
P r o t o k ó ł  Nr BRM.0012.5.2.2020 

posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku,  

odbytego w dniu 24 sierpnia 2020 roku 

 
 Na stan 5 członków Komisji w posiedzeniu udział wzięło 4 – lista obecności                         
w załączeniu. 
 
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk. 
 
Protokołowała starszy inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego – 
Małgorzata Adameit. 
 
W posiedzeniu udział wziął: 

 Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski, 

 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 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Oleckiej 
Rady Seniorów. 

2. Sprawy wniesione.  
3. Wnioski Komisji.  

 
Uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia nie zgłaszano. 
 
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 
 
 
Do punktu 1 – Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
powołania Oleckiej Rady Seniorów. 
 
Kierownik Wydziału SZB – Ewa Zalewska-Drozd 
przedstawiła genezę powstania Oleckiej Rady Seniorów wskazując, iż dotychczasowe 
doświadczenie, zebrane podczas pięcioletniej pracy Rady, jak również konieczność 
skorygowania nieprawidłowości legislacyjnych przedstawionych w rozstrzygnięciach 
nadzorczych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, rodzi potrzebę dokonania zmiany statutu 
przed kolejnymi wyborami członków Rady w zakresie: 

 podziału statutu na rozdziały porządkujące poszczególne zapisy w zakresie: 
postanowień ogólnych, trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 
Rady, 

 szczegółowego doprecyzowania trybu zgłaszania kandydatów do rady, wyboru oraz 
powoływania członków rady, regulując zasady postępowania w przypadkach 
zgłoszenia mniejszej lub przekraczającą liczbę kandydatów określoną statutem, 

 precyzyjnego określenia składu rady, poprzez wskazanie konkretnej liczby osób 
zgodnie z uwagami organów nadzoru, 

 usunięcia zapisów odnoszących się do obsługi administracyjnej rady, jako 
wykraczające poza upoważnienie wynikające z przepisów art. 5c ust. 5 ustawy  
o samorządzie gminnym, 



 szczegółowego uregulowania zasad dokumentowania posiedzeń rady oraz 
przedkładania sprawozdania z rocznej działalności. 

Przytoczyła fragmenty rozstrzygnięć organu nadzoru w kwestii zapisów statutów innych gmin 
naszego województwa. 
 
Członek Komisji – Rafał Cezary Bielawski  
odnośnie zapisu §15 ust. 4 projektu  statutu zapytał, czy w skład komisji skrutacyjnej 
wchodzą osoby z zewnątrz. 
 
Kierownik Wydziału SZB – Ewa Zalewska-Drozd 
wyjaśniła, że w zebraniu wyborczym biorą udział mieszkańcy uprawnieni  
do udziału w głosowaniu powyżej 60 roku życia. Osoby kandydujące do Rady nie mogą 
wejść w skład komisji skrutacyjnej, która liczy głosy. 
   
Przewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk 
wskazał, aby doprecyzować zapisy statutu, gdyż w obecnym kształcie sugerują one,  
iż w zebraniu wyborczym uczestniczą jedynie kandydaci.  
Zapytał, z czego wynika przyjęta granica wieku 60 lat. 
 
Kierownik Wydziału SZB – Ewa Zalewska-Drozd 
odpowiedziała, iż generalnie taka granica wieku jest przyjęta w przypadku rad seniorów.  
 
Przewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk 
odnośnie § 10 ust. 2 projektu statutu wyraził wątpliwość, czy warto przeciągać procedurę 
zgłaszania kandydatów, jeśli nie będzie chętnych.  
 
Członek Komisji – Wioletta Dorota Żukowska 
zapytała, czy ilość członków rady seniorów oraz lista osób popierających kandydata jest 
ustalona z góry. 
 
Kierownik Wydziału SZB – Ewa Zalewska-Drozd 
odpowiedziała, iż przepisy nie ustalają odgórnie liczby członków. W poprzedniej Radzie było 
13 członków, obecnie będzie 9. Tak samo nie jest ustalona odgórnie liczba osób 
popierających kandydata. 
 
Komisja przyjęła, aby doprecyzować zapisy § 12 ust. 1 i 2 oraz § 16 ust. 5 projektu 
statutu Oleckiej Rady Seniorów i wprowadzić zmiany w drodze autopoprawki 
Burmistrza Olecka. 
Proponuje się następujące brzmienie: 

1) „§ 12. 1. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 1 wybór członków Rady 
odbywa się na zebraniu wyborczym, spośród zgłoszonych kandydatów do 
Rady, którzy spełniają kryteria formalne i których zgłoszenia były kompletne i 
prawidłowe. 
2. W zebraniu wyborczym z prawem głosu udział biorą wszystkie osoby starsze, 
jak również zgłoszeni kandydaci do Rady. 

2) § 16 ust. 5. Na karcie do głosowania, każda osoba biorąca udział w głosowaniu, 
może zagłosować maksymalnie na 9 osób. Dopuszczalne jest zagłosowanie na 
mniej niż  
9 osób.”. 

 
Opinia Komisji  
Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Oleckiej 
Rady Seniorów. 
 



Na tym punkt zakończono.  
 
 
 
Do punktu 2 – Sprawy wniesione. 
 
Spraw wniesionych nie było. 
 
Na tym punkt zakończono. 
 
 
Do punktu 3 – Wnioski Komisji.  
 
Wniosków w tym punkcie nie zgłaszano. 
 
Na tym punkt i posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokołowała 

Małgorzata Adameit 

Przewodniczący Komisji 

Wojciech Leonarczyk 

 

                                                                  


