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P r o t o k ó ł  Nr ORN.0012.5.2.2019 
posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku,  

odbytego w dniu 23 kwietnia 2019 roku. 

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

w załączeniu. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk. 

 

Protokołowała inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego – 

Małgorzata Adameit. 

 

W posiedzeniu udział wzięła: 

 Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska, 

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

Drozd. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk 

przywitał przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił następujący porządek posiedzenia: 

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Sołectwa Jaśki. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Olecku. 

3. Sprawy wniesione.  

4. Wnioski Komisji.  

 

Uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia nie zgłaszano. 

 

Komisja (obecnych 6 członków) jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 

 

 

Do punktu 1 – Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Sołectwa Jaśki. 

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

poinformowała, iż w skład Sołectwa Jaśki wchodzą miejscowości: Jaśki, Zielonówek  

i  Olecko-Kolonia. W dniu 14 lutego br. z wnioskiem o podział Sołectwa Jaśki wystąpili 

mieszkańcy miejscowości Olecko-Kolonia, wnosząc o utworzenie sołectwa Olecko-Kolonia. 

Wniosek podpisało 51 osób, pozytywnie zweryfikowano 40 podpisów (na 30 wymaganych). 

Wniosek nie zawierał wskazanych granic sołectwa. Skierowano pismo o uzupełnienie 

wniosku. W dniu 14 marca br. przedstawiciel wnioskodawców potwierdził, iż chcą 

wydzielenia sołectwa zgodnie z granicami miejscowości. W związku z tym, iż wniosek spełnił 

wymogi formalne w dniu 26 marca br. Burmistrz podpisał zarządzenie w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jaśki.  

Mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z projektem uchwały w sprawie podziału 

Sołectwa Jaśki w Urzędzie Miejskim w Olecku (pokój nr 13) oraz zgłosić uwagi na piśmie do 

Burmistrza Olecka do dnia spotkania konsultacyjnego oraz ustnie na spotkaniu 

konsultacyjnym. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej  

i na gminnej stronie internetowej oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

i w sołectwie. W trakcie wyłożenia projektu uchwały, do czasu spotkania konsultacyjnego nie 

wpłynęły żadne uwagi i wnioski. W dniu 15 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie 

konsultacyjne, w którym wzięło udział 18 mieszkańców sołectwa oraz radny Dawid 

Bondarenko. Na spotkaniu również nie zgłoszono żadnych uwag. 
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Wnioskodawcy jako powód podziału wskazali niesprawiedliwy podział funduszu sołeckiego 

oraz brak więzi między miejscowościami.  

 

Pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podziału 

Sołectwa Jaśki.  

 

Na tym punkt zakończono.  

 

 

Do punktu 2 – Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku 
 

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

oznajmiła, że projekt uchwały ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Olecko ubiegania 

się o pomoc socjalną. Proponuje się, by z dniem 1 lipca 2019 r. przenieść zadanie realizowane 

przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska Urzędu Miejskiego w Olecku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Olecku, tj. prowadzenia postepowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów, załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, przyznawania dodatków 

mieszkaniowych.  

Ponadto wykreśla się ze statutu zapis dotyczący zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w zakresie dowozu niepełnosprawnych dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym oraz uczniów niepełnosprawnych do niepublicznej placówki oświatowej,  

tj. Centrum Edukacji Specjalnej w Olecku. Powyższe zadanie, które jest zadaniem 

własnym obowiązkowym gminy zostaje przekazane do Wydziału Edukacji (…). 

 

Członek Komisji – Wioletta Dorota Żukowska 

zapytała, czy zmiana statutu pociągnie za sobą jedynie zmiany organizacyjne. 

 

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

wyjaśniła, iż obecnie zmieni się jedynie wykonawca zadania, którym będzie wydział. 

 

Członek Komisji – Jarosław Bagieński 

zapytał, czy CES w Olecku posiada swój transport i kto dowozi podopiecznych. 

 

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

odpowiedziała, że samochody posiada Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku, który jest 

w strukturach organizacyjnych MOPS w Olecku. Fizycznie dowóz wykonuje ŚDS, zadanie 

jest finansowane z budżetu gminy, a środki na ten cel otrzymuje MOPS.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji – Rafał Cezary Bielawski 

zapytał, dlaczego ww. zadania są przenoszone do MOPS. 

 

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

wyjaśniła, iż zadania są przenoszone w celu ułatwienia mieszkańcom ubiegania się  

o wszystkie świadczenia w jednym miejscu. MOPS ma dużą wiedzę o sytuacji materialnej 

osób ubiegających się o świadczenia.  
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Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

dodała, że dodatki mieszkaniowe i energetyczne to pomoc społeczna, więc winno to być 

realizowane w jednym miejscu.   

 

Członek Komisji – Grzegorz Kłoczko 

zapytał, jak zmiana wpłynie na poziom zatrudnienia.  

 

Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska 

odpowiedziała, iż zwiększy się zatrudnienie o 1 etat w MOPS (stanowisko urzędnicze).  

Tą sprawą zajmie się pani kierownik. Natomiast w urzędzie osoba, która zajmowała się tym 

zakresem zadań skorzysta z przysługujących praw emerytalnych. 

 

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

dodała, iż MOPS będzie musiał dokonać stosowych zmian w regulacjach wewnętrznych. 

 

Innych pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku.  

 

Na tym punkt zakończono.  

 

 

Do punktu 3 – Sprawy wniesione. 

 

Spraw wniesionych nie było. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 4 – Wnioski Komisji.  

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk 

poinformował, iż planuje podjąć prace nad Statutem Gminy Olecko. 

 

Wniosków w tym punkcie nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono.  

 

 

 

Protokołowała 

Małgorzata Adameit 

Przewodniczący Komisji 

Wojciech Leonarczyk 

 

                                                                     


