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P r o t o k ó ł  Nr ORN.0012.3.7.2018 

 posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa  

Rady Miejskiej w Olecku  

 odbytego w dniu 22 sierpnia 2018 roku.  
 

 

 

Na stan 6 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 6 – lista obecności  

w załączeniu. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Leszek Olszewski. 

 

Protokołowała inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku 

– Małgorzata Adameit. 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

 Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski, 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Olecku – Wojciech Rejterada. 

 

Przewodniczący Komisji – Leszek Olszewski 

powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie Komisji i przedstawił proponowany porządek 

posiedzenia: 

 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

2. Sprawy wniesione.  

3. Wolne wnioski. 

 

Uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano. 

 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olecku – Wojciech Rejterada 

poinformował, iż wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej, czy w związku  

z uchwałą Rady Miasta Drohobycz o wywieszaniu na budynkach administracji miasta flag 

Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów – banderowców Rada Miejska w Olecku podejmie 

działania polegające na zerwaniu współpracy partnerskiej między Oleckiem za Drohobyczem 

lub inne działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu.  

Chciałby znać stanowisko komisji w tej sprawie. Komisja Oświaty (…) i Komisja Planowania 

(…) jednogłośnie uznały, by nie zrywać współpracy. Umowa o współpracy z samorządem 

Drohobycza zawarta w 2005 r. nie ma żadnego kontekstu politycznego. Do tej pory ścisłej 

współpracy samorządów nie było. W jego ocenie zrywanie wszelkich kontaktów pod 

naciskiem jednej osoby jest niezasadne.  

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

dodał, iż umowa o współpracy została podpisana w 2005 r. i do tej pory współpraca polegała 

na organizacji dwóch wyjazdów na Ukrainę oraz jednym przyjeździe delegacji z Drohobycza 

do Olecka.  

Wnioskodawca pytał, czy gmina utrzymuje kontakty z miastem Drohobycz. W odpowiedzi 

wyjaśnił, iż kontakty ograniczają się do przesyłania życzeń świątecznych, a umowa  

o współpracy winna pozostać.  

Odczytał fragment umowy o współpracy dotyczącej wymiany m.in. kulturalnej, sportowej, 

technicznej. 
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Przewodniczący Komisji – Leszek Olszewski 

uważa, że nie należy zrywać umowy o współpracy i utrzymywać kontaktów z polonią. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk 

poddał pod rozwagę, by w jakiś sposób pokazać, że gmina nie chce zrywać kontaktów  

z Polakami. 

 

Członek Komisji – Anna Kaczor 

dodała, iż w odpowiedzi na wniosek warto ująć zdanie, że ważna jest współpraca z polonią  

z Drohobycza.   

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko, aby utrzymać współpracę z miastem Drohobycz. 

 

 

Do punktu 1 – Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

 

 

a) projekt uchwały w sprawie podziału Sołectwa Kukowo 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

przypomniał, że obecnie w skład Sołectwa Kukowo wchodzą miejscowości Kukowo, Lesk, 

Skowronki i Lipkowo. Z wnioskiem o podział Sołectwa Kukowo wystąpili mieszkańcy 

miejscowości Lipkowo i Skowronki, przedkładając wymaganą liczbę podpisów. Pierwotnie 

mieszkańcy Lipkowa dążyli do utworzenia Sołectwa Lipkowo tylko w obrębie ich 

miejscowości, ale nie był wypełniony statutowy wymóg podpisów pod wnioskiem minimum 

30 mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców, obecnie jest 29.  

Zostały zarządzone i przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami, żadnych uwag nie 

wniesiono. Komisja Statutowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W wyniku podziału powstaną dwa sołectwa – Kukowo, w skład którego będą wchodzić  

miejscowości: Kukowo i Lesk oraz Sołectwo Lipkowo, które obejmie miejscowości Lipkowo 

i Skowronki.  

 

Pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podziału 

Sołectwa Kukowo. 

 

 

b) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż po analizie gmina przekaże w formie darowizny część gruntów położonych przy 

skrzyżowaniu Alei Zwycięstwa z ul. Kościuszki. Teren gminny o powierzchni 59 m
2
 

„wchodzi” w pas drogowy drogi wojewódzkiej. Należy uregulować istniejący stan prawny.  

 

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

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko. 

 

 

c) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowych 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, że organ wykonawczy ma prawo podpisywania umów z potencjalnymi 

dzierżawcami na wydzierżawienie działek gminnych na okres nie dłuższy niż 3 lata. Jeśli 

grunty mają być ponownie wydzierżawione  temu samemu dzierżawcy, wymagana jest zgoda 

Rady. W załączniku do projektu uchwały znajduje się wykaz gruntów. Po podjęciu uchwały 

zostaną podpisane stosowne umowy dzierżawy.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk 

zapytał, czy jeśli nastąpi zmiana i ktoś zrezygnuje z dzierżawy, to konieczna będzie zmiana 

uchwały.  

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odpowiedział, iż nie będzie konieczności zmiany uchwały, bo działka pozostanie ta sama. 

Umowy dzierżawy są podpisywane we wrześniu. W przyszłym roku z pewnością również 

będzie tego typu uchwała, ale będzie dotyczyła już innych gruntów.  

 

Członek Komisji – Anna Kaczor 

zapytała, co się dzieje wówczas, jeśli gminie potrzebny jest dany teren.  

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że w takim przypadku gmina wypowiada umowę. Generalnie z dużym 

wyprzedzeniem dzierżawca jest powiadamiany o ewentualnym rozwiązaniu umowy.  

 

Członek Komisji – Marian Prusko 

zapytał, czy nie ma możliwości wydzierżawiania gruntów na czas nieokreślony. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż nie stosuje się takiej praktyki. 

 

Członek Komisji – Robert Smyk 

zapytał, czy w wykazie są ujęte również działki pod garaże.  

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że w wykazie znajdują się jedynie działki rolne.  

 

Innych pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na ponowne wydzierżawienie nieruchomości gruntowych. 

 

 

d) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu 

Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich 
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e) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu 

Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach 

 

f) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu 

Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Judzikach 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

oznajmił, iż w przypadku wszystkich trzech zespołów wychowania przedszkolnego  

w załączniku nr 1 do uchwał w § 3 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. W Zespole Wychowania Przedszkolnego, poza dziennym i tygodniowym wymiarem 

godzin, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą odbywać się godziny zajęć dodatkowych w ramach 

przyjętych do realizacji projektów unijnych, bądź innych programów na zasadach w nich 

określonych.”.  

Zgodnie z projektami realizowanymi przez gminę zwiększy się liczba godzin zajęć 

przynajmniej o jedną. Zatem istnieje potrzeba uzupełnienia zasad organizacji placówki  

o zapisy proponowane w projekcie uchwały. 

 

Pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej 

w Babkach Oleckich. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej 

w Judzikach. 

 

 

g) projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, że zgodnie z nowymi przepisami prawa, na podstawie projektów regulaminów 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – 

Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Rady gminy mają dwa miesiące na przekazanie 

organowi regulacyjnemu projektu regulaminu.  

Organ regulacyjny opiniuje projekt regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków w zakresie zgodności z przepisami ustawy i wydaje,  

w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, opinię nie później niż w terminie miesiąca 

od dnia doręczenia tego projektu. Po uzyskaniu opinii organu regulacyjnego, rada gminy 

uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
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Do urzędu, w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 projekty regulaminów dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków od lokalnych przedsiębiorstw posiadających zezwolenie  

na zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków, tj. od Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku oraz Spółdzielni Mieszkaniowej MAZURY  

w Olecku. Taki projekt nie wpłynął od Spółdzielni Mieszkaniowej LESK. Termin składania 

projektów regulaminu, przewidziany w ustawie minął 12 czerwca 2018 r. 

 

Pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja przy 4 głosach za i 2 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

 

 

h) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu 

na zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Imionkiˮ 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

oznajmił, iż w budżecie gminy przewidziano pozostałe wydatki majątkowe realizowane 

wspólnie z Powiatem Oleckim. Inwestycja została już wykonana. Gmina zadeklarowała 

udział wysokości 50% poniesionych kosztów. Po rozliczeniu zadania pomoc finansowa 

wyniesie 19.993,96 zł. 

 

Pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na zadanie pn. „Budowa chodnika  

w miejscowości Imionkiˮ. 

 

 

i) projekt uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Olecko na lata 2018-2028 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

podkreślił, że w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w 2018 roku zwiększa 

się dochody ogółem o 4.702.949,86 zł w tym dochody bieżące o 3.450.110,86 zł, natomiast   

dochody majątkowe o 1.252.839,00 zł. 

Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje – 158.000,00 zł (OSA, droga 

Świdry, siłownia Borawskie) oraz dotacji celowej w ramach programów finansowych  

z udziałem środków europejskich na realizację projektów inwestycyjnych w ramach RPO 

WWM – 1.094.839,00 zł („Szyjka”, świetlica Borawskie). 

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2022” wprowadza 

się do realizacji przedsięwzięcia stanowiące projekty realizowane na podstawie zawartych 

umów z Województwem Warmińsko – Mazurskim,  w ramach RPO WWM  na lata  

2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w czterech szkołach podstawowych: 

 w planie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku – projekt pn. „Klucze do sukcesu”, 

całkowita wartość na lata 2018-2020 wynosi 1.125.460,70 zł, 

 w planie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olecku – projekt pn. „Z głową w cyfrowy 

świat”, całkowita wartość na lata 2018-2020 wynosi 1.030.407,80 zł, 
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 w planie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olecku – projekt pn. „Kompetencje sekretem 

sukcesu”, całkowita wartość na lata 2018-2020 wynosi 975.989,38 zł, 

 w planie Szkoły Podstawowej w Gąskach – projekt pn. „Aktywna Szkoła II”, 

całkowita wartość na lata 2018-2020 wynosi 987.327,69 zł.       

Ponadto przedsięwzięcie „Zagospodarowanie plaży gminnej „Szyjka” w Olecku” przenosi się 

do projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE i zwiększa 

się łączne nakłady finansowe na 2018 rok o 1.034.876,00 zł, w tym 979.378,00 zł środki  

z UE. 

Na przedsięwzięciu „Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach” zwiększa 

się łączne nakłady finansowe na lata 2018-2019 o 156.200,00 zł.  

Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie „Modernizacja budynku mieszkalno-

użytkowego w Babkach Oleckich” z planem na 2018 rok – 25.000,00 zł (koszty 

przygotowawcze), na 2019 rok – 962.436,00 zł, w tym dofinansowanie z BGK z Funduszu 

Dopłat – 283.972 zł. W Babkach Oleckich 16 planowana jest modernizacja świetlicy  

i adaptacja poddasza na 3 lokale socjalne.   

 

Członek Komisji – Marian Prusko 

zapytał, czy boksy garażowe przy świetlicy w Gąskach są przewidziane dla OSP. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

potwierdził, iż będą to boksy na wozy strażackie. 

 

Innych 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 2018-2028. 

 

 

j) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

podkreślił, że zarówno plan dochodów, jak i wydatków zwiększa się o tą samą kwotę 

4.019.402,04 zł. 

Omówił zmiany w planie dochodów: 

 w dz. 630 – Turystyka, wprowadza się plan dotacji celowej w wysokości  

979.378,00 zł na realizację projektu „Zagospodarowanie plaży gminnej „Szyjka”  

w Olecku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. To zadanie wprowadza się również  

po stronie wydatków jednocześnie zwiększa się dodatkowo wkład własny o kwotę 

55.498,00 zł, 

 w dz. 710 – Działalność usługowa, wprowadza się plan dochodów 40.000,00 zł  

z tytułu zwrotu kosztów sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego. Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej 110 kV, 

 w dz. 750 – Administracja publiczna, wprowadza się plan różnych dochodów 

22.485,00 zł, w tym głównie z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone przez 

zwierzęta chronione. Chodzi o bobry, które zniszczyły drogę w okolicy Olszewa, 

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

plan o 466.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, 

 w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wprowadza się plan dotacji celowej w ramach 

programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację w 2018 roku 

w czterech szkołach projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w ogólnej wysokości 
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2.384.078,04 zł (wkład własny gminy na ten rok wynosi 3.000 zł) oraz w planie 

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olecku wprowadza się plan dochodów 12.000,00 zł  

z tytułu wpływów na funkcjonowanie Międzyzakładowej Pracowniczej KZP, 

 w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadza się plan dotacji 

celowej w wysokości 115.461,00 zł (na realizację projektu „Centrum Historii 

Pogranicza w Borawskich (rozbudowa świetlicy wiejskiej))” w ramach PROW na lata 

2014-2020. 

Omówił zmiany w planie wydatków: 

  w dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmian: 

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o 230.750,00 zł na remonty dróg 

publicznych gminnych i wewnętrznych, w tym odbudowa drogi wewnętrznej  

w Lesku, 

b) zmniejsza się plan na zadaniu „Budowa ul. Dębowej, Grabowej i Kasztanowej” 

o 68.000,00 zł, 

c) zmniejsza się plan na zadaniu „Przebudowa drogi w Lipkowie”  

o 167.000,00 zł, 

d) wprowadza się zadanie „Budowa chodnika przy Placu Wolności 23” z planem 

68.000,00 zł, 

e) wprowadza się zadanie „Modernizacja drogi Zatyki-Bartki” z planem 

50.000,00 zł, 

f) w wyniku zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 

Rosochackie, wprowadza się zadanie „Modernizacja drogi gminnej 

Rosochackie – Jaśki” z planem 14.582,00 zł, przenosząc te środki  

z rozdz. 92195 § 6050, 

 w dz. 630 – Turystyka, zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym 

„Zagospodarowanie plaży gminnej „Szyjka” w Olecku” o 1.034.876,00 zł oraz ustala 

się źródła finansowania tego zadania w części z RPO WW-M 2014-2020, 

 w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z zadania „Modernizacja zasobów 

komunalnych” wyodrębnia się zadanie pn. „Modernizacja budynku mieszkalno-

użytkowego w Babkach Oleckich” z planem na 2018 rok – 25.000,00 zł (koszty 

przygotowawcze, w tym projekt modernizacji świetlicy i adaptacji poddasza 

na 3 lokale socjalne). Gmina otrzymała na ten cel dofinasowanie z Banku 

Gospodarstwa Krajowego. Zmniejsza się plan na zadaniu „Przebudowa budynku 

mieszkalnego Rosochackie 30” o 25.000,00 zł, 

 w dz. 710 – Działalność usługowa, zwiększa się plan wydatków bieżących  

o 40.000,00 zł na sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 

 w dz. 750 – Administracja publiczna, przenosi się plan w wysokości 11.536,00 zł  

z zadania pn. „Budowa ławeczki Panasewicza” na wydatki bieżące związane  

z promocją, 

 w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., dokonuje się zmian: 

a) przenosi się plan wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami, 

zwiększając plan o 6.600,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji (wynagrodzenia  

6 funkcjonariuszy od 27 sierpnia do 18 października 2018 r.), 

b) na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku” 

zwiększa się plan o 132.200,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu 

Amfiteatru oraz części „Wiewiórczej ścieżki” w obrębie użytku ekologicznego 

„Długi Mostek”. W ramach zadania inwestycyjnego zostaną zakupione dwie 

kamery oraz wykonany światłowód od ul. Partyzantów, 

 w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się zmian: 

a) wprowadza się plan wydatków w wysokości 2.387.278,04 zł na projekty 

realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zmian: 
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a) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 156.400,00 zł  

z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, w tym na zadanie „Przebudowa 

oświetlenia ul. Grunwaldzka i ul. Wąska” – 156.400,00zł, „Przebudowa 

oświetlenia ul. 11 Listopada i ul. Chopina” – 158.400,00 zł (zmniejszenie  

z zadania „Modernizacja oświetlenia”). Zakład Energetyczny przebudowuje 

komunalną linię elektryczną i przy okazji gmina chce wykonać oświetlenie, 

b) w wyniku zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego Łęgowo, 

przenosi się plan 3.500,00 zł przewidziany na zakup lampy solarnej do rozdz. 

92195 – 937,00 zł (pokrycie dachu altanki) i do rozdz. 92695 – 2.563,00 zł 

(ogrodzenie boiska), 

 w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonuje się zmian: 

a) w ramach inicjatywy lokalnej z zakresu kultury tworzy się plan w paragrafach 

na składki ZUS i FP, zmniejszając wynagrodzenia bezosobowe (754,96 zł), 

b) zmniejsza się plan w 2018 r. na zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej z boksem 

garażowym w Gąskach” o 21.570,00 zł, 

c) dostosowuje się nazwę zadania i zwiększa się plan na „Centrum Historii 

Pogranicza w Borawskich (rozbudowa świetlicy wiejskiej)” o 115.461,00 zł 

oraz ustala się źródła finansowania tego zadania w części z PROW 2014-2020. 

 

Członek komisji – Jarosław Bagieński 

na prośbę mieszkańców zgłosił wniosek o uporządkowanie pasa zieleni i zasianie trawy  

po wykonanych pracach przy ul. 11 Listopada. Na odcinku od ronda do ul. Kasztanowej.  

 

Członek Komisji – Marian Prusko 

zapytał o remont ul. Orzeszkowej, czy gmina będzie partycypować w kosztach. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odpowiedział, iż na najbliższej sesji Rady Powiatu w Olecku będą zmiany w budżecie  

i najprawdopodobniej we wrześniu gmina zaplanuje środki na pomoc finansową do powiatu 

w celu realizacji tego zadania. Planuje się realizację I etapu inwestycji na odcinku  

od ul. Mickiewicza do Słowackiego wraz z parkingiem.  

 

Innych pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Olecko na 2018 rok. 

 

 

 projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania  

w zakładzie opieki zdrowotnej oraz domu pomocy społecznej 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

poinformował, iż na 7 dni przed sesją wnosi projekt uchwały, który będzie ujęty w porządku 

obrad. Wybory samorządowe odbędą się 21 października 2018 roku. Zgodnie z przepisami 

obwody odrębne tworzy się najpóźniej na 35 dni przed terminem głosowania. Odrębne 

obwody głosowania w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej tworzy się, 

jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 15 wyborców. 

Tradycyjnie powstaną one w „OLMEDICE” w Olecku Sp. z o.o. (szpital), a także 

Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku-Kolonii.  

 

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

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia 

odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej oraz domu pomocy 

społecznej. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 2 – Sprawy wniesione. 

 

Przewodniczący Komisji – Leszek Olszewski  

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

radnym drogą mailową.  

 

Pytań ani uwag do spraw wniesionych nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 3 – Wolne Wnioski. 

 

Członek Komisji – Jarosław Bagieński 

zapytał, kto jest właścicielem pasa zieleni między ul. Wojska Polskiego a boiskiem przy 

Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, który jest zaniedbany. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

odpowiedział, iż właścicielem terenu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ale gmina 

we własnym zakresie trochę uporządkowała teren.  

 

Członek Komisji – Jarosław Bagieński 

zapytał, czy w przyszłym roku byłaby możliwość wykonania deptaku lub chodnika  

za ośrodkiem „Skarpa” na często uczęszczanej ścieżce w stronę jeziora. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, iż jest to teren prywatny. 

 

Członek Komisji – Robert Smyk 

zgłosił wniosek, aby po remoncie Wiewiórczej Ścieżki wypracować rozwiązanie  

i ewentualnie ustawić jakieś znaki ograniczające prędkość, bo niektórzy jeżdżą bardzo szybko 

rowerem. Wówczas policja miałaby możliwość egzekwowania bezpiecznej jazdy.  

 

Członek Komisji – Jarosław Bagieński 

prosił, aby w przyszłorocznym budżecie zaplanować środki na zakup samoobsługowej stacji 

naprawy rowerów, której koszt waha się od 3 do 5 tys. zł w zależności od wyposażenia  

i ustawić ją przy skate parku. 

 

Przewodniczący Komisji – Leszek Olszewski 

zgłosił następujące wnioski: 

 przyciąć gałęzie drzew przy Wiewiórczej Ścieżce oraz przynajmniej raz w tygodniu 

posprzątać śmieci, 

 uporządkować zarośnięty trawnik przy ul. Kościuszki na wysokości sklepu 

spożywczego „Kielich”. 
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Wiceprzewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk 

zgłosił następujące wnioski: 

 wystąpić do zarządcy drogi nr 65 w sprawie przesunięcia znaku drogowego 

„Sedranki” w stronę pierwszych zabudowań jadąc z Gołdapi. Obecnie tablica stoi 

prawie przed dawnym młynem i nie można egzekwować ograniczenia prędkości  

w faktycznym terenie zabudowanym, 

 wnosi o zamontowanie na skwerze przy ul. Kościuszki i Broniewskiego 

interaktywnego urządzenia wodnego w formie fontanny lub bramki, które 

przynosiłoby ochłodę mieszkańcom podczas upałów i byłyby miejscem zabaw dla 

dzieci, 

 popiera wniosek radnego Jarosława Bagieńskiego i wnosi, by lokalizację 

samoobsługowej stacji naprawy rowerów przewidzieć w miejscu objętym 

monitoringiem miejskim. 

  

Innych wniosków nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

 

 

 

Protokołowała 

Małgorzata Adameit 

Przewodniczący Komisji 

Leszek Olszewski 

 

     


