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Protokół Nr BRM.0002.6.2022 

53. sesji Rady Miejskiej w Olecku  

odbytej w dniu 27 maja 2022 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 

Spis treści 

Do punktu 1 – Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad. ...................................................... 2 

Do punktu 2 – Uwagi i wnioski sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, radnych 

Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, 

dotyczące projektów uchwał. ................................................................................................. 5 

Do punktu 3 – „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. .......................................................... 5 

Do punktu 4 – Podjęcie uchwał w sprawach: ......................................................................... 8 

a) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olecko w roku szkolnym 

2022/2023 ........................................................................................................................... 8 

b) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego strażakom 

ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Olecko .............................. 10 

c) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ............. 11 

d) przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Olecko ............................................................................. 13 

e) zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Możne oraz terenu Dworku 

Mazurskiego ...................................................................................................................... 15 

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ul. 11 Listopada w Olecku ....................................................... 16 

g) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w celu włączenia do drogi publicznej nr 

141026N ............................................................................................................................ 18 
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h) zmiany budżetu Gminy Olecko na 2022 rok .............................................................. 19 

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2022-2034 .......... 21 

Do punktu 5 – Podjęcie apelu w sprawie inwestycji na drogach wojewódzkich na terenie 

Gminy Olecko i Powiatu Oleckiego. ...................................................................................... 22 

Do punktu 6 – Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych 

w okresie od ostatniej sesji. ................................................................................................. 24 

Do punktu 7 – Informacja Burmistrza Olecka o działalności w okresie między sesjami. ..... 25 

Do punktu 8 – Oświadczenia i wystąpienia radnych. ........................................................... 26 

Do punktu 9 – Zamknięcie obrad sesji. ................................................................................. 29 

 

Sesję rozpoczęto w dniu 27 maja 2022 r. o godz. 13:00. 

Zakończono o godz. 15:46 tego samego dnia. 

Sesji przewodniczyła:  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Olecku – Alicja Stefanowska. 

Protokołowała: 

Starszy inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru UM – Małgorzata Adameit. 

Do punktu 1 – Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad. 

Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej. Witała radnych 

uczestniczących w sesji, Burmistrza Olecka – Karola Sobczaka, Zastępcę Burmistrza – Sylwię 

Wieloch, sołtysów, gości oraz mieszkańców oglądających transmisję i obecnych na sali. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, iż sesja jest nagrywana i transmitowana, a 

nagrania będą udostępnione na gminnej stronie internetowej, natomiast klauzula 

informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została podana do publicznej 

wiadomości poprzez umieszczenie na gminnej stronie internetowej oraz wywieszenie jej 

przed wejściem do sali konferencyjnej. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła radnych o potwierdzenie w systemie eSesja 

obecności na sesji. 
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Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła,  

że na stan 21 radnych, w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi wystarczające kworum do 

podejmowania prawomocnych uchwał.  

Dwóch radnych przybyło na sesję podczas jej trwania. 

W załączeniu do protokołu: raport obecności radnych. 

Obecni radni: 

1. Janina Anuszkiewicz 

2. Jarosław Bagieński 

3. Rafał Cezary Bielawski 

4. Dawid Bondarenko 

5. Bogusław Marek Borawski 

6. Jakub Dziubiński 

7. Paweł Giełazis 

8. Ferdynand Grodzicki 

9. Anna Kaczor 

10. Wojciech Leonarczyk 

11. Renata Małgorzata Maciąg 

12. Mariusz Miłun 

13. Alicja Nowik 

14. Wacław Olszewski  

15. Marian Prusko 

16. Wojciech Rejterada 

17. Marcin Roszko 

18. Alicja Stefanowska 

19. Grzegorz Wróblewski 

20. Wioletta Dorota Żukowska 

Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.  
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2. Uwagi i wnioski sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, radnych Oleckiej Rady 

Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, 

dotyczące projektów uchwał. 

3. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olecko w roku szkolnym 

2022/2023, 

b) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego 

strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Olecko, 

c) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

d) przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko, 

e) zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Możne oraz terenu 

Dworku Mazurskiego, 

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ul. 11 Listopada w Olecku, 

g) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w celu włączenia do drogi 

publicznej nr 141026N, 

h) zmiany budżetu Gminy Olecko na 2022 rok, 

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2022-2035. 

5. Podjęcie apelu w sprawie inwestycji na drogach wojewódzkich na terenie Gminy 

Olecko i Powiatu Oleckiego. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  

w okresie od ostatniej sesji. 

7. Informacja Burmistrza Olecka o działalności w okresie między sesjami. 

8. Oświadczenia, wystąpienia i wnioski radnych. 

9. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są uwagi i wnioski do porządku obrad sesji.  
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Wniosków do porządku obrad nie zgłaszano. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 2 – Uwagi i wnioski sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, 

radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych 

osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy ktoś z przedstawicieli jednostek pomocniczych chciałby zabrać głos na temat 

projektów uchwał będących przedmiotem dzisiejszych obrad. 

Uwag i wniosków nie zgłaszano. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 3 – „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

udzieliła głosu mieszkańcom. 

Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców w Olecku Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Olsztynie – Edyta Truszczyńska 

oznajmiła, iż wspólnie z koleżanką chce przekazać informacje i wypromować działalność 

ośrodka. Zaprosiła obecnych na obchody Powiatowych Dni Pól, które odbędą się w dniu 21 

czerwca br. Zaprosiła do korzystania z usług doradców. 

Doradca Powiatowego Zespołu Doradców w Olecku Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Olsztynie – Alina Milewska 

zachęciła sołtysów i rolników do odwiedzenia biura z siedzibą przy Alei Zwycięstwa 10 w 

Olecku, które świadczy usługi doradcze w zakresie rolnictwa ekologicznego, dobrostanu 

zwierząt, planów nawozowych itp. Poinformowała o szkoleniu chemizacyjnym w dniach 9-10 

czerwca br. z zakresu stosowania środków ochrony roślin. 

Radny Dawid Bondarenko 
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zapytał, czy szkolenie będzie kontynuacją dla osób z uprawnieniami, czy w zakresie 

podstawowym. 

Doradca Powiatowego Zespołu Doradców w Olecku Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Olsztynie – Alina Milewska 

odpowiedziała, że szkolenie odbędzie się w zakresie podstawowym. 

Członek Oleckiej Rady Seniorów – Elżbieta Mazurek 

odnosząc się do obchodów Oleckiego Dnia Zdrowia wskazała, że to bardzo potrzebna 

inicjatywa, podziękowała organizatorom. Jednak zabrakło jej obecności osób w wieku 

średnim. Prosiła o zastanowienie się, jak zachęcić tą grupę osób do udziału w kolejnej  

imprezie. 

Nawiązując do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyraziła 

niezadowolenie, gdyż buduje się blokowiska na każdym skrawku zieleni w mieście. W jej 

ocenie, tam gdzie jest możliwość, powinny powstawać tereny zielone, a zabudowę należy 

kierować na obrzeża miasta. 

Mieszkaniec Olecka – Andrzej Pułecki 

odnośnie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu  

pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Olecko 

zaproponował, aby miasto włączyło się do tworzenia Krajowego Systemu Antykryzysowego, 

w którym OSP stałyby się jednostkami podstawowymi w tym systemie. Należałoby je 

wzmocnić pod względem kadrowym, sprzętowym i finansowym. KSA rozwiąże wiele 

problemów samorządów, z którymi się borykają w ostatnich latach. 

Zapytał, czy prawdą jest, że Olecko stara się o status uzdrowiska. Jeśli tak, to w 

proponowanych projektach uchwał dotyczących planowania przestrzennego nie zauważył 

rozwiązań dotyczących tego tematu.  

Zgodził się z przedmówczynią odnośnie budownictwa mieszkaniowego i nie zgodził się z 

fragmentem treści analizy aktualności studium: „Wyznaczone w studium tereny 

inwestycyjne w znaczącym stopniu zabezpieczają potrzeby gminy w zakresie terenów 

budownictwa mieszkaniowego”. W jego ocenie nie zabezpieczają potrzeb, gdyż developerzy 

„stawiają” bloki na siłę, na działkach do tego nie przygotowanych. Należy pochylić się nad 

analizą budowy nie tylko bloków mieszkaniowych przez developerów, ale również budowy 

budynków komunalnych i spółdzielczych. W projekcie uchwały zaproponowano także zmianę 
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zagospodarowania terenu w Lesku, który był przeznaczony pod budowę mieszkaniową a 

obecnie nie wiadomo, jakie ma przeznaczenie i kto jest tego inicjatorem. Uważa, że w 

zakresie budownictwa mieszkaniowego powinna być zorganizowana, z inicjatywy urzędu, 

bardzo poważna debata z mieszkańcami. 

Odnośnie przystąpienia do sporządzenia mpzp miejscowości Możne i terenu Dworku 

Mazurskiego zapytał, jakie są plany wobec Dworku Mazurskiego. Jeśli planowane jest 

uzdrowisko, to ten teren jak najbardziej nadaje się na utworzenie kompleksu 

uzdrowiskowego. Prosił burmistrza o odpowiedź. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

oznajmiła, że teren Dworku Mazurskiego należy do powiatu. 

Poinformowała, iż dzisiaj wpłynęło pismo mieszkańca Olecka  o wycofanie wniosku z dnia 26 

kwietnia 2022 r., złożonego do burmistrza i do Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia 

zmian do planu miejscowego Śródmieście – Centrum. Ówczesny wniosek wpłynął po 

zakończeniu procedury planistycznej. Jednocześnie mieszkaniec złożył dzisiaj drugi wniosek. 

Po konsultacji z radcą prawnym uzgodniono, że wniosek mieszkańca o uwzględnienie zmian 

w projekcie planu poddany będzie głosowaniu przez Radę Miejską na najbliższej sesji, w 

punkcie obrad „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. 

Prosiła o przedstawienie treści nowego wniosku. 

Starszy inspektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – 

Maria Wiktorzak 

przedstawiła treść nowego wniosku.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

poddała pod głosowanie wniosek o uwzględnienie w projekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Centrum wniosku mieszkańca Olecka. 

Głosowano wniosek w sprawie: 

• uwzględnienia w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Śródmieście – Centrum wniosku mieszkańca Olecka. 

Wyniki głosowania: 

Za: 13. 

Przeciw: 4. 
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Wstrzymało się: 3. 

Brak głosu: 0. 

Nieobecni: 1. 

Wyniki imienne: 

Za (13) 

Jarosław Bagieński, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, Jakub Dziubiński, Paweł 

Giełazis, Ferdynand Grodzicki, Renata Małgorzata Maciąg, Mariusz Miłun, Alicja Nowik, 

Wacław Olszewski, Wojciech Rejterada, Alicja Stefanowska, Grzegorz Wróblewski. 

Przeciw (4) 

Janina Anuszkiewicz, Bogusław Marek Borawski, Marcin Roszko, Wioletta Dorota Żukowska. 

Wstrzymało się (3) 

Anna Kaczor, Wojciech Leonarczyk, Marian Prusko. 

Nieobecni (1) 

Józef Krajewski. 

Rada przyjęła wniosek o uwzględnienie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Śródmieście – Centrum wniosku mieszkańca Olecka. 

Na tym punkt zakończono.  

Do punktu 4 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olecko w roku szkolnym 

2022/2023  

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

prosiła o przedstawienie opinii Komisji Oświaty (…).  

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Wojciech 

Rejterada  

poinformował, iż komisja, przy 6 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała tytuł projektu uchwały w sprawie określenia 

średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olecko w roku szkolnym 2022/2023. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały.  

Radny Bogusław Marek Borawski 

w jego ocenie uchwała ma jedynie za zadanie „dać” pieniądze przewoźnikowi, a nie ma nic 

wspólnego z dobrem rodziców. Chciał wiedzieć, ile dzieci przewożą rodzice prywatnie, a ile 

przewoźnik – firma Faster. 

Inspektor Wydziału Edukacji – Urszula Zabłocka 

wtrąciła, że projekt uchwały dotyczy tylko i wyłącznie przewozu czworga dzieci 

niepełnosprawnych przez trojga rodziców. Projekt uchwały nie dotyczy transportu 

publicznego. 

Radny Bogusław Marek Borawski 

stwierdził, że źle zrozumiał dyskusję na posiedzeniu komisji. 

Radni nie zgłaszali innych uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

• w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olecko w roku 

szkolnym 2022/2023. 

Wyniki głosowania: 

Za: 20. 

Przeciw: 0. 

Wstrzymało się: 0. 

Brak głosu: 0. 

Nieobecni: 1. 

Wyniki imienne: 

Za (20) 

Janina Anuszkiewicz, Jarosław Bagieński, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, 

Bogusław Marek Borawski, Jakub Dziubiński, Paweł Giełazis, Ferdynand Grodzicki, Anna 

Kaczor, Wojciech Leonarczyk, Renata Małgorzata Maciąg, Mariusz Miłun, Alicja Nowik, 
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Wacław Olszewski, Marian Prusko, Wojciech Rejterada, Marcin Roszko, Alicja Stefanowska, 

Grzegorz Wróblewski, Wioletta Dorota Żukowska. 

Nieobecni (1) 

Józef Krajewski. 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Olecko w roku szkolnym 2022/2023. 

Uchwała nr BRM.0007.34.2022 

w załączeniu 

b) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego strażakom 

ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Olecko    

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

prosiła o przedstawienie opinii Komisji Polityki Prorodzinnej (…).  

Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Janina 

Anuszkiewicz 

poinformowała, iż komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała tytuł projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy Olecko. 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały. 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

• zmiany uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego strażakom 

ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Olecko. 
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Wyniki głosowania: 

Za: 20. 

Przeciw: 0.  

Wstrzymało się: 0.  

Brak głosu: 0.  

Nieobecni: 1. 

Wyniki imienne: 

Za (20) 

Janina Anuszkiewicz, Jarosław Bagieński, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, 

Bogusław Marek Borawski, Jakub Dziubiński, Paweł Giełazis, Ferdynand Grodzicki, Anna 

Kaczor, Wojciech Leonarczyk, Renata Małgorzata Maciąg, Mariusz Miłun, Alicja Nowik, 

Wacław Olszewski, Marian Prusko, Wojciech Rejterada, Marcin Roszko, Alicja Stefanowska, 

Grzegorz Wróblewski, Wioletta Dorota Żukowska. 

Nieobecni (1) 

Józef Krajewski. 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 

ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

Gminy Olecko. 

Uchwała nr BRM.0007.35.2022 

w załączeniu 

c) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego    

Starszy inspektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – 

Maria Wiktorzak 

omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

prosiła o przedstawienie opinii Komisji Planowania (…).  

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Dawid Bondarenko  
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poinformował, że komisja (obecnych 4 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała tytuł projektu uchwały w sprawie oceny 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały.  

Radni nie zgłaszali uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

• oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Wyniki głosowania: 

Za: 15. 

Przeciw: 1.  

Wstrzymało się: 4.  

Brak głosu: 0.  

Nieobecni: 1. 

Wyniki imienne: 

Za (15) 

Jarosław Bagieński, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, Jakub Dziubiński, Ferdynand 

Grodzicki, Wojciech Leonarczyk, Renata Małgorzata Maciąg, Mariusz Miłun, Alicja Nowik, 

Wacław Olszewski, Wojciech Rejterada, Marcin Roszko, Alicja Stefanowska, Grzegorz 

Wróblewski, Wioletta Dorota Żukowska. 

Przeciw (1) 

Paweł Giełazis. 

Wstrzymało się (4) 

Janina Anuszkiewicz, Bogusław Marek Borawski, Anna Kaczor, Marian Prusko. 

Nieobecni (1) 
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Józef Krajewski. 

Rada podjęła uchwałę w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Uchwała nr BRM.0007.36.2022 

w załączeniu 

d) przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Olecko 

Starszy inspektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – 

Maria Wiktorzak 

omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

prosiła o przedstawienie opinii Komisji Planowania (…).  

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Dawid Bondarenko  

poinformował, że komisja (obecnych 4 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała tytuł projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy Olecko. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Wioletta Dorota Żukowska 

zwróciła uwagę, że w latach 2018-2021 kilka razy przystąpiono do zmiany studium. Chciała 

wiedzieć, ile kosztuje taka każdorazowa zmiana studium i czemu obecnie zgłoszone wnioski 

nie zostały uwzględnione wcześniej.  

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

udzielił odpowiedzi na zapytanie radnej. 
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Radni nie zgłaszali innych pytań ani uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

• przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Olecko. 

Wyniki głosowania: 

Za: 15. 

Przeciw: 2.  

Wstrzymało się: 3.  

Brak głosu: 0.  

Nieobecni: 1. 

Wyniki imienne: 

Za (15) 

Jarosław Bagieński, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, Jakub Dziubiński, Ferdynand 

Grodzicki, Wojciech Leonarczyk, Renata Małgorzata Maciąg, Mariusz Miłun, Alicja Nowik, 

Wacław Olszewski, Wojciech Rejterada, Marcin Roszko, Alicja Stefanowska, Grzegorz 

Wróblewski, Wioletta Dorota Żukowska. 

Przeciw (2) 

Janina Anuszkiewicz, Paweł Giełazis. 

Wstrzymało się (3) 

Bogusław Marek Borawski, Anna Kaczor, Marian Prusko. 

Nieobecni (1) 

Józef Krajewski. 

Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko. 

Uchwała nr BRM.0007.37.2022 

w załączeniu 
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e) zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Możne oraz terenu Dworku 

Mazurskiego 

Starszy inspektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – 

Maria Wiktorzak 

omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

prosiła o przedstawienie opinii Komisji Planowania (…).  

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Dawid Bondarenko  

poinformował, że komisja (obecnych 4 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała tytuł projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Możne oraz terenu Dworku Mazurskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały.  

Radni nie zgłaszali uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

• zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Możne oraz terenu Dworku 

Mazurskiego. 

Wyniki głosowania: 

Za: 17. 

Przeciw: 0.  

Wstrzymało się: 3.  

Brak głosu: 0.  

Nieobecni: 1. 
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Wyniki imienne: 

Za (17) 

Janina Anuszkiewicz, Jarosław Bagieński, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, Jakub 

Dziubiński, Paweł Giełazis, Ferdynand Grodzicki, Wojciech Leonarczyk, Renata Małgorzata 

Maciąg, Mariusz Miłun, Alicja Nowik, Wacław Olszewski, Marian Prusko, Wojciech Rejterada, 

Marcin Roszko, Alicja Stefanowska, Grzegorz Wróblewski. 

Wstrzymało się (3) 

Bogusław Marek Borawski, Anna Kaczor, Wioletta Dorota Żukowska. 

Nieobecni (1) 

Józef Krajewski. 

Rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Możne oraz terenu 

Dworku Mazurskiego. 

Uchwała nr BRM.0007.38.2022 

w załączeniu 

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ul. 11 Listopada w Olecku 

Starszy inspektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – 

Maria Wiktorzak 

omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

prosiła o przedstawienie opinii Komisji Planowania (…).  

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Dawid Bondarenko  

poinformował, że komisja, przy 4 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się, jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała tytuł projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 11 

Listopada w Olecku. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały.  

Radni nie zgłaszali uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ul. 11 Listopada w Olecku. 

Wyniki głosowania: 

Za: 19. 

Przeciw: 0.  

Wstrzymało się: 1.  

Brak głosu: 0.  

Nieobecni: 1. 

Wyniki imienne: 

Za (19) 

Janina Anuszkiewicz, Jarosław Bagieński, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, 

Bogusław Marek Borawski, Jakub Dziubiński, Paweł Giełazis, Ferdynand Grodzicki, Anna 

Kaczor, Renata Małgorzata Maciąg, Mariusz Miłun, Alicja Nowik, Wacław Olszewski, Marian 

Prusko, Wojciech Rejterada, Marcin Roszko, Alicja Stefanowska, Grzegorz Wróblewski, 

Wioletta Dorota Żukowska. 

Wstrzymało się (1) 

Wojciech Leonarczyk. 

Nieobecni (1) 

Józef Krajewski. 

Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 11 Listopada w Olecku. 

Uchwała nr BRM.0007.39.2022 

w załączeniu 
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g) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w celu włączenia do drogi publicznej nr 

141026N 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Przemysław Drozd  

omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

prosiła o przedstawienie opinii Komisji Planowania (…).  

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Dawid Bondarenko  

poinformował, że komisja (obecnych 4 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała tytuł projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi 

do kategorii dróg gminnych w celu włączenia do drogi publicznej nr 141026N. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały.  

Radni nie zgłaszali uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

• zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w celu włączenia do drogi publicznej nr 

141026N. 

Wyniki głosowania: 

Za: 20. 

Przeciw: 0.  

Wstrzymało się: 0.  

Brak głosu: 0.  

Nieobecni: 1. 

Wyniki imienne: 

Za (20) 

Janina Anuszkiewicz, Jarosław Bagieński, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, 

Bogusław Marek Borawski, Jakub Dziubiński, Paweł Giełazis, Ferdynand Grodzicki, Anna 
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Kaczor, Wojciech Leonarczyk, Renata Małgorzata Maciąg, Mariusz Miłun, Alicja Nowik, 

Wacław Olszewski, Marian Prusko, Wojciech Rejterada, Marcin Roszko, Alicja Stefanowska, 

Grzegorz Wróblewski, Wioletta Dorota Żukowska. 

Nieobecni (1) 

Józef Krajewski. 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

w celu włączenia do drogi publicznej nr 141026N. 

Uchwała nr BRM.0007.40.2022 

w załączeniu 

h) zmiany budżetu Gminy Olecko na 2022 rok  

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

prosiła o przedstawienie opinii Komisji Planowania (…).  

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Dawid Bondarenko  

poinformował, że komisja, przy 4 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała tytuł projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Olecko na 2022 rok. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały.  

W dyskusji udział wzięli: 

• radny Bogusław Marek Borawski, 

• radca prawny Łukasz Oniśko, 

• Burmistrz Olecka – Karol Sobczak, 

• radna Anna Kaczor, 

• Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Wioletta Dorota Żukowska, 
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• Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji – Katarzyna Nieczepa, 

• radna Janina Anuszkiewicz. 

Przerwa 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

wznowiła obrady.  

W dyskusji udział wzięli: 

• Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji – Katarzyna Nieczepa, 

• radca prawny Łukasz Oniśko, 

• Burmistrz Olecka – Karol Sobczak. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zamknęła dyskusję i poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie. 

Radny Bogusław Marek Borawski 

zabrał głos w sprawie przerwania głosowania nad budżetem. 

Radny Wacław Olszewski 

odniósł się do wypowiedzi radnego Borawskiego. 

Głosowano w sprawie: 

• zmiany budżetu Gminy Olecko na 2022 rok. 

Wyniki głosowania: 

Za: 11.  

Przeciw: 7.  

Wstrzymało się: 2. 

Brak głosu: 0.  

Nieobecni: 1. 

Wyniki imienne: 

Za (11) 
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Jarosław Bagieński, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, Jakub Dziubiński, Renata 

Małgorzata Maciąg, Mariusz Miłun, Alicja Nowik, Wacław Olszewski, Wojciech Rejterada, 

Alicja Stefanowska, Grzegorz Wróblewski. 

Przeciw (7) 

Janina Anuszkiewicz, Bogusław Marek Borawski, Paweł Giełazis, Ferdynand Grodzicki, Anna 

Kaczor, Marian Prusko, Wioletta Dorota Żukowska. 

Wstrzymało się (2) 

Wojciech Leonarczyk, Marcin Roszko. 

Nieobecni (1) 

Józef Krajewski. 

Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2022 rok. 

Uchwała nr BRM.0007.41.2022 

w załączeniu 

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2022-2034     

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka  

omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

prosiła o przedstawienie opinii Komisji Planowania (…).  

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Dawid Bondarenko  

poinformował, że komisja, przy 4 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała tytuł projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2022-2034. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały.  

Radni nie zgłaszali innych uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie. 
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Głosowano w sprawie: 

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2022-2034. 

Wyniki głosowania: 

Za: 13. 

Przeciw: 7. 

Wstrzymało się: 0.  

Brak głosu: 0. 

Nieobecni: 1. 

Wyniki imienne: 

Za (13) 

Jarosław Bagieński, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, Jakub Dziubiński, Wojciech 

Leonarczyk, Renata Małgorzata Maciąg, Mariusz Miłun, Alicja Nowik, Wacław Olszewski, 

Wojciech Rejterada, Marcin Roszko, Alicja Stefanowska, Grzegorz Wróblewski. 

Przeciw (7) 

Janina Anuszkiewicz, Bogusław Marek Borawski, Paweł Giełazis, Ferdynand Grodzicki, Anna 

Kaczor, Marian Prusko, Wioletta Dorota Żukowska. 

Nieobecni (1) 

Józef Krajewski. 

Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko 

na lata 2022-2034. 

Uchwała nr BRM.0007.42.2022 

w załączeniu 

Na tym punkt wyczerpano. 

Do punktu 5 – Podjęcie apelu w sprawie inwestycji na drogach wojewódzkich 

na terenie Gminy Olecko i Powiatu Oleckiego. 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Przemysław Drozd  
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omówił projekt apelu wskazując na wniesioną autopoprawkę burmistrza. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

prosiła o przedstawienie opinii Komisji Planowania (…).  

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Dawid Bondarenko  

poinformował, że komisja (obecnych 4 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała tytuł projektu apelu w sprawie inwestycji na 

drogach wojewódzkich na terenie Gminy Olecko i Powiatu Oleckiego z autopoprawką. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są uwagi do projektu apelu.  

Radny Jarosław Bagieński 

zapytał, czy nie można uzupełnić apelu o dopisanie jeszcze jednej inwestycji - budowy ronda 

na skrzyżowaniu dróg Olecko-Suwałki-Gołdap. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak  

udzielił odpowiedzi na zapytanie. 

Radni nie zgłaszali innych pytań ani uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała projekt ww. apelu pod głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

• inwestycji na drogach wojewódzkich na terenie Gminy Olecko i Powiatu Oleckiego. 

Wyniki głosowania: 

Za: 20. 

Przeciw: 0.  

Wstrzymało się: 0.  

Brak głosu: 0.  

Nieobecni: 1. 

Wyniki imienne: 
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Za (20) 

Janina Anuszkiewicz, Jarosław Bagieński, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, 

Bogusław Marek Borawski, Jakub Dziubiński, Paweł Giełazis, Ferdynand Grodzicki, Anna 

Kaczor, Wojciech Leonarczyk, Renata Małgorzata Maciąg, Mariusz Miłun, Alicja Nowik, 

Wacław Olszewski, Marian Prusko, Wojciech Rejterada, Marcin Roszko, Alicja Stefanowska, 

Grzegorz Wróblewski, Wioletta Dorota Żukowska. 

Nieobecni (1) 

Józef Krajewski. 

Rada jednogłośnie przyjęła apel w sprawie inwestycji na drogach wojewódzkich na terenie 

Gminy Olecko i Powiatu Oleckiego. 

Apel nr BRM.0007.2.2022 

w załączeniu 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy konieczna jest druga przerwa w obradach. 

Rada przez aklamację uznała, iż przerwa nie jest konieczna. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

przypomniała, że sesja jest nagrywana. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 6 – Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach 

podejmowanych w okresie od ostatniej sesji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym do biura rady wpłynęły sprawy, które na 

bieżąco były przesyłane radnym: 

➢ W dniu 2 maja br. Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i 

Powiatów RP przesłał apele w sprawie natychmiastowego ustanowienia specjalnego 

Funduszu Pomocy Uchodźcom Wojennym z Ukrainy oraz w sprawie 
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natychmiastowego uruchomieni Krajowego  Planu Odbudowy z Funduszu Odbudowy 

i Zwiększenia Odporności Unii Europejskiej (RRF) podjętych na posiedzeniu rady 

federacji w dniu 29 kwietnia 2022 r. 

➢ Władze miejscowości Irpienia oraz Bojar z Ukrainy zwróciły się z prośbą o pomoc 

humanitarną dla ludności cywilnej. 

➢ Odbyło się 6 posiedzeń komisji Rady Miejskiej. 

Zapytała, czy są pytania w związku z przedstawionymi informacjami.  

Radni nie zgłaszali pytań.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

udzieliła głosu przewodniczącemu Komisji Planowania (…). 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Dawid Bondarenko  

przedstawił sprawozdanie z posiedzenia wyjazdowego komisji w sprawie stanu dróg 

gminnych. 

Na tym punkt zakończono.  

Do punktu 7 – Informacja Burmistrza Olecka o działalności w okresie między 

sesjami.  

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

złożył życzenia z okazji Dnia Samorządowca. 

Przekazał Pani Joannie Jurewicz – Sołtys Sołectwa Możne wyróżnienie i podziękowanie  

od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina za 

zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz społeczności lokalnej. Wyróżnienie zostało 

przyznane w dniu 20 maja 2022 r. w Ostródzie, gdzie odbyło się Samorządowe Forum 

Sołtysów na Warmii i Mazurach organizowane przez marszałka. 

Poinformował, że w okresie między sesjami zostało wydanych 17 zarządzeń.  

Przypomniał, iż informacje z tego okresu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji 

Publicznej i krótko przekazał najważniejsze z nich. 
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Zaprosił wszystkich na spotkanie w dniu 30 maja br. poświęcone raportowi o stanie gminy za 

2021 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są pytania w związku z przedstawionymi informacjami.  

Radni nie zgłaszali uwag ani pytań. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 8 – Oświadczenia i wystąpienia radnych. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

przypomniała, iż zgodnie z § 25 ust. 1 w związku z § 29 ust. 2 Statutu Gminy Olecko radni 

mają prawo zgłaszać wystąpienia na piśmie, nie wygłoszone w toku obrad.  Teksty wystąpień 

złożone na ręce przewodniczącej stanowią załącznik do protokołu z sesji. Prosiła radnych o 

zgłaszanie oświadczeń i wystąpień. 

Radny Wojciech Leonarczyk 

wystąpił w następujących sprawach: 

➢ oznajmił, że jest 27 maja, a nie wykonano jeszcze malowania pasów na jezdni, a  

policja planuje przeprowadzić akcję „Parkuj z głową”; 

➢ prosił o sprawdzenie, na jakim etapie realizacji jest jego wniosek w sprawie budowy 

ronda na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Alei Zwycięstwa. We wcześniejszej 

odpowiedzi marszałka wskazano, że budowa ronda zostanie zgłoszona do 

przebudowy w ramach programu „Równe szanse”, celem poprawy warunków 

bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

➢ zapytał, czy planuje się cykliczne spotkania z muzykami filharmonii narodowej dla 

mieszkańców miasta; 

➢ uczniowie szkół średnich dojeżdżają do sąsiednich miast do szkoły. W związku z tym 

zauważył problem, gdyż PKS Nova od wielu lat rozwija infrastrukturę i dostosowuje 

godziny odjazdu autobusów do potrzeb uczniów, a pojawił się nowy przewoźnik, 

dysponujący busem i oferujący przejazdy za pół ceny. Wnosi o podjęcie działań i 

stosowanie zasad konkurencji, ale na cywilizowanych warunkach. 
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Radny Bogusław Marek Borawski 

odnośnie wcześniejszej wypowiedzi burmistrza oznajmił, że nie byłoby nieporozumień, 

gdyby była większa transparentność działań. Gdyby informacja pojawiła się na posiedzeniu 

komisji, to myślałby już inaczej i szukał informacji uwiarygodniających wypowiedź 

burmistrza. Ponadto odnośnie spotkania w dniu 30 maja br. też dowiedział się dopiero teraz i 

nie wie, czy ludzie zostali powiadomieni wcześniej. Stwierdził, iż większość ludzi nie szuka 

informacji Internecie.   

Zgłosił zapytanie odnośnie czarnego kontenera stojącego na placu przy Placu Wolności – 

treść w załączeniu do protokołu oraz zapytanie w kwestii kosztorysu budowy szkoły w 

Babkach Oleckich – treść w załączeniu do protokołu. 

Radny Wojciech Rejterada 

poruszył następujące sprawy: 

➢ w imieniu mieszkańców zgłosił, iż znów po opadach deszczu została zalana ul. 

Mickiewicza. Zapytał, czy można jakoś rozwiązać ten problem; 

➢ prosił o doraźne załatanie dziur na drodze dojazdowej do Lesku przed i za wiaduktem, 

gdyż procedura przetargowa na przebudowę odcinka drogi jeszcze potrwa, a 

mieszkańcy uszkadzają auta. 

Radny Jarosław Bagieński 

wystąpił w następujących sprawach: 

➢ oznajmił, że w naszym mieście przebywa wielu uchodźców z Ukrainy, duża liczba 

mieszkańców włączyła się w pomoc dla nich. Zapytał, czy jest możliwość 

zintegrowania tych osób i zorganizowania np. dnia kultury ukraińskiej w ramach 

oleckich imprez kulturalnych; 

➢ zaznaczył, iż w poprzednim roku sprawdziła się wypożyczalnia skuterów i hulajnóg 

elektrycznych. Zapytał, czy jest szansa, aby również w tym roku wypożyczanie 

pojazdów funkcjonowało; 

➢ na jakim etapie jest inwestycja na terenach sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 

4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku. 

Radna Anna Kaczor 

zapytała, czy zadanie „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w 

Olecku – etap II” zostanie ukończone w terminie. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Wioletta Dorota Żukowska 

wystąpiła w kilu sprawach – treść wystąpienia oraz fotografie w załączeniu do protokołu. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odniósł się do poruszonych spraw. 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

udzieliła odpowiedzi na zapytanie w sprawie spotkań z muzykami filharmonii narodowej, w 

kwestii integracji uchodźców z Ukrainy oraz sieci miast Cittaslow. 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Przemysław Drozd 

udzielił odpowiedzi na zapytanie w sprawie przycinki drzew przy Alei 450-lecia w Olecku.  
 
Radny Wojciech Leonarczyk 

prosił o sprawdzenie, czy Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku dokonał już pomiarów natężenia 

ruchu na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Gołdapskiej. 

Odniósł się do odpowiedzi w sprawie występów filharmonii narodowej w Olecku. Wnosił o 

podpisanie porozumienia na bezpłatne koncerty. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

udzielił odpowiedzi na wniosek radnego. 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

wyjaśniła zasady współpracy ze szkołą muzyczną. 

Radny Wojciech Rejterada  

zapytał, czy w ramach realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe, obywatele 

Ukrainy mogą uczestniczyć w zajęciach i projektach kierowanych do mieszkańców, a przy 

ewentualnej kontroli nie będzie to zanegowane.  

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

udzieliła odpowiedzi na zapytanie. 

Radny Bogusław Marek Borawski 

zabrał głos w sprawie przycinki drzew. Prosił o przegląd drzew i usunięcie suchych gałęzi w 

parku miejskim.  

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 
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odniósł się do poruszonych spraw. 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

udzieliła odpowiedzi na zapytanie w sprawie „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

udzielił odpowiedzi na zapytanie w kwestii szkolenia z dostępności i projektowana 

przestrzeni publicznej. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

kontynuował odpowiedzi na zapytania radnych. 

 
Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 9 – Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

stwierdziła, że porządek sesji został wyczerpany i zamknęła obrad 53. sesji Rady Miejskiej  

w Olecku. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

/-/ Alicja Stefanowska 

Protokołowała 

/-/ Małgorzata Adameit 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 
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