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Protokół Nr ORN.0012.5.1.2019 

posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku  

odbytego w dniu 16 stycznia 2019 r. 
 

 

Na stan 7 członków Komisji w posiedzeniu udział wzięło 6 – lista obecności  

w załączeniu. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Pan Wojciech Leonarczyk. 

 

Protokołowała pracownik obsługi biurowej Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu 

Miejskiego w Olecku – Izabela Bagińska. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk 

powitał przybyłych na posiedzenie i przedstawił następujący porządek posiedzenia: 

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Sołectwa Kukowo. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Sołectwa Gordejki. 

3. Sprawy wniesione. 

4. Wnioski Komisji. 

 

Uwag do porządku posiedzenia Komisji nie zgłaszano.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy porządek posiedzenia. 

 

 

Do punktu 1 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Sołectwa Kukowo. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

oznajmiła, że sprawa podziału Sołectwa Kukowo rozpoczęła się 13 lutego 2018 r.                   

z inicjatywy mieszkańców Lipkowa, którzy wnieśli o utworzenie Sołectwa Lipkowo.            

W granice Sołectwa Kukowo wchodzą 4 miejscowości: Kukowo, Lesk, Lipkowo                     

i Skowronki. Art. 5 ustawy o samorządzie gminnym daje możliwość utworzenia jednostki 

pomocniczej, jaką jest sołectwo. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze 

uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Wniosek 

złożony dnia 13 lutego 2018 r. poparty był 30 podpisami wyborców miejscowości Lipkowo, 

przy czym 1 osoba zameldowana była w Olecku. Wniosek o utworzenie nowej jednostki 

pomocniczej może zostać złożony jedynie, gdy występuje minimum 30 podpisów osób 

ujętych stałym rejestrem wyborców. Ponadto prowadzono z wnioskodawcą rozmowy             

o połączeniu wniosku z miejscowością Skowronki. Dnia 21 czerwca 2018 r. wpłynął wniosek 

mieszkańców Lipkowa i Skowronek o utworzenie Sołectwa Lipkowo obejmującego 

miejscowość Lipkowo i Skowronki, poparty 52 podpisami osób ujętych w stałym rejestrze 

wyborców. Burmistrz podjął zarządzenie Nr ORN.0050.78.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.   

w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami. Konsultacje zostały 

przeprowadzone pozytywnie i Rada Miejska dnia 24 sierpnia 2018 r. podjęła uchwałę                       

Nr ORN.0007.59.2018 w sprawie podziału Sołectwa Kukowo. Po przesłaniu uchwały 

pracownik nadzoru prawnego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego skontaktował się               
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z przedstawicielem Gminy Olecko i poinformował, że na wniosek prokuratora rozstrzygnięcie 

z sądu potwierdziło, iż statut powinien rozstrzygać jaki jest skład liczebny Rady Sołeckiej. 

Poprzedni statut zawierał, że Zebranie Wiejskie określa w trakcie zebrania ilu członków 

będzie liczyła Rada Sołecka. Drugim zarzutem sprzecznym z rozstrzygnięciem sądu była 

przypisana funkcja dla Zebrania Wiejskiego, a mianowicie wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

Zebranie w wyborach Sołtysa czy Rady Sołeckiej powinno mieć nazwę zebrania 

mieszkańców a mieszkańcy mają prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Wobec uwag 

nadzoru prawnego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego co do niektórych zapisów statutów 

sołectw Rada Miejska w Olecku w dniu 28 września 2018r. podjęła Uchwałę                        

Nr ORN.0007.72.2018 uchylającą uchwałę w sprawie podziału Sołectwa Kukowo. Następnie 

przygotowano projekty statutów sołectw według nowych wytycznych nadzoru prawnego.     

W dniu 7 grudnia 2018 r. przedłożono Komisji Statutowej projekt uchwały Rady Miejskiej        

w Olecku w sprawie podziału Sołectwa Kukowo celem zaopiniowania. Burmistrz podjął 

Zarządzenie Nr ORN.0050.146.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia 

ponownych konsultacji z mieszkańcami sołectwa. Projekt tej uchwały został wysłany do 

sołectwa, do wnioskodawców, do Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku oraz 

został umieszczony na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej i na 

Urzędowym Facebooku. Konsultacje zakończyły się spotkaniem z mieszkańcami w dniu        

8 stycznia 2019 r., w którym mieszkańcy nie wnieśli żadnych uwag.  

Do tego projektu wprowadzono autopoprawkę polegającą na wykreśleniu w rozdziale            

3 w §15 pkt 2 ppkt b o treści: „na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do 

głosowania”. Ta autopoprawka pozbawia Burmistrza możliwości zwołania Zebrania 

Wiejskiego na wniosek 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Wynika z tego,        

iż Burmistrz Olecka będzie mógł zwołać Zebranie Wiejskie tylko z własnej inicjatywy.  

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk 

zauważył, iż po podziale Sołectwa Kukowo powstaną dwa sołectwa, a co za tym idzie       

dwa statuty. Zapytał, czy są jakieś uwagi. 

 

Członek Komisji – Rafał Cezary Bielawski 

spytał, czy w rozdziale 1 dotyczącym obszaru sołectwa nie powinna znajdować się 

powierzchnia sołectwa. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

odpowiedziała, że do statutu zamieszczono załącznik graficzny, którym jest mapa granic 

sołectwa oraz dodała, że powierzchnia nie musi być zamieszczona. 

 

Członek Komisji – Rafał Cezary Bielawski 

zapytał, czy ta sama zasada ilości co najmniej 10 mieszkańców przy Zebraniu Wiejskim  

dotyczy we wszystkich miejscowościach. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

odpowiedziała, że tak. Dodała, że takie zapisy występują również w innych statutach. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk 

zapytał, ilu będzie teraz mieszkańców Sołectwa Kukowo i Lipkowo. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

odpowiedziała, że na dzień 7 grudnia 2018 r. w Lipkowie liczba stałych mieszkańców wynosi 

39, zaś liczba wyborców – 28, natomiast w Skowronkach liczba stałych mieszkańców  wynosi 
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51, a liczba wyborców – 39. Suma mieszkańców wynosi 90, zaś suma wyborców – 67. 

Natomiast w Kukowie liczba stałych mieszkańców wynosi 361, zaś wyborców – 271,            

w Lesku ta liczba to 62 mieszkańców i 53 wyborców.  

 

Członek Komisji – Grzegorz Kłoczko 

oznajmił, że w § 6 pkt 4 jest zapisane, iż Zebranie Wiejskie składa wniosek do Rady 

Miejskiej o rozpatrzenie sprawy. Zauważył, że w §11 nie ma takiego punktu w statucie, gdzie 

Sołtys mógłby złożyć wniosek w imieniu sołectwa do Rady Miejskiej, do którego 

zobowiązuje Zebranie Wiejskie. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska  

odpowiedziała, że przed głosowaniem nad uchwałami Sołtysi są na bieżąco informowani        

o podejmowanych działaniach. Poinformowała, że są również zawiadamiani o terminie sesji. 

Ponadto do tego celu służy punkt sesji „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. Wniosek 

sołectwa powinien być złożony na piśmie. Pierwotnie taki wniosek opiniowany byłby przez 

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, później trafiłby do Rady. Dodała, że przykładem takiego 

wniosku jest wniosek mieszkańców w sprawie remontu ul. Słonecznej. 

 

Członek Komisji – Grzegorz Kłoczko 

zaproponował, aby w § 13 ust. 4 pkt 3 dokonać zmian zapisu poprzez wykreślenie słowa 

„fundacjami”, ponieważ zawarte to jest we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Zapytał, ilu potrzeba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, aby dokonać 

wyboru Sołtysa.  

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska  

poinformowała, że  rozdział 4 mówił, iż dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady 

Sołeckiej na zebraniu mieszkańców wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych 

do głosowania mieszkańców sołectwa. Ponadto dopisano, że jeśli nie ma wymaganej 

obecności mieszkańców sołectwa, wybory odbywają się po odczekaniu pół godziny z obecną 

w tym czasie liczbą wyborców. 

 

Innych pytań ani uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk 

poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Sołectwa 

Kukowo. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie przegłosowała zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 

podziału Sołectwa Kukowo. 

 

 

Do punktu 2 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Sołectwa Gordejki. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

powiedziała, że w granicach Sołectwa Gordejki znajdują się dwie miejscowości: Gordejki        

i Gordejki Małe. Dnia 23 listopada 2018 r. wpłynął wniosek mieszkańców miejscowości 

Gordejki, poparty 48 podpisami osób ujętych w stałym rejestrze wyborców, przy czym dwie 

osoby mają stałe zameldowanie w Olecku. Mieszkańcy uzasadniali swoją decyzję tym, że     

są to miejscowości od siebie odległe, nie graniczą, nie mają ze sobą bezpośredniej więzi              

i chcieliby samodzielnie zarządzać swoją miejscowością. Ponadto miejscowość Gordejki 
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Małe jest bardziej skupiona a mieszkańcy tej miejscowości bardziej zintegrowani. Wniosek 

mieszkańców zyskał akceptację Burmistrza. Wobec powyższego w dniu 14 grudnia 2018 r. 

Burmistrz podpisał zarządzenie Nr ORN.0050.147.2018 w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Gordejki. Rozpoczęto konsultacje z mieszkańcami       

w sprawie podziału sołectwa oraz przygotowane były statuty tej samej treści co omawiany 

wcześniej projekt uchwały w sprawie podziału Sołectwa Kukowo. Treść tej uchwały została 

umieszczona na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej                     

i na Urzędowym Facebooku oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu         

i w sołectwie. W dniu 14 grudnia 2018 r. przedłożono Komisji Statutowej projekt uchwały 

Rady Miejskiej w Olecku w sprawie podziału Sołectwa Gordejki celem zaopiniowania.         

W trakcie spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 15 stycznia br. zgłoszono 

wniosek, aby numery porządkowe 14 i 15 (osady leśne) należały do sołectwa Gordejki,          

a zatem należałoby dokonać odpowiednio zmian w załączniku graficznym do projektu 

uchwały. Z analizy dokumentacji geodezyjnej wynika, że na tym etapie nie ma możliwości 

dokonania takich zmian, gdyż te nieruchomości włączone są w granice Sołectwa Doliwy 

zgodnie z obrębem geodezyjnym. Sprawa wymaga dłuższego postępowania.  

Do tego projektu została wprowadzona autopoprawka polegająca na wykreśleniu w rozdziale 

3 w §15 pkt 2 ppkt b o treści: „na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do 

głosowania”. Ta autopoprawka pozbawia Burmistrza możliwości zwołania Zebrania 

Wiejskiego na wniosek 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Wynika z tego,        

iż Burmistrz będzie mógł zwołać Zebranie Wiejskie tylko z własnej inicjatywy.  

 

Członek Komisji – Grzegorz Kłoczko 

zapytał, jak będzie przebiegała granica sołectw jeśli wstępnie do Gordejek przyłączono by    

te dwie osady. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

odpowiedziała, że powierzchnia sołectwa nie ma znaczenia, bo chodzi o mieszkańców. 

Dodała, że istnieje możliwość zmiany numeracji. Poinformowała, że na dzień 7 grudnia   

2018 r. stałych mieszkańców miejscowości Gordejki jest 61, zaś liczba wyborców – 48.       

W Gordejkach Małych liczba stałych mieszkańców wynosi 151 a wyborców – 122. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk 

zapytał, czy do projektów uchwał Członkowie Komisji Statutowej powinni dostarczać 

uzasadnienia.  

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

odpowiedziała, że nie i dodała, że na stałych Komisjach Rady, które będą opiniowały, 

zaznacza się, że Komisja Statutowa opiniowała projekt uchwały. 

 

Innych pytań ani uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk 

poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Sołectwa 

Gordejki. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie przegłosowała zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 

podziału Sołectwa Gordejki. 
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Do punktu 3 – Sprawy wniesione. 

 

Członek Komisji – Grzegorz Kłoczko 

oznajmił, że jeden z Sołtysów skontaktował się z Burmistrzem w sprawie godziny i miejsca 

wyborów i dodał, że doszło pomiędzy nimi do nieporozumienia. Zapytał, jak wyglądała ta 

sytuacja. 

 

Sekretarz gminy – Barbara Jankowska   

odpowiedziała, że konsultowano z Sołtysem miejsce i godzinę wyborów i zależało mu, aby te 

zebranie odbyło się w jego domu. Ponadto mieszkańcy również mieli taką wolę. Wszystkie te 

sugestie, które zostały zgłoszone przez Sołtysów przygotowano i przedstawiono 

Burmistrzowi. W większości przypadków zauważyć można, iż zebrania odbywają się po 

południu. Burmistrz wysłuchał Sołtysa i podjął decyzję, że zebranie odbędzie się po południu 

w Szkole Podstawowej w Kijewie, a nie jak dotychczas planowano.   

 

Spraw wniesionych nie było. 

 

Na tym punkt zakończono.  

 

 

Do punktu 4 – Wnioski Komisji. 

  

W tym punkcie wniosków nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt i posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokołowała 

Izabela Bagińska 

Przewodniczący Komisji 

Wojciech Leonarczyk 

 


