W styczniu zostanie ogłoszony nabór wniosków. Jest już prawie początek grudnia, a nie ma 

jeszcze wytycznych z Ministerstwa. Zostanie mało czasu na przygotowanie wniosku.  

 

Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz 

zapytała, czy taki plan powstanie. 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

powiedział, że jest zwolennikiem wieloletniego planu inwestycyjnego.  

 

Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz 

powiedziała, że ewaluacja wszystkich realizowanych dokumentów strategicznych, 

kierunkowych pozwoli na więcej. Chciałaby, aby był wieloletni plan inwestycji. Gdy np. 

budowa drogi w Dąbrowskich nie przejdzie, będzie zaplanowane, co w takiej sytuacji stanie 

się ze środkami.  

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

dodał, że aby zrealizować i zapiąć ten budżet do końca trzeba było dopisać 7 mln 

dodatkowego długu. Jeżeli nie wyjdzie ta inwestycja to można np. wybrać w to miejsce coś 

innego. Gdy będzie brany kredyt to nie jest wskazane, że ma być on przeznaczony na tą 

konkretną inwestycję. Kredyt jest dla gminy i gmina wydatkuje go jak chce.  

 

Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz 

powiedziała, że nie jest to dobre, bo wskaźnik zadłużenia to też tak jakby wskaźnik 

inwestycyjny. 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

powiedział, że jesteśmy bezpieczni jeżeli chodzi o zadłużenie gminy. Burmistrz chce, 

realizować jak najwięcej inwestycji. Ze względu na to, że dofinansowania  unijne mogą się  

w którymś momencie skończyć. Gdyby z tego roku wziąć wnioski budżetowe, które zostały 

zgłoszone do projektu budżetu gminy, to już byłby gotowy plan. 

 

Członek Komisji – Wiesław Zalewski 

powiedział, że taki plan jest dobry, ponieważ rozmawiając z mieszkańcami, można im 

powiedzieć, np. które inwestycje będą wykonane za dwa lata. Po dwóch latach, gdy zostanie 

to wykonane, mieszkańcy będą z tego powodu zadowoleni. 

 

Komisja zgłosiła wniosek o sporządzenie wieloletniego planu inwestycyjnego. 

 

Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz 

zgłosiła następujące wnioski: 

 zwrócenie się z prośbą do powiatu oleckiego o wsparcie finansowe dla Zespołu Szkół 

Technicznych w Olecku w celu odnowienia tablic: ,,Śladami historii”, ,,Ścieżka 

aktywnych”, ,,Zamek w Olecku”, 
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 oznakowanie przejścia dla pieszych farbą fluorescencyjną bądź umocowaniem taśm 

odblaskowych, w celu poprawy widoczności przejść dla pieszych i ich 

bezpieczeństwa. 

 

Innych pytań ani uwag do analizy projektu budżetu nie zgłaszano. 

 

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska  

poinformowała, że projekt uchwały będzie przyjmowany podczas grudniowej sesji. W dniu 

14 listopada Burmistrz podpisał zarządzenie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2018-2028. Przedłuża się ją do 2028 roku. Wskaźniki, które przyjęto: 

spłata długu na koniec 2018 roku - 29.612.000,00 zł stanowiła będzie, według starych 

wskaźników 30,6%. Po stronie dochodów i wydatków prognostycznie przyjęto wzrost o 1%. 

 

Komisja (obecnych 6 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała analizę projektu 

budżetu Gminy Olecko na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Olecko na lata 2018-2028. 

 

Pytań ani uwag do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 5 – Opracowanie rocznego planu pracy na 2018 r. 

 

Komisja ustaliła następujący plan pracy: 

 

Miesiąc Temat 

 

styczeń 1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2017 r.  

2. Opiniowanie projektów uchwał; sprawy wniesione. 

 

luty 1. Analiza funkcjonowania PGK Sp. z o.o. w Olecku. 

2. Opiniowanie projektów uchwał, sprawy wniesione. 

 

marzec 1. Poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczenia wody  

i odbioru ścieków na terenach wiejskich gminy Olecko 

2.Opiniowanie projektów uchwał; sprawy wniesione. 

 

kwiecień 1. Analiza kosztów poniesionych na remonty i doraźną naprawę gminnych dróg 

na terenie wiejskim w latach 2016-2017. 

2. Opiniowanie projektów uchwał; sprawy wniesione. 

 

maj 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.  

2. Opiniowanie projektów uchwał; sprawy wniesione. 

 

czerwiec 1. Analiza wyników ewaluacji dotyczącej efektywności realizacji 

strategicznych planów rozwoju gminy – temat ujęty w planie pracy Rady 

Miejskiej. 
2. Opiniowanie projektów uchwał; sprawy wniesione. 

 

lipiec ----- 
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sierpień 1. Opracowanie wniosków Komisji do planu budżetu gminy na 2019 r. 

2. Opiniowanie projektów uchwał; sprawy wniesione. 

 

wrzesień  Opiniowanie projektów uchwał; sprawy wniesione. 

 

październik 1. Stan realizacji  prowadzonych w gminie inwestycji i związane z tym 

pozyskane środki zewnętrzne.  

2. Opiniowanie projektów uchwał; sprawy wniesione. 

 

listopad 1. Opiniowanie projektów uchwał; sprawy wniesione. 

2. Opracowanie rocznego planu pracy na 2019 r. 

 

grudzień 1. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2019 r. – temat ujęty w planie 

pracy Rady Miejskiej. 

2. Opiniowanie projektów uchwał; sprawy wniesione. 

 

 

Komisja (obecnych 6 członków) jednogłośnie przyjęła roczny plan pracy na 2018 rok. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 6 – Sprawy wniesione. 

 

Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz 

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

radnym drogą mailową. 

Odczytała wniosek Radnego Wojciecha Leonarczyka: 

,,Nawiązując do wniosku w sprawie sesji, na których rzeczywiście w ostatnim czasie jest dużo 

referatów stwierdził, że nasuwają się dwa tory: aby w ramach przedstawianego referatu 

wygłaszać tylko konspekt danej sprawy, a pełen referat przedstawiać zainteresowanym albo 

organizować dwie sesje w miesiącu, jeżeli będzie taka potrzeba”. 

Uważa, że referaty komisji są krótkie i zawierają głównie wnioski. Materiały z wydziałów są 

do nich załączane. 

  

Członek Komisji – Henryk Markowski 

stwierdził, że powinno zostać to w takiej jakiej jest formie. 

 

Członek Komisji – Zbigniew Jan Aksienionek 

uważa również, że obecna forma jest prawidłowa. 

 

Komisja stwierdziła, że obecna forma jest zasadna. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 7 – Wolne wnioski. 

 

Członek komisji – Grzegorz Wróblewski 

zgłosił wniosek o naprawy dróg - podsypanie ich w celu wzmocnienia (Dąbrowskie, 

Dąbrowskie-Borawskie, Babki Olecki-Plewki). 
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Członek komisji – Wioletta Dorota Żukowska 

dodała, że lepiej jest podsypywać drogi niż używać do tego równiarki. Zgłosiła wniosek  

o bieżące remonty dróg, wyżwirowanie drogi Lesk-Kukowo oraz drogi w Judzikach (trasa 

autobusu szkolnego). 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

powiedział, że na jego prośbę zrobione zostało doświadczenie. Polegało ono na tym, że dziury 

i największe ubytki załatano grubszym kruszywem. Było to potem  zagęszczone zagęszczarką 

ręczną. Zrobiono tak na drodze w Rosochackich na odcinku 500 m. Miało to pokazać, na ile 

ta metoda jest skuteczna i jak długo efekt będzie się utrzymywać. Wyremontowanie tego 

odcinka drogi przy pomocy równiarki to koszt około 10.000,00 zł, a efekt utrzymałby się 

przez 3 tygodnie. Dlatego lepiej jest to robić co 3 tygodnie mniejszym kosztem niż raz, a efekt 

byłby krótszy.  

 

Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz 

zgłosiła wniosek o wprowadzenie do Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi  

i Zapobieganiu Bezdomności Zwierząt na 2018 rok środków na sterylizację zwierząt 

domowych mieszkańców Gminy Olecko. 

 

Komisja ustaliła, że posiedzenie z udziałem Przewodniczących pozostałych komisji 

odbędzie 5 grudnia 2017 r. o godz. 13:30. 

 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

 

 

 Protokołowała      Wiceprzewodniczący Komisji 

 

     Urszula Olszewska                                  Krzysztof Kempisty    

 

 

                                                                                                       Przewodnicząca Komisji 

 

                                                                                                   Maria Wanda Dzienisiewicz     


