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Protokół Nr ORN.0012.1.7.2019 

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

 Rady Miejskiej w Olecku 

odbytego w dniu 24 czerwca 2019 r. 
 

 

Na stan 9 członków Komisji w posiedzeniu udział wzięło 9 – lista obecności 

w załączeniu. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Pani Anna Kaczor. 

 

Protokołowała pracownik obsługi biurowej Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu 

Miejskiego w Olecku – Barbara Skarżyńska. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 Burmistrz Olecka – Karol Sobczak, 

 Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska, 

 Zastępca Skarbnika Gminy – Agata Jeglińska, 

 p.o. Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – Maria 

Wiktorzak, 

 Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Anna Mitin, 

 Kierownik Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa – Ewa 

Zalewska-Drozd, 

 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Edyta Truszczyńska, 

 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir 

Hatalski, 

 Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju – Aneta Milczarek, 

 Mieszkanka Olecka. 

 

Przewodniczący Komisji – Anna Kaczor 

powitała przybyłych na posiedzenie i przedstawiła następujący porządek posiedzenia: 

 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018. 

3. Sprawy wniesione. 

4. Wnioski Komisji. 

 

Komisja (obecnych 8 członków) jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 

 

 

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

 

 

a) projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów 

na ławników do sądów powszechnych; 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

przypomniała, iż podczas ostatniej sesji Radni Rady Miejskiej w Olecku zostali poproszeni  

o zgłaszanie kandydatur na ławników do sądów powszechnych. Zgodnie z ustawą z dnia  

27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 60 i 125) 

ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których 
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obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym. Wybory odbywają się  

w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych 

ławników. Kadencja ławników upływa z końcem 2019 r., trwa ona 4 lata. Przed 

przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady 

gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez 

nich wymogów określonych w ustawie. Do Komendanta Wojewódzkiego Policji składany jest 

wniosek o zebranie wywiadu na temat kandydatów. Obecnie są 3 kandydatury: Radnej Renaty 

Małgorzaty Maciąg, Radnej Wioletty Doroty Żukowskiej oraz Radnej Anny Kaczor. 

Poinformowała, że pozostała jeszcze jedna kandydatura i zapytała, czy jest ktoś 

zainteresowany spośród Członków Komisji. Kandydatury na ławników zgłasza się  

do 30 czerwca 2019 r., w związku z tym, że będzie to niedziela, termin przesuwa się  

do 1 lipca 2019 r. do godziny 16:00. 

 

Pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 8 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych. 

 

  

b) projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 

od ceny jej sprzedaży na rzecz najemcy; 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

poinformowała, że Mieszkanka Olecka, która jest obecna podczas posiedzenia, wraz z mężem 

są najemcami lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Plac Wolności 19a w Olecku. 

Lokal stanowi całkowitą powierzchnię użytkową budynku, sprzedaży podlega faktycznie cały 

budynek mieszkalny. Mieszkańcy od 15 lat ubiegają się o przyznanie  pierwszeństwa  

w nabyciu nieruchomości, jednak nieruchomość nie była przeznaczona do sprzedaży.  

Po rozbiórce części budynku Burmistrz Olecka zadecydował, że nieruchomość zostanie 

przeznaczona do sprzedaży. Wyznaczono geodezyjnie działkę zapewniającą niezbędną 

obsługę budynku mieszkalnego o powierzchni 108 m² oznaczoną nr geod. 3151/1. 

Nieruchomość nie była wyznaczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 

w związku z tym najemca ma pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. Nabywcy złożyli 

wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości 90% od ceny sprzedaży przedmiotowej 

nieruchomości. Przypomniała, że uchwałą Nr ORN.0007.118.2011 Rady Miejskiej w Olecku 

z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny 

sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz określenia warunków ich udzielania - 

określone są kryteria wyliczenia wysokości bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich 

najemcom. Dla każdej nieruchomości bonifikatę określa się indywidualnie. Wysokie potrzeby 

remontowe budynku przy Placu Wolności 19a wskazują, że wysokość bonifikaty powinna 

wynieść ponad 100%, czyli byłaby to darowizna. 

 

p.o. Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – Maria Wiktorzak 

dodała, że szacunkowe koszty remontowe tej nieruchomości wykazane przez administratora 

wynoszą 150.000,00 zł. Biorąc pod uwagę koszty remontu, wartość nieruchomości 

oszacowaną przez rzeczoznawcę majątkowego oraz kryteria wyliczenia wysokości bonifikat 

przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom określone uchwałą z 2011 r. wysokość 

bonifikaty powinna wynieść ponad 100%. 

 

 



3 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

powiedziała, iż zgodnie z dotychczasowymi kryteriami bonifikata nie może być niższa niż 

10% i wyższa niż 90% ceny sprzedaży nieruchomości. W związku z powyższym proponuje 

się udzielenie bonifikaty w wysokości 90% od ceny jej sprzedaży. 

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun 

zapytał Mieszkankę Olecka, jakie ma oczekiwania. 

 

Mieszkanka Olecka 

odpowiedziała, że został złożony wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości 90% od ceny 

sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Po wyburzeniu gospodarczych budynków została 

naruszona struktura ściany. Należy ją rozebrać i postawić nową. Poza tym w trakcie 

wynajmowania lokalu przeprowadzony został remont – została wymieniona i ocieplona 

podłoga, wymieniono instalację elektryczną, gazową. Po zewnętrznej stronie nie dokonywano 

zmian, ponieważ lokal nie był własnościowy. W planach jest rozebranie szczytu i postawienie 

nowego przed zimą. Mąż Mieszkanki prace remontowe wykona osobiście zaczynając  

od sierpnia, ponieważ jest budowlańcem. 

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun 

spytał, jaką kwotę stanowi 10% wartości nieruchomości. 

 

p.o. Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – Maria Wiktorzak 

odpowiedziała, że wartość nieruchomości wynosi 98.864,00 zł, zatem 10% wyniesie  

9.886,40 zł. 

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun 

zadał pytanie, czy tę kwotę można rozłożyć na raty. 

 

p.o. Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – Maria Wiktorzak 

poinformowała, że najemcom zawsze przysługuje możliwość rozłożenia ceny na raty  

po uzyskanej bonifikacie. Pierwsza rata stanowi 20% ceny pozostałej do spłaty, pozostałe raty 

rozkładane są na 9 rocznych rat z możliwością zastosowania 5% odsetek. 

 

Więcej pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 8 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny jej sprzedaży na rzecz 

najemcy. 

 

 

c) projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Olecko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych; 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Anna Mitin 

oznajmiła, że obecnie funkcjonująca sieć szkół podstawowych i granice ich obwodów 

określone zostały Uchwałą Nr ORN.0007.22.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 marca 

2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. W załączniku nr 3 do w/w uchwały podano projekt granic obwodów szkół  

od 1 września 2019 r. 
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Na mocy art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2245 z późn. zm.) powyższa uchwała traci moc z dniem 31 sierpnia 2019 r. Zgodnie z art. 39 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) 

zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały obowiązującej od 1 września 2019 r. 

Przedłożony projekt uchwały nie przewiduje zmian merytorycznych w porównaniu do stanu  

z 2017 roku do obecnie funkcjonującej uchwały w zakresie sieci dotychczasowych szkół 

podstawowych i w zakresie granic ich obwodów. W Gminie Olecko nadal funkcjonuje 8 szkół 

podstawowych: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa  

Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olecku oraz Szkoła Podstawowa w Gąskach, Szkoła 

Podstawowa w Babkach Oleckich, Szkoła Podstawowa w Judzikach oraz Szkoła Podstawowa 

w Kijewie. Dokonano jedynie zmiany w zakresie nazewnictwa ulic w obwodzie Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, których nazwy zostały zmienione  

na podstawie ustawy dekomunizacyjnej: 

- uchwałą Nr ORN.0007.46.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2017 r.  

w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Olecko - z ,,Armii Ludowej” na „Czesława 

Miłosza’’, 

- uchwałą Nr ORN.0007.47.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Olecko – z ,,Bohaterów Białostocczyzny”  

na „Stanisława Lema’’, 

- uchwałą Nr ORN.0007.54.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 sierpnia 2017 r.  

w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Olecko - z ,,Mereckiego” na „Janusza Korczaka’’. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Warmińsko - Mazurskiego Kuratora 

Oświaty. 

Autopoprawka polega na poprawieniu błędów pisarskich w nazwach miejscowości i ulic: 

„Dąbrowskie - osada” na „Dąbrowskie - Osada”, zamiast „ul. Osiedle Siejnik I 14” - „Osiedle 

Siejnik I 14”, zamiast „Giże – Osada” winno być „Giże”, zamiast „Dąbrowskie – wieś” - 

„Dąbrowskie”. Ponadto w paragrafie 2 był zapis „§ 2. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Olecka.”, jednak zgodnie z procedurami tego zapisu nie stosuje się, zatem 

zostaje wykreślony. 

 

Członek Komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał, czy zostały przeprowadzone symulacje dotyczące Szkoły Podstawowej w Kijewie, 

gdzie uczniów jest coraz mniej. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

powiedział, że przez najbliższe pół roku szkoła będzie monitorowana. W tym czasie będą 

trwały prace nad ewentualnymi rozwiązaniami, czy szkoła zostanie zamknięta, czy uczniowie 

zostaną przeniesieni do szkoły w Gąskach, co ewentualnie powstanie w miejscu szkoły  

w Kijewie. Rada pedagogiczna omawianej szkoły również dostrzega ten problem. 

 

Członek Komisji – Wojciech Rejterada 

potwierdził, że rada pedagogiczna dostrzega problem. Sztuczne podtrzymywanie tej szkoły 

nie ma sensu. Trzeba spotkać się z rodzicami uczniów i uświadomić im problem, aby dzieci 

nie straciły poziomu kształcenia w łączonych klasach. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

dodał, że rodzice zaczynają dostrzegać problem. Dzieci, które będą zaczynały realizację 

obowiązku szkolnego, mogłyby już uczęszczać do szkoły w Gąskach. 

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun 

spytał, czy była zrobiona analiza sytuacji w przypadku zamknięcia szkoły dotycząca budżetu 

gminy oraz skutków społecznych. Faktem jest, że dzieci zamieszkałe na terenach wiejskich 
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muszą korzystać z komunikacji, a dojazdy autobusem do szkoły trwają długo. Przydałaby się 

racjonalna polityka dowozowa, która miałaby istotne znaczenie w rozwiązaniu problemu 

dotyczącego szkoły w Kijewie. Rodzice przekonają się, że dzieci zyskają przy zmianie szkoły 

i dojazdach do Gąsek. 

 

Członek Komisji – Jarosław Bagieński 

zadał pytanie, co stanie się w przypadku, gdy Kuratorium Oświaty nie wyrazi zgody  

na zamknięcie Szkoły Podstawowej w Kijewie. 

 

Członek Komisji – Wojciech Rejterada 

uważa, że jeśli zapadnie decyzja o zamknięciu szkoły, będzie trzeba dokładnie przygotować 

się do tej sytuacji, przeprowadzić spotkania z rodzicami, zadzwonić do Kuratorium w celu 

spełnienia wszystkich kryteriów. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

powiedział, że po podjęciu decyzji o zamknięciu szkoły pierwszym krokiem będzie 

rozpoczęcie rozmów z Kuratorium. Skutki społeczne zaczynają już się pojawiać, ponieważ 

rodzice zaczynają dostrzegać problem niepewności dalszego funkcjonowania szkoły, 

ewentualne przeniesienie uczniów w trakcie roku szkolnego może zaburzyć ich proces 

społeczny. Prowadzenie jednego oddziału wynosi około 1.000,00 zł rocznie. Dla budżetu 

gminy istotne jest odpowiednie wydatkowanie i zapewnienie uczniom procesu edukacyjnego 

na odpowiednim poziomie. Dokładnej analizy finansowej jeszcze nie dokonano, ponieważ nie 

zapadła decyzja o zamknięciu szkoły i co powstanie w jej miejsce. Gmina poniosła duże 

koszta w przygotowanie tej szkoły, jest ona dopracowana i dobrze wyposażona. Najbliższe 

półrocze będzie decydujące/ 

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun 

zapytał, kiedy ma zapaść decyzja o ewentualnym zamknięciu szkoły. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, iż Komisja Oświaty (…) będzie poinformowana w pierwszej kolejności  

o podjętych decyzjach. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

dodała, że projekt budżetu gminy na 2020 rok jest jednym z kluczowych momentów  

na podjęcie decyzji. 

 

Członek Komisji – Wojciech Rejterada 

spytał, czy Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach jest w stanie 

przyjąć dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kijewie bez problemów lokalowych oraz czy będzie 

w stanie przyjąć część nauczycieli. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

oznajmił, iż nie będzie problemów lokalowych, dzieci jest niewiele.   

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Anna Mitin 

dodała, że w trzeciej klasie jest 9 dzieci, w ósmej – 18, w zespole wychowania 

przedszkolnego – 16. Łącznie 44 dzieci. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

powiedział, że w tym roku szkolnym będzie możliwość uzupełnienia etatów przez nauczycieli 

ze szkoły w Kijewie, natomiast nie znana jest sytuacja dotycząca przyszłego roku. 
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Więcej pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Olecko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych.   

 

 

d) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania 

Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Judzikach; 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Anna Mitin 

powiedziała, iż Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Judzikach 

został utworzony uchwałą Nr XLI/387/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010 r. 

w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  

w Judzikach. 

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r.  

w sprawie rodzajów form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania 

tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 i 2446) organ prowadzący 

ustala jego organizację. 

Obecnie obowiązująca uchwała nie zawiera wszystkich zapisów wymaganych w/w 

rozporządzeniem, bądź niektóre z nich są nieaktualne, zatem konieczne jest jej dostosowanie 

do wymogów prawa. 

Projekt uchwały: 

- dookreśla dzienny wymiar zajęć, w tym dzienny wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, 

- dookreśla dni tygodnia, w których prowadzone są zajęcia, 

- ustala warunki pobytu dzieci w Zespole Wychowania Przedszkolnego zapewniające im 

bezpieczeństwo, 

- uchyla nieobowiązujące zapisy dotyczące warunków przyjmowania dzieci na zajęcia. 

W § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zespół Wychowania Przedszkolnego realizuje cele i zadania wynikające z ustawy Prawo 

oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności  

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.”, wcześniej zapis zawierał zapis  

o ustawie o systemie oświaty; 

w § 3: 

a) ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się dzienny wymiar godzin zajęć świadczonego w Zespole Wychowania 

Przedszkolnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze: 

- 4 godzin, w tym 4 godziny zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – przy grupie 

liczącej do 20 dzieci,”   

„- 5 godzin, w tym 5 godzin zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – przy grupie 

liczącej od 21 do 25 dzieci.”, 

b) uchyla się ust.2, w którym powoływano się na rozporządzenie w sprawie innych form 

wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu 

ich działania, przepis jest nieaktualny; 

c) ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zajęcia prowadzone są przez 5 dni w tygodniu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, 

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych przerw ustalonych przez organ 

prowadzący.”, wcześniej określono prowadzenie zajęć przez 4 – 5 dni w tygodniu; 

d) dodaje się ust.7 w brzmieniu: 
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„7. Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć w Zespole Wychowania Przedszkolnego ustala 

dyrektor Szkoły Podstawowej w Judzikach, uwzględniając potrzeby rodziców/opiekunów 

dzieci zapisanych do Zespołu.”; 

3) uchyla się rozdział 4 – poprzednio wedle zapisów do Zespołów przyjmowano dzieci  

w wieku od 3 do 5 lat, jednak ustawa Prawo oświatowe określiła, iż mogą być przyjmowane 

również 6-latki oraz za zgodą dyrektora 2,5-latki; 

4) w § 5 uchyla się ust. 7 – częściowe zapisy dotyczące bezpieczeństwa dzieci podczas 

pobytu w Zespole; 

5) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu: 

„Rozdział 5a. 

Warunki pobytu dzieci w zespole wychowania przedszkolnego zapewniające im 

bezpieczeństwo” określający szczegółowe warunki; 

6) uchyla się § 8 – warunki organizowania zajęć w czasie poza czasem nauczania, gdzie 

szczegółowe organizacje zajęć uchwala dyrektor w arkuszu organizacyjnym Zespołu 

Wychowania Przedszkolnego zatwierdzonym przez Burmistrza. Cała organizacja Zespołu 

znajduje się w arkuszu organizacyjnym szkoły, gdzie uwzględnia się ilość godzin 

prowadzonych zajęć, ilość dzieci, wymiar pracy nauczyciela. 

 

Pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  

w Judzikach. 

 

 

e) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania 

Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich; 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Anna Mitin 

poinformowała, iż Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Babkach 

Oleckich został utworzony uchwałą Nr XLI/388/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia  

30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Babkach Oleckich. 

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r.  

w sprawie rodzajów form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania 

tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 i 2446) organ prowadzący 

ustala jego organizację. 

Uchwała ta określa identyczne zmiany jak w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  

w Judzikach z wyjątkiem § 3 ust.1, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się dzienny wymiar godzin zajęć świadczonego w Zespole Wychowania 

Przedszkolnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 4 godzin, w tym 4 godziny 

zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.”, ponieważ nie ma możliwości 

prowadzenia 5 godzin zajęć bezpłatnego nauczania ze względu na warunki lokalowe”. 

 

Pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  

w Babkach Oleckich. 
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f) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania 

Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Gąskach; 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Anna Mitin 

oznajmiła, iż Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Gąskach został utworzony uchwałą Nr XLI/386/10 Rady Miejskiej  

w Olecku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania 

Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach. 

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r.  

w sprawie rodzajów form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania 

tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 i 2446) organ prowadzący 

ustala jego organizację. 

Uchwała ta określa identyczne zmiany jak w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  

w Judzikach. 

Wprowadza się autopoprawkę dotyczącą zapisu w § 1 powołano się niewłaściwie w tytule 

uchwał zmieniających na nazwę Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Gąskach stosując wyrażenie „oddziały integracyjne”, które zostały uchylone w 2018 roku. 

 

Członek Komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał, z jakiego powodu uchyla się „oddziały integracyjne”. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Anna Mitin 

odpowiedziała, że nazwa jednostki dawno została zmieniona z powodu niewielkiej ilości 

dzieci. 

 

Pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza,  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania 

Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach. 

 

 

g) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania 

Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kijewie; 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Anna Mitin 

powiedziała, iż Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kijewie 

został utworzony uchwałą Nr ORN.0007.38.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 maja 

2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Kijewie. 

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r.  

w sprawie rodzajów form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania 

tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 i 2446) organ prowadzący 

ustala jego organizację. 

W/w rozporządzenie nie nakłada na organ prowadzący obowiązku ustalenia warunków 

przyjmowania dzieci na zajęcia, wobec powyższego uchyla się rozdział 4 obowiązującej 

uchwały. 
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Dokonuje się również zmiany w zapisie § 6 pkt 1 obowiązującej uchwały poprzez odwołanie 

się do aktu wprowadzającego rozporządzenie w sprawie rodzajów form wychowania 

przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. 

 

Pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  

w Kijewie. 

 

 

h) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat  

za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Olecko: przedszkolu, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania 

przedszkolnego; 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Anna Mitin 

poinformowała, iż uchwała Nr ORN.0007.31.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia  

27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez 

Gminę Olecko: przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz  

w innych formach wychowania przedszkolnego w § 1 określa, że w publicznym przedszkolu, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Olecko nauczanie, wychowanie i opieka 

realizowane jest bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe publiczna inna 

forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 32 ust. 2, zapewnia bezpłatne 

nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym 

jednak niż czas określony w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11. 

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania 

Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Judzikach oraz w uchwale zmieniającej uchwałę 

w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach Rada Miejska w Olecku ustala dzienny wymiar 

godzin zajęć świadczonego w Zespole Wychowania Przedszkolnego nauczania, wychowania  

i opieki w wymiarze: 4 godzin, w tym 4 godzin zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania  

i opieki – przy grupie liczącej do 20 dzieci, 5 godzin, w tym 5 godzin zajęć bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki – przy grupie liczącej od 21 do 25 dzieci. 

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania 

Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich oraz w uchwale w sprawie 

utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kijewie Rada 

Miejska w Olecku ustala dzienny wymiar godzin zajęć świadczonego w Zespole Wychowania 

Przedszkolnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 4 godzin, w tym 4 godziny 

zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. 

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się, aby bezpłatne nauczanie, wychowanie  

i opieka w innych formach wychowania przedszkolnego realizowane było w wymiarze 

określonym w uchwale ustalającej organizację zespołu wychowania przedszkolnego. 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. W publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Olecko nauczanie, wychowanie i opieka realizowane jest 

bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, zaś w publicznych innych formach wychowania 
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przedszkolnego – w wymiarze ustalonym w uchwale ustalającej organizację punktu 

przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego.”; 

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wysokość opłaty za każdą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego 

obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym 

wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 wynosi 1 zł.”. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-

Mazurskiego i wchodzi w życie 1 września 2019 r. 

Wprowadza się autopoprawkę w związku z kwestią zwolnienia z opłaty. Pierwotnie 

zwolnienia z opłat dokonywał dyrektor przedszkola, natomiast nie uwzględniono dyrektorów 

szkół podstawowych, w których znajdują się oddziały przedszkolne bądź inne formy 

wychowania przedszkolnego i należy tą kwestię uregulować. 

 

Członek Komisji – Wojciech Rejterada 

spytał, jak pobierana będzie opłata za niepełną godzinę świadczeń w zakresie wychowania 

przedszkolnego obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie 

przekraczającym wymiar zajęć. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Anna Mitin 

odpowiedziała, że obecnie pobiera się opłatę za pełną godzinę. Rozliczanie jest dzienne. 

 

Więcej pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym  

w prowadzonych przez Gminę Olecko: przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. 

 

Członek Komisji – Wojciech Rejterada 

zwrócił uwagę, że w Regulaminie przyznawania stypendium Burmistrza Olecka wsparciem 

objęci są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy 

Olecko. W kolejnym roku szkolnym zabraknie jednego rocznika. W innych miastach 

uczniowie posiadający stypendium są mieszkańcami gminy reprezentującymi daną gminę  

w dziedzinach artystycznych, naukowych, sportowych itd. bez względu na to, do jakiej szkoły 

uczęszczają. Uczniowie z Olecka będą otrzymywać stypendia do 15 r.ż. Poddał pod rozwagę 

podjęcie współpracy ze Starostwem Powiatowym w Olecku w celu kontynuowania wsparcia 

w formie stypendium bądź zmienić kryteria Regulaminu i zwiększyć ilość środków 

finansowych na ten cel. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji – Renata Małgorzata Maciąg 

powiedziała, że w szkołach są też Stypendia Dyrektora. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

przyznał, że wsparcie w formie stypendium uczniów szkół średnich byłoby właściwe. 

Głównym problemem są środki finansowe. Trzeba przeanalizować ilość stypendiów  

i wielkość przeznaczonych na ten cel środków. 

 

Członek Komisji – Wojciech Rejterada 

stwierdził, że im wyższa kategoria wiekowa, tym sukcesów jest mniej. Uważa, że w budżecie 

znalazłyby się kwoty na stypendium dla kilku uczniów szkół średnich, którzy tym gestem 

otrzymaliby motywację i zostaliby w ten sposób docenieni. 
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Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

powiedział, że jest otwarty na tę propozycję. Trzeba zacząć od analizy osiągnięć uczniów  

15 i 16-letnich w różnych dyscyplinach, co pozwoli na wstępne oszacowanie planowanych 

stypendiów. 

 

Członek Komisji – Wojciech Rejterada 

dodał, że trzeba podjąć prace nad zmianą obecnego Regulaminu przyznawania stypendium 

Burmistrza Olecka. Poddał pod rozwagę, czy zmian dokonać już na 1 września 2019 r., czy 

dokładnie przeanalizować sytuację i poczekać do następnego roku szkolnego. Przypomniał, 

że stypendia przyznaje się za wybitne osiągnięcia uczniów uzyskane w  minionym roku 

szkolnym. 

 

Członek Komisji – Jakub Dziubiński 

zaproponował, aby dokładnie przeanalizować Regulamin oraz przyznane stypendia, 

opracować i wprowadzić zmiany w następnym roku szkolnym. 

 

Członek Komisji – Wojciech Rejterada 

spytał, co stanie się w przypadku, gdy okaże się, że uczniów objętych stypendium będzie  

np. 10 i więcej. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że nie chodzi o ilość osób lecz o zabezpieczenie środków w budżecie na ten 

cel. 

 

Członek Komisji – Wojciech Rejterada 

uważa, że nie będzie to więcej niż 10 uczniów, przyznając wsparcie zgodnie z kryteriami 

zawartymi w obecnym Regulaminie. Kryteria również będzie można zmienić. Zdaniem 

Radnego można zawyżyć nieco kryteria, liczba uczniów objętych wsparciem zmniejszy się,  

w to miejsce będzie można wziąć pod uwagę uczniów starszych. Wówczas zwiększenie 

środków z budżetu na ten cel nie będzie znaczne, przykładowo 10.000,00 zł to nie będzie 

powalająca kwota. 

Złożył wniosek o zmianę kryteriów zawartych w Regulaminie przyznawania stypendium 

Burmistrza Olecka w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie 

uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko, uwzględniając osoby 

powyżej 15 r.ż. 

Dodał, że należy zastanowić się nad uszczegółowieniem kryterium dotyczącym kwestii 

otrzymywania stypendium przez ucznia, który uczęszczał do klasy IV lub wyższej szkoły 

podstawowej lub do klasy gimnazjalnej i mieszkał na terenie Gminy Olecko. Wynika z tego, 

że uczeń ten może uczęszczać do szkół w innych miastach. Powinno to odnosić się  

do uczniów mieszkających i uczących się w Olecku, chyba że będzie to student. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Anna Mitin 

powiedziała, że prace nad poprzednim regulaminem zajęły bardzo dużo czasu, odbyło się 

wiele konsultacji, wniesiono wiele przepisów. 

 

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono. 

 

Komisja (obecnych 7 członków) jednogłośnie pozytywnie przyjęła wniosek o zmianę 

kryteriów zawartych w Regulaminie przyznawania stypendium Burmistrza Olecka  

w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Olecko, uwzględniając osoby powyżej 15 r.ż. 
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i) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2025; 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Edyta Truszczyńska 

powiedziała, iż konieczność podejmowania działań zapobiegających przemocy w rodzinie 

wynika z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1390, z 2019 r. poz. 730), która określa zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy oraz zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób  

ją stosujących. Zgodnie z art. 6 pkt 2 ww. ustawy, obowiązkiem gminy jest tworzenie 

gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi poprzez 

opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Poprzedni Program określono na lata 2013 – 2018. 

Realizacją Programu w Gminie Olecko zajmuje się głównie Zespół Interdyscyplinarny  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, utworzony na podstawie Zarządzenia 

Nr ORN.0050.137.2011 Burmistrza Olecka z dnia 12 września 2011 r. W skład Zespołu 

wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; policji; oświaty; ochrony zdrowia; organizacji 

pozarządowych, przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz kuratorzy sądowi. Zespół 

spotyka się raz na kwartał. MOPS prowadzi tzw. niebieskie karty. W tej chwili prowadzonych 

jest około 100 postępowań – 100 rodzin objętych jest procedurą niebieskiej karty. Procedury 

te zazwyczaj rozpoczyna policja, w mniejszej części służba zdrowia czy placówki 

edukacyjne. Program jest owocem pracy Przewodniczącej Zespołu, specjalisty pracy socjalnej 

– Elżbiety Chomicz. 

Program określa działania, których celem będzie: 

1. Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz poprawa stanu bezpieczeństwa życia 

codziennego poprzez inicjowanie i podejmowanie działań profilaktycznych  

i diagnostycznych. 

2. Zapewnienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie dostępu do różnych form 

pomocy i wsparcia. 

3. Poprawa jakości działań interwencyjnych i korekcyjno – edukacyjnych wobec osób 

stosujących przemoc. 

4. Poprawa jakości działań profilaktycznych i terapeutycznych specjalistów zajmujących 

się pomocą osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. 

Osoby stosujące przemoc lub są o to podejrzewane kierowane są do PCPR, która prowadzi 

Program Korekcyjno - Edukacyjny Dla Osób Stosujących Przemoc W Rodzinie. Skala 

problemu jest duża. 

 

Komisja krótko poruszyła sprawę tragicznie zmarłej 9-miesięcznej dziewczynki w kontekście 

działań MOPS. 

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun 

zaapelował, aby wykonać analizę sytuacji i sprawdzić, czy można było uniknąć tej tragedii. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

powiedział, że w dniu dzisiejszym wydał dyspozycję o powstaniu zespołu, który 

przeprowadzi kontrolę. 

 

Kierownik Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa – Ewa Zalewska-Drozd 

dodała, że pracowników socjalnych jest niewielu i bywa tak, że nic nie wskazuje na tragedię 
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Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

zwrócił uwagę, że na stronie 23 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 –2025 w Diagnozie lokalnych 

zagrożeń społecznych wskazano, że: 

„88% respondentów zdecydowanie sprzeciwia się używania klapsa jako środka 

wychowawczego. Natomiast kolejne stwierdzenie pokazuje przywiązanie do tradycyjnego 

podejścia, ponieważ 84% badanych uważa, że rodzic powinien wzbudzać strach w dziecku, 

zamiast zapewniać bezpieczeństwo i zaufanie. Poglądy mieszkańców są skrajnie różne  

na temat delegalizacji kar fizycznych. Łącznie 86% sprzeciwia się prawnemu zakazowi 

stosowania kar fizycznych. Identyczna część badanych mieszkańców (86%) zgadza się  

ze stwierdzeniem, że kary fizyczne hartują dziecko i pozwalają mu lepiej radzić  

w przyszłości.” 

Z jednej strony jesteśmy przeciw używaniu klapsa, z drugiej strony zakaz prawny to za dużo, 

ponieważ kary fizyczne pozwolą na lepsze radzenie sobie w przyszłości. Jest przyzwolenie  

na bicie. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

powiedziała, że Diagnoza wskazuje na niską świadomość społeczeństwa dotyczącą przemocy 

i jej formach oraz o możliwościach reagowania. 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Edyta Truszczyńska 

powiedziała, że MOPS nie ma upoważnień do odbioru dzieci. Może jedynie skierować 

wniosek do sądu o zainteresowanie się sytuacją rodziny bądź do prokuratury o podejrzenie 

popełnienia przestępstwa. Sąd zazwyczaj daje szansę rodzicom. 

 

Kierownik Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa – Ewa Zalewska-Drozd 

poinformowała, że Program był konsultowany społecznie z mieszkańcami Olecka  

i organizacjami pozarządowymi od 21 maja do 12 czerwca 2019 r., 10 czerwca odbyło się 

spotkanie konsultacyjne, nie było żadnych uwag. 

 

Więcej pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 7 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2025. 

 

 

j) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń 

gospodarczych i garaży; 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

oznajmiła, iż zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej 

właściwości Rady Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 

przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania  

i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała rady gminy jest wymagana również  

w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zamierzają zawrzeć 

kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Niniejsza uchwała dotyczy 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi najemcami  

na pomieszczenia wykazane w załączniku do uchwały na okres do 3 lat. 

 

Pytań ani uwag nie zgłaszano. 



14 

 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 7 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń gospodarczych i garaży. 

 

 

k) projekt uchwały w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko; 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

powiedziała, że kiedy uchwalano program współpracy z organizacjami pozarządowymi  

w czasie sesji został zgłoszony wniosek przez osoby zajmujące się zwierzętami bezdomnymi 

o zwiększenie środków na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wówczas Rada 

przychyliła się do wniosku i zadanie zostało wprowadzone do programu współpracy. 

Konkurs dla organizacji pozarządowych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt 

został unieważniony ze względu na brak zainteresowania - nikt nie złożył oferty. Jednocześnie 

program powszechnej sterylizacji cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i obecnie środki 

na ten cel zostały wyczerpane, dlatego zasadne jest przesunięcie 5.000 zł niewykorzystanych 

przez organizacje pozarządowe, na ten właśnie cel. 

 

Członek Komisji – Jarosław Bagieński 

zapytał, czy w dalszym ciągu Gmina Olecko współpracuje ze schroniskiem w Bystrym. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

odpowiedziała, że tak. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji – Renata Małgorzata Maciąg 

spytała, kto zajmuje się sterylizacją zwierząt. 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatalski 

powiedział, że sterylizacją w niewielkim zakresie zajmuje się Przychodnia weterynaryjna  

Vet-Ol oraz w większym zakresie Gabinet weterynaryjny Perro y Gato s.c.. 

 

Członek Komisji – Jarosław Bagieński 

poddał pod rozwagę otwarcie w schronisku okna życia. 

 

 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatalski 

stwierdził, że schronisko jest w Bystrym, a dobrze byłoby takie okno życia dla zwierząt 

otworzyć w Olecku, np. w Przychodni weterynaryjnej Vet-Ol. 

 

Więcej pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 7 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko. 

 

 

l) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Olecka; 
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Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatalski 

poinformował, że w dniu 31 maja 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Olecku wpłynęło 

„zażalenie w sprawie stanowiska Burmistrza” „odmawiającego wyżwirowania 100 

metrowego odcinka drogi gminnej w obrębie Kukowo w gminie Olecko”, przedmiotowe 

zażalenie zakwalifikowane zostało jako skarga na działalność Burmistrza. Właściwie chodzi  

o wybudowanie drogi. W dniu 6 czerwca 2019 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła skarga 

identycznej treści przekazana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie. 

Podczas posiedzenia w dniu 24 czerwca 2019 r. po gruntownej analizie Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną. 

Nieruchomość należąca do osoby wnoszącej skargę przylega do 3 dróg wewnętrznych Gminy 

Olecko. Mowa tu o drogach wewnętrznych w rozumieniu prawa geodezyjnego  

i kartograficznego. Gmina Olecko zapewnia dostęp nieruchomości Pana K.N. do drogi 

publicznej poprzez drogę wewnętrzną o nr geodezyjnym 101, która jest w ciągłym bieżącym 

utrzymaniu jej przejezdności. Zatem obowiązek dostępu nieruchomości do drogi publicznej 

należy uznać za spełniony. 

W dniu 12 lutego 2019 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Pana K.N. o remont 100-

metrowego odcinka drogi gminnej w obrębie Kukowo, o nr geodezyjnym 97. Jako 

uzasadnienie wnioskodawca podał, że jest to odcinek w bardzo złym stanie technicznym i jest 

nieprzejezdny samochodem przez cały rok, a bez tego odcinka dojazd do nieruchomości 

wnioskodawcy (nr geodezyjny 99) nie jest możliwy. Jest to typowa droga gruntowa 

użytkowana rolniczo. W art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.), zdefiniowano drogę wewnętrzną jako drogę 

niezaliczoną do kategorii dróg publicznych. Podczas wizji w terenie stwierdzono,  

że nieruchomość o nr geodezyjnym 99 przylega bezpośrednio do urządzonej i użytkowanej 

przez mieszkańców drogi wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Olecko, zlokalizowanej 

na działce o nr geodezyjnym 101, zaś działka o nr geodezyjnym 97 nie jest urządzoną drogą 

i nie podlega bieżącemu utrzymaniu, droga prywatna na działce o nr geodezyjnym 99 również 

nie jest urządzona. Stwierdzono, że możliwe jest wykonanie zjazdu na nieruchomość 

wnioskodawcy z drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 101. Wnioskodawca podnosił,  

że najkrótszy proponowany przez Gminę wariant wynosi 141 m, zaś wariant dotychczasowy 

to 137 m od drogi gminnej od budynku mieszkalnego (plus wnioskowany 100 m odcinek 

gminny). Uzasadniając wybrany przez siebie wariant Pan K.N. podaje, że zaproponowany 

przebieg "nie tnie działki, gdyż przebiega wzdłuż granicy", „nie wymaga wycinki",  

"nie wymaga demontażu ogrodzenia", ”przebiega po utwardzonym fragmencie pola". 

Negując propozycję Gminy wnioskodawca podnosi, że zaproponowany wariant "tnie działkę 

rolną, co sprawia że odcięty niewielki fragment działki byłby trudny w użytkowaniu 

rolniczym", „wymaga wycięcia pasa zadrzewień”, "wymaga wycięcia kilkudziesięcioletniej 

lipy i 2 świerków", „wymaga demontażu istniejącego ogrodzenia", " wymaga utwardzenia 

całego fragmentu drogi ". 

Odmowa wykonania odcinka tej drogi, czy chociażby jej wyżwirowanie nie wynika ze złej 

woli Burmistrza, lecz z braku środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Niezasadne 

jest też zobowiązywanie się do wykonania tej drogi w kolejnych latach, w sytuacji gdy na 

terenie Gminy Olecko konieczne jest wykonanie gruntownych remontów wielu 

uczęszczanych dróg wewnętrznych, ważnych z punktu widzenia całej społeczności lokalnej 

(np. drogi po których porusza się autobus szkolny) o szacowanej długości ponad 100 km,  

a środków finansowych ledwie wystarcza na doraźne poprawianie ich przejezdności. 

Przykładem jest droga w Doliwach, gdzie mieszkanka wnioskuje o przycięcie gałęzi,  

bo to jedyny dojazd. Rzeczywiście dojazd długości około 3 km jest bardzo utrudniony, trzeba 

znaleźć na to środki. 

Ponadto urządzenie tej drogi nałożyłoby na Gminę dodatkowe obowiązki, takie jak chociażby 

zimowe utrzymanie, a budżetu Gminy na to nie stać. 
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Członek Komisji – Mariusz Miłun 

stwierdził, że należy uporządkować formalnie drogi prowadzące donikąd. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

powiedziała, że prace nad tym trwają kilka lat i wiele zbędnych dróg już zostało 

uporządkowanych: zlikwidowanych, sprzedanych. Być może trzeba ten proces przyśpieszyć. 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatalski 

dodał, że procedury trwają długo. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

oznajmiła, że problem polega na tym, iż drogi te nie spełniają norm dróg. 

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun 

powiedział, że należy przeznaczyć corocznie odpowiednią kwotę na uporządkowanie takich 

dróg. 

 

Więcej pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 8 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Olecka, uznając skargę  

za bezzasadną. 

 

 

m) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany przedstawiciela  

do reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen”; 

 

Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju – Aneta Milczarek 

poinformowała, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski w ramach nadzoru nad uchwałami  

i zarządzeniami organów gminy w § 3 uchwały Nr ORN.0007.38.2019 Rady Miejskiej  

w Olecku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany przedstawiciela do reprezentowania 

gminy w Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen" zauważył nieścisłość w terminie wejścia  

w życie przepisów ww. uchwały. 

W związku z tym dokonuje się zmiany zapisów uchwały w zakresie jej wejścia w życie. 

 

Pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 7 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany przedstawiciela do reprezentowania gminy  

w Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen”. 

 

 

n) projekt uchwały w sprawie zgłoszenia Sołectwa Kukowo do Programu Odnowy Wsi 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego; 

 

Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju – Aneta Milczarek 

oznajmiła, że Program Odnowy Wsi Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod hasłem 

„Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć ...” skierowany jest  

do sołectw województwa warmińsko - mazurskiego. Udział sołectwa w Programie to szansa 

kreowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o przemyślane  

i zaakceptowane społeczne plany odnowy miejscowości. Sołectwa uczestniczące w Programie 
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będą mogły korzystać ze środków na inwestycje i inicjatywy społeczne, wydzielonych  

w ramach budżetu Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Celem głównym 

programu, o którym mowa w § 1, jest wzrost aktywności i integracji społeczności obszarów 

wiejskich i zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz swojego sołectwa, a także 

poprawa warunków życia mieszkańców wsi. Do tej pory w Programie uczestniczyły 2 

sołectwa z Gminy Olecko: Lenarty i Gąski. 

Dzięki uczestnictwu w Programie członkowie zgłoszonych sołectw będą mieli możliwość 

udziału w warsztatach, szkoleniach, wyjazdach studyjnych i spotkaniach mających na celu 

podnoszenie kwalifikacji i umiejętności przydatnych w działaniach na rzecz wsi. Program 

będzie również platformą nawiązywania partnerstwa, wymiany doświadczeń  

i upowszechniania dobrych praktyk. Ponadto sołectwo otrzyma wsparcie przy pisaniu planu 

danej miejscowości, który jest dokumentem strategicznym, porządkującym inwestycje  

i działania na tym obszarze w perspektywie kilku lat. 

W związku z ogłoszeniem przez Samorząd Województwa możliwości rozszerzenia Programu 

zrobiono nabór otwarty, powiadomiono wszystkie sołectwa, do uczestnictwa zgłosiło się 

Sołectwo Kukowo. 

Warunkiem uczestnictwa sołectwa w Programie jest podjęcie przez Radę Miejską uchwały  

o zgłoszeniu sołectwa do programu. 

  

Członek Komisji – Mariusz Miłun 

powiedział, że trzeba wspierać aktywne sołectwa jak np. Kukowo. 

 

Członek Komisji – Jakub Dziubiński 

dodał, że przedstawiciele Sołectwa Kukowo co roku biorą udział w Pomysłodajni 

organizowanej przez Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku "Mazury Garbate", czyli 

konkursie na inicjatywę kulturalną mieszkańców Olecka i okolic. 

 

Więcej pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 7 członków), jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie zgłoszenia Sołectwa Kukowo do Programu Odnowy Wsi Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

 

 

o) projekt uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Olecko 

dotyczących budżetu obywatelskiego; 

 

Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju – Aneta Milczarek 

powiedziała, że w związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym i wprowadzeniem 

artykułu 5a, który określił rolę Budżetu Obywatelskiego jako szczególną formę konsultacji, 

wprowadza się uchwałą regulamin i zasady prowadzenia konsultacji dotyczącej tej części 

budżetu Gminy Olecko. W uchwale zawarto postanowienia, które są kluczowe i należą  

do kompetencji Rady. Postanowienia te pozwolą na rozpoczęcie procedury, przeprowadzenie 

naboru, wybór projektów zadań i wprowadzenia do budżetu na przyszły rok. Szczegółowe 

zapisy dotyczące sposobu głosowania; przeprowadzania kampanii informującej, promocyjnej, 

edukacyjnej; pracy zespołu; oceny wniosków itp. należą do kompetencji Burmistrza Olecka  

i zostaną zawarte w zarządzeniu. 

Autopoprawka polega na uporządkowaniu błędów redakcyjnych. 

Uchwała podlegała konsultacjom społecznym, nie wpłynęły żadne uwagi od mieszkańców. 

Przed ogłoszeniem publicznym konsultacji uchwała została przesłana do Członków Zespołu 

Budżetu Obywatelskiego, w skład którego wchodzi 13 osób. 
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Pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 7 członków), uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie konsultacji społecznych  

z mieszkańcami gminy Olecko dotyczących budżetu obywatelskiego. 

 

 

Przewodniczący Komisji – Anna Kaczor 

zapytała, kiedy powstaną tężnie. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że obecnie poszukiwani są wykonawcy.  Kwoty projektu tej inwestycji  

są wysokie, w jednej ofercie przedstawiono koszt 68.000,00 zł, w drugiej 42.000,00 zł. 

Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania prowadzi rozmowy z projektantką 

doświadczoną w inwestycji tego typu, która zaproponowała rozsądną cenę. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

zaproponowała, aby korzystając z obecności autora „Raportu o stanie Gminy Olecko za 2018 

rok”  – Anety Milczarek, omówić Raport. 

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun 

zapytał, na czym polega wprowadzona do Raportu zmiana. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

odpowiedziała, że w pierwszej wersji nie dołączono załącznika, gdzie znajduje się Raport  

o stanie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Olecku za 2018 rok. Wynikało to z problemów 

technicznych. 

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun 

powiedział, że Rada powinna określić kryteria, które powinien zawierać Raport, wskazać, 

jakie dane powinny być w nim zamieszczone. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

oznajmił, że Raport opracowany był po raz pierwszy, nie sprecyzowano, jakie dane 

konkretnie ma zawierać. To zbiór wszystkich dokumentów strategicznych, które Rada 

uchwala. 

 

Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju – Aneta Milczarek 

dodała, że Raport to zbiór informacji dotyczących realizacji poszczególnych programów  

i strategii. Rada Miejska w trybie realizacji poszczególnych uchwał otrzymuje sprawozdania  

z realizacji programów. Rady gminy podejmując uchwałę o zawartości Raportu regulują 

kwestie przekazania tych wszystkich dokumentów sprawozdawczych w takim czasie,  

by znalazły się w Raporcie. Do tej pory dokumenty te omawiane były podczas sesji, a można 

je omówić w Raporcie jednym dokumentem. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

poinformowała, że ustawa obecnie wskazuje, jakie minimum powinien zawierać Raport. 

„Raport o stanie Gminy Olecko za 2018 rok” zawiera dużo więcej informacji, Kierownik 

Wydziału Strategii i Rozwoju – Aneta Milczarek wzorowała się na projekcie Związku Miast 

Polskich. Zamieszczone są w nim strategie, programy, realizacja uchwał i budżet obywatelski. 

Podziękowała Pani Kierownik za wykonaną pracę. 
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Członek Komisji – Mariusz Miłun 

podziękował Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju – Anecie Milczarek za opracowanie 

Raportu w imieniu Członków Komisji. 

 

Członek Komisji – Wojciech Rejterada 

prosił o sporządzanie notatki Radnym w przypadku tego typu opracowań i zmian w nich 

dokonywanych z informacją na której stronie wprowadzono zmianę i czego dotyczy zmiana. 

 

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olecka wotum zaufania; 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

poinformowała, że po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Miejska  

w Olecku postanawia udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Olecka. 

 

Pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 6 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olecka wotum zaufania. 

 

 

r) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2019 rok; 

 

Zastępca Skarbnika Gminy – Agata Jeglińska 

poinformowała, że dochody ogółem zwiększa się o 910.536,00 zł: 

1. W dz. 600 – Transport i łączność, wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 

824.301,00 zł na realizację w 2019 roku zadania pn. „Budowa drogi gminnej  

Nr 141028N dł. 1,497 km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N od km 0+000 do km 0+286  

w m. Możne” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

2. W dz. 750 Administracja publiczna zwiększa się plan o 85.611,00 zł z tytułu kar  

za nieterminową realizację umów i otrzymane odszkodowania – dochody nieplanowane. 

3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan: Szkoły Podstawowej nr 2  

im. Mikołaja Kopernika w Olecku o 324,00 zł z tytułu otrzymanego zwrotu wydatków z lat 

ubiegłych, oraz Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich o 300,00 zł z tytułu otrzymanego 

odszkodowania. 

Wydatki ogółem zwiększa się o 2.395.417,00 zł: 

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

a) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi gminnej w m. Możne, z planem 

1.990.434,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni asfaltowej (alternatywnie 

betonowej), budowę chodników, przebudowę sieci wodociągowej, elektroenergetycznej  

i telekomunikacyjnej; 

b) zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej 

Giże – projekt o kwotę 10.610,00 zł; 

c) zwiększa się plan wydatków bieżących o 235.000,00 zł z przeznaczeniem na żwirowanie 

dróg publicznych gminnych; 

d) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu Przebudowa drogi Świdry –                

Dzięgiele nr 141048N o kwotę 15.000,00 zł. 

2. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan w rozdz. 70004 § 4300  

o 23.085,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (w związku z wypłaconym 

odszkodowaniem z tytułu uszczerbku na zdrowiu po upadku osoby na posesji gminnej – 

Gmina wypłaciła odszkodowanie ale odzyskała je od ubezpieczyciela). 
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3. W dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan w rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 

24.480,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej odprawy emerytalnej pracownikowi 

urzędu; zwiększa się plan w rozdz. 75095 § 4210 o 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup 

gablot na ogłoszenia do sołectwa Giże (w związku z oszczędnościami na zadaniu 

inwestycyjnym); 

autopoprawka: w związku ze zmianą statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Olecku i przeniesieniem zadań w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków 

energetycznych oraz stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym przenosi się plan 

wydatków z paragrafów 4010 – 20.010,00 zł, 4110 – 3.494,00 zł, 4120 – 491,00 zł, 4210 –

1.580,00 zł, 4280 – 40,00 zł, 4300 – 1.500,00 zł, 4440 – 615,00 zł, 4700 – 800,00 zł do planu 

w rozdz.85219 – łącznie 28.530,00 zł; 

4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 zwiększa się plan finansowy Szkoły 

Podstawowej w Babkach Oleckich o 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów  

i wyposażenia, w związku z uzyskanym odszkodowaniem za spaloną drukarkę; w rozdz. 

80148 zwiększa się plan Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku o kwotę 20.000,00 zł  

(w paragrafie 4210 o kwotę 12.000,00 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 8.000,00 zł) oraz 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Olecku o kwotę 20.000,00 zł (w paragrafie 4210 o kwotę 

14.739,60 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 5.260,40 zł) z przeznaczeniem na zapewnienie 

wkładu własnego do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”; dokonuje się zmian 

w planie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, w rozdziale 

80195 w projekcie Aktywna szkoła II tworząc paragraf 3247 oraz 3249 z przeznaczeniem  

na wypłatę stypendiów uczniom uzdolnionym; 

5. W dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w związku  

ze zmianą statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku i przeniesieniem zadań 

w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz stypendiów szkolnych 

o charakterze socjalnym zwiększa się plan wydatków w paragrafach 4010 – 20.010,00 zł, 

4110 – 3.494,00 zł, 4120 – 491,00 zł, 4210 – 1.580,00 zł, 4280 – 40,00 zł, 4300 – 1.500,00 zł, 

4440 – 615,00 zł, 4700 – 800,00 zł, łącznie  28.530,00 zł; 

6. W dz. 855 – Rodzina, w planie Urzędu Miejskiego tworzy się paragraf 2910 - Zwrot dotacji 

oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych  

z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub  

w nadmiernej wysokości z planem 5.668,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji za 2018 r. 

dotyczącej programu „Dobry start”; 

7. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmian: 

a) w rozdz. 90095 wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł przewidziane na dotacje 

organizacjom pozarządowym w ramach konkursu na wykonanie diagnozy potrzeb sektora 

pozarządowego, przenosi się do paragrafu 4300 (zakup usług w związku z edukacją, 

promocją i organizacją konkursu związanego z realizacją programu zapobiegania 

bezdomności oraz właściwej opieki nad zwierzętami); 

b) w rozdz. 90095 zwiększa się wydatki bieżące w paragrafie 4210 o kwotę 2.710,00 oraz  

w paragrafie 4300 o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na zakup oraz montaż betonowych 

ławek w sołectwie Giże (w związku z oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym); 

c) w rozdz. 90095 zwiększa się wydatki bieżące w paragrafie 4300 o kwotę 18.450,00 zł  

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie amfiteatru; 

d) w rozdz. 90015 zwiększa się wydatki bieżące w paragrafie 4300 o kwotę 28.000,00 zł  

na opłatę stałej mocy zamówionej do amfiteatru; 

e) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu Zagospodarowanie terenu  

na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19 – 21 o kwotę 15.000,00 zł. 

8. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rodz. 92195 zmienia się plan 

między paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na ogłoszenie w sprawie konkursu na nazwę 

amfiteatru o kwotę 652,00 zł; zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.950,00 zł  

z przeznaczeniem na organizację Festynu Rodzinnego w sołectwie Giże (w związku  

z oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym), zwiększa się plan wydatków bieżących  
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w projekcie Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku z przeznaczeniem na organizację 

letniego festiwalu Active Festiwal Olecko – warsztaty zerowaste, sloowfood, upcycling oraz 

inne działania promujące wydarzenie o kwotę 30.000,00 zł. 

Po stronie przychodów zwiększa się plan wolnych środków jako nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych 

papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych o kwotę 384.881,00 zł, oraz przychody  

z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem  

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun 

zapytał, czym spowodowany jest wzrost wydatków o 30.000,00 zł na organizację letniego 

festiwalu Active Festiwal Olecko. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że jest założenie związane z projektem pozyskania od przedsiębiorców 

40.000,00 zł. Pozyskano część kwoty, trzeba dołożyć 30.000,00 zł. Zaplanowano wiele 

wydarzeń, różne atrakcje w celu godnego przeżycia festiwalu. Całkowity koszt wynikający  

z projektu to 40.000,00 zł, część kwoty trzeba pozyskać od przedsiębiorców. 

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun 

spytał, czy kwota 18.450,00 zł przeznaczona jest na rozliczenia z Przedsiębiorstwem 

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

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

powiedział, że PGK Sp. z o.o. wystawia faktury w wysokości około 3.000,00 zł miesięcznie 

do końca roku. Kolejna kwota jest za prąd, nie jest to opłata jednorazowa. Jest to opłata  

za moc zamówioną na potrzeby koncertów. Bardziej opłacalne będzie zużycie prądu  

za pomocą agregatów. Ponadto wliczone są koszty utrzymania terenów zielonych, sprzątania. 

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun 

zadał pytanie, dlaczego Gmina Olecko zwraca dotację za 2018 r. w wysokości 5.668,00 zł. 

 

Zastępca Skarbnika Gminy – Agata Jeglińska 

oznajmiła, że dotacja dotyczy programu „Dobry start”. Na jedno ustalone prawo  

do świadczenia przysługują koszty obsługi zadania, czyli przy wypłacie świadczenia  

w wysokości 300,00 zł, 10,00 zł stanowi koszt obsługi. Z tej kwoty 80% należało przeznaczyć 

na wynagrodzenia oraz inne środki dla osób realizujących zadania. MOPS zinterpretował ten 

zapis w taki sposób, że inne środki dla osób realizujących zadania kwalifikował jako 

szkolenia pracowników, delegacje, doposażenie stanowisk pracy, a nie tylko jako 

wynagrodzenia, co zostało podważone. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

dodał, że według prawników zadania te były przez MOPS prawidłowo zakwalifikowane. 

Wiele samorządów również zinterpretowało ten zapis w nieprawidłowy sposób i muszą 

zwrócić dotacje. Droga sądowa trwałaby długo, zatem należy zwrócić te środki Wojewodzie. 

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun 

zadał pytanie, z czego wynika zwiększenie wydatków na drogi. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że zwiększa się plan wydatków bieżących o 235.000,00 zł z przeznaczeniem  

na żwirowanie dróg publicznych gminnych, ponieważ część tej kwoty w wysokości 35.000,00 

zł przeznacza się na drogę w Gordejkach, jest to droga publiczna i wymaga żwirowania, 
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realnie jest drogą gruntową i obowiązkiem gminy jest utrzymanie. Pozostałe 200.000,00 zł 

przeznacza się na destrukt w celu połączenia dwóch odcinków: zakręt od sołtysa Gordejek  

w stronę Świder odcinek do 500 m, drugi odcinek do 1,5 km droga w Judzikach uczęszczana 

przez autobus szkolny i ciężki sprzęt rolniczy. 

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun 

stwierdził, że dobrze by było, aby doprecyzować ten punkt. 

 

Więcej pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 7 członków), uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko  

na 2019 rok. 

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun 

zapytał, kiedy będzie zatrudniony Skarbnik Gminy. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

poinformował, że do 1 lipca 2019 r. kandydaci na te stanowisko mogą składać dokumenty. 

Następnie odbędzie się konkurs. Trzeba nagłośnić informację o naborze na stanowisko 

Skarbnika Gminy – Głównego księgowego budżetu oraz Kierownika Wydziału Finansowego. 

 

 

p) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko 

na lata 2019-2028; 

 

Zastępca Skarbnika Gminy – Agata Jeglińska 

oznajmiła, że w uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 

2019 – 2028, dokonuje się następujących zmian: 

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w 2019 roku: 

a) zwiększa się dochody ogółem o 2.467.138,85 zł, z tego dochody bieżące  

o 1.323.369,85 zł, a dochody majątkowe o 1.143.769,00 zł; 

b) zwiększa się wydatki ogółem o 3.952.019,85 zł, w tym bieżące zwiększa się  

o 1.652.727,85 zł a majątkowe zwiększa się o 2.299.292,00 zł; 

c) zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy na 2019 rok o 1.484.881,00 zł i wprowadza  

w tej samej wysokości po stronie przychodów wolne środki wynikające z rozliczeń  

z lat ubiegłych w wysokości 384.881,00 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji 

komunalnych w wysokości 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań. Spłatę obligacji zaplanowano w latach 2026-2028. 

 

Pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 7 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2019-2028. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

 

 

 



23 

 

Do punktu 2 – Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018. 

 

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok; 

 

Pytań ani uwag do sprawozdania z wykonania budżetu nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 7 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy za 2018 rok. 

 

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka; 
 

Pytań ani uwag do sprawozdania z wykonania budżetu nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 7 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka. 

 

 

Do punktu 3 – Sprawy wniesione. 

 

Sprawy wniesione zostały przekazane Radnym drogą elektroniczną. 

 

Przewodniczący Komisji – Anna Kaczor 

omówiła sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli Gminy Olecko i Powiatu Oleckiego  

w sprawie podniesienia poziomu oświaty w dniu 29 maja 2019 r. – w załączeniu  

do protokołu. 

 

Pytań ani uwag nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 4 – Wolne wnioski.   

 

Komisja (obecnych 7 członków) jednogłośnie ustaliła, iż posiedzenia Komisji Oświaty (…)  

w roku szkolnym 2019/2020 będą odbywały się we wtorki o godzinie 14:15. 

 

 

 

 

Protokołowała 

Barbara Skarżyńska 

Przewodniczący Komisji 

Anna Kaczor 

 

 

 

 


