
P r o t o k ó ł  Nr BRM.0012.1.4.2020 

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

Rady Miejskiej w Olecku 

odbytego w dniu 26 maja 2020 r. 
 

 

Na stan 8 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 7 – lista obecności   

w załączeniu. 

Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Anna Kaczor. 

 

Protokołowała referent Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku – 

Karolina Cichocka. 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

 Burmistrz Olecka – Karol Sobczak, 

 Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch, 

 Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski, 

 Skarbnik Gminy – Irena Osmycka,  

 Kierownik Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Alicja 

Szałkowska,  

 Kierownik Wydziału Edukacji – Anna Mitin, 

 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 

Przemysław Drozd, 

 Kierownik Wydziału Dochodów i Egzekucji – Monika Dudycz – Stefanowska, 

 Kierownik Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa – Ewa 

Zalewska-Drozd,  

 Kierownik Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego – Wioletta Biszewska, 

 Koordynator Strategii – Zbigniew De-Mezer, 

 Inspektor w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu – Kinga Fidler, 

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Marta Malinowska, 

 Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski.  

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji –  Anna Kaczor 

przywitała wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawiła proponowany 

porządek posiedzenia: 

 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

2. Sprawy wniesione. 

3. Wnioski Komisji. 

 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

 



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

 

a) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w Olecku w obrębie ewidencyjnym Olecko 1 - etap 2 

 

Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 

szczegółowo omówiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Uwaga  

Poprowadzenie projektowanej drogi KDL (biegnącej równolegle do torów) zgodnie  

z istniejącym przebiegiem oraz bezpośrednie włączenie do wiaduktu kolejowego – 

uwaga z dyskusji publicznej. 

 

Komisja jednogłośnie głosowała za nieuwzględnieniem uwagi.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja, przy 6 głosach za i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olecku  

w obrębie ewidencyjnym Olecko 1 - etap 2. 

 

 

b) projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju oświaty Gminy Olecko  

na lata 2020-2025” 

 

Koordynator Strategii – Zbigniew De-Mezer 

podziękował na wstępie wszystkim, którzy czynnie uczestniczyli w tworzeniu „Strategii 

rozwoju oświaty Gminy Olecko na lata 2020-2025”. Pokrótce przedstawił etapy prac. 

Pierwszym etapem była analiza SWOT, następnie diagnoza osób zajmujących się oświatą 

poprzez przeprowadzenie ankiety dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów. Kolejnym 

elementem prac była budowa celi strategicznych, operacyjnych i zadań. Na zakończenie 

zespoły pracujące nad strategią spotkały się w celu połączenia wszystkich elementów  

w całość. 

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun  

zwrócił uwagę na różnicę ilości mieszkańców wg GUS-u i tabeli zawartej w „Strategii 

rozwoju oświaty Gminy Olecko na lata 2020-2025”. Zapytał z czego to wynika. 

 

Kierownik Wydziału Ek – Anna Mitin 

oznajmiła, iż dane zawarte w tabeli pochodzą z ewidencji meldunkowej z dnia 24 marca br. 

 

Przewodniczący Komisji –  Anna Kaczor 

oznajmiła, że prezentowana „Strategia rozwoju oświaty Gminy Olecko na lata 2020-2025” 

nie jest tym czego oczekiwała.  

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

oznajmił, że pierwsze spotkanie dotyczące strategii dotyczyło oczekiwań od samorządów, 

rodziców czy nauczycieli. Dodał, że to właśnie Komisja Oświaty (…) zdjęła z porządku obrad 

punkt dotyczący strategii, kiedy można jeszcze było wnieść uwagi. Zaznaczył, że dokonali 

wszelkich starań aby strategia była prospołeczna, oraz stworzyli możliwości do jej tworzenia  

i czynnego uczestniczenia w tym procesie wszystkich osób zainteresowanych. 



Przewodniczący Komisji –  Anna Kaczor 

oznajmiła, iż podczas tego posiedzenia Komisja Oświaty (…) zajmowała się równie ważną 

sprawą. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, przy 6 głosach za i 1 głosie przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju oświaty Gminy Olecko na lata 2020-2025”. 

 

 

c) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych  

na terenie Gminy Olecko 

 

Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 

szczegółowo omówiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających 

naukę w szkołach podstawowych  na terenie Gminy Olecko. 

 

 

d) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium 

Burmistrza Olecka w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych  

na terenie Gminy Olecko 

 

Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 

szczegółowo omówiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Członek Komisji – Jarosław Bagieński  

zapytał, ile osób otrzymało w przeciągu 5 lat tytuł laureata w konkursie organizowanym przez 

Kuratorium Oświaty na szczeblu wojewódzkim.  

 

Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 

oznajmiła, iż nie wielu. 

 

Członek Komisji – Jarosław Bagieński  

zwrócił się z prośbą, aby nanieść poprawkę w regulaminie, dotyczącą zmiany kategorii 

przyznawania stypendium Burmistrza dla uczniów osiągających tytuł laureata w konkursie 

przedmiotowym, organizowanym przez Kuratorium Oświaty na szczeblu wojewódzkim,  

ze stopnia III na stopień II. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja nieopiniowana projektu uchwały. 

 

 

e) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Olecka 

(nieutworzenia w roku szkolnym 2019/2020 klasy I w Szkole Podstawowej  

w Kijewie) 



 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

szczegółowo omówił uzasadnienie do projektu uchwały. Dodał, iż Radca Prawny nie 

zaopiniował pozytywnie uzasadnienia skargi. 

Członek Komisji – Wojciech Rejterada 

zauważył, iż Wojewoda nie był w stanie rozstrzygnąć skargi tylko skierował sprawę do sądu, 

a radni muszą mimo wszystko podjąć decyzję, kierując się intuicją czy też własnym 

sumieniem, ponieważ nie mogą czekać na decyzję sądu.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja, uwzględniając autopoprawkę Komisji Skarg (…), przy 1 głosie za, 3 głosach 

przeciw i 3 głosach wstrzymujących negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Olecka. 
 
 

f) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Olecka 

nieutworzenia w roku szkolnym 2020/2021 klas II-III i V-VIII  w Szkole 

Podstawowej w Kijewie) 
 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

szczegółowo omówił uzasadnienie do projektu uchwały. Dodał, iż Radca Prawny nie 

zaopiniował pozytywnie uzasadnienia skargi. Wyjaśnił, że wbrew zarzutom, Burmistrz 

spotkał się jedynie z jednym z rodziców zachowując bezpieczną odległość oraz, że w tym 

czasie były to czynności służbowe w związku z czym nie złamał zakazu przemieszczania się 

w tym okresie. 

 

Burmistrz olecka – Karol Sobczak 

dodał, że to jego powinność, aby odwiedzać mieszkańców w ważnych dla gminy sprawach  

i nie widzi w tym nic niestosownego. 

 

Członek Komisji – Wojciech Rejterada 

zaznaczył, iż jeśli Rada Miejska podjęła by szybciej decyzję o likwidacji szkoły nie było by  

w tym momencie tego projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, przy 1 głosie za, 4 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących negatywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 

Olecka. 
 
 

g) projekt uchwały w sprawie przejęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw  

z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych 

 

Kierownik Wydziału GKO – Przemysław Drozd 

szczegółowo omówił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji: 



Komisja, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przejęcia do 

realizacji przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji rządowej dotyczącej 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

 

 

h) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu 

(Przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski-Kijewo-Guty na odcinku Gąski-

Kijewo) 

 

Kierownik Wydziału GKO – Przemysław Drozd 

szczegółowo omówił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Członek Komisji – Jarosław Bagieński 

zapytał, czy powiat w bieżącym roku wspomógł finansowo gminę w jakiś inwestycjach. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

oznajmił, że nie ale jeśli gmina nie wspomogłaby powiatu to drogi powiatowe w centrum 

miasta nie byłyby wyremontowane. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu. 

 

 

i) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu 

(Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki) 

 

Kierownik Wydziału GKO – Przemysław Drozd 

szczegółowo omówił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu. 

 

 

j) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu 

(Remont drogi powiatowej Nr 1746N Jeziorowskie-Leśny Zakątek-Czerwony 

Dwór-Cichy-Duły (dr. woj. nr 655) na odcinku Cichy-Duły) 

 

Kierownik Wydziału GKO – Przemysław Drozd 

szczegółowo omówił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu. 

 

 

k) projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olecko 

 



Kierownik Wydziału GKO – Przemysław Drozd 

szczegółowo omówił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji – Anna Kaczor 

zapytała, czy są wstępne ustalenia przeprowadzonych kontroli dotyczących segregacji 

odpadów. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Przemysław Drozd 

odpowiedział, iż w każdej wspólnocie i spółdzielni prowadzona jest segregacja odpadów  

na mokre i suche, jednakże wszędzie jest popełniany ten sam błąd - odpady mokre są 

wyrzucane do odpowiednich pojemników, lecz w torebkach lub workach foliowych. 

 

Przewodniczący Komisji – Anna Kaczor 

zwróciła się z prośbą, aby ten fakt został wspomniany na sesji, aby doinformować 

mieszkańców. 

 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch  

oznajmiła, iż z tego tytułu prowadzą akcję informacyjną. 

 

Członek Komisji – Jarosław Bagieński 

zapytał, czy kwota zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

nie jest zbyt niska. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Przemysław Drozd 

oznajmił, iż po prześledzeniu uchwał z innych gmin w przedmiotowej sprawie, przedział 

kwotowy mieści się od 0,50 zł do 2,00 zł.  

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun 

zapytał, jak wyglądają prace nad uszczelnianiem systemu. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Przemysław Drozd 

odpowiedział, że rozmawiał już w tym temacie z PWiK – mają przygotować symulację 

zużycia wody w gospodarstwach domowych. Kolejny projekt uchwały, który będzie 

omawiany zawiera zmiany w deklaracji, że trzeba będzie wykazywać osoby zamieszkałe  

w nieruchomości. 

 

Członek Komisji – Renata Małgorzata Maciąg 

oznajmiła, że w gospodarstwach, gdzie mają własne studnie wyliczanie cen na odpady  

na podstawie zużycia wody nie będzie skuteczny. 

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun 

zapytał o możliwość odbierania odpadów komunalnych przez PGK. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

oznajmił, że na jego prośbę prezes PGK wraz z Radą Nadzorczą przygotowali symulacje 

finansowe. Wynikają one z ustawowych wymagań. Zaproponował radnym współpracę  

w związku z tym przedsięwzięciem.  

 



Opinia Komisji: 

Komisja, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia  

w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olecko. 

 

 

l) projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko 

 

Kierownik Wydziału GKO – Przemysław Drozd 

szczegółowo omówił uzasadnienie do projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji – Anna Kaczor 

zapytała, jak rozwiązać problem najmu mieszkań, ponieważ te osoby nie są zamieszczane  

w deklaracjach gospodarowania odpadami. Zadeklarowany jest tylko właściciel,  

a zamieszkuje kilka osób daną nieruchomość. Zapytała jak to zweryfikować. 

 

Kierownik Wydziału GKO- Przemysław Drozd 

odpowiedział, że w pewnym stopniu wskazuje to wspomniane przy poprzednim projekcie 

rozwiązanie. Dodał, że z wydziału meldunkowego otrzymują wykaz osób, szczególnie 

obcokrajowców i zwracają się do właścicieli nieruchomości, aby deklarowali faktyczną liczbę 

zamieszkałych osób. 

 

Członek Komisji – Wojciech Rejterada 

uważa, że ilość zużywanej wody powinna być współczynnikiem do weryfikacji opłat  

za odpady. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

oznajmił, że będą jeszcze prowadzone dyskusje w tym temacie, ale wszystko wskazuje na to, 

że w mieście, współczynnikiem do weryfikacji opłat za odpady, będzie zużycie wody, 

natomiast jeśli chodzi o tereny wiejskie będzie rozmowa czy naliczane opłaty będą  

na podstawie zużytej wody czy od osoby. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko. 

 

 

m) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2020 rok 

 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

szczegółowo omówiła uzasadnienie do projektu uchwały, oraz zaznaczyła, że będzie to 

projekt z autopoprawką. Oznajmiła, iż autopoprawka  dotyczy zmiany klasyfikacji 

budżetowej otrzymanego grantu na projekt „Zdalna Szkoła” z działu 801 – Oświata  

i wychowanie - przeniesiono do działu 750 – administracja publiczna – Polska Cyfrowa. 

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun  

zapytał, ile zostanie wydanych środków na żwirowanie dróg. 

 



Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

oznajmił, iż będzie to około 395 tys. zł. 

 

 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak  

oznajmił, iż wstępnie w budżecie było około 765 tys. zł na żwirowanie dróg. Kwota ta została 

wyczerpana, natomiast do szutrowania pozostały jeszcze drogi wiejskie, co wykonawca 

wycenił na 395 tys. zł. Dodał, iż wykonawca daje gwarancję do końca br.  

Oznajmił, iż szutrowanie dróg kosztuje gminę ponad 1 mln. zł rocznie. Zauważył, że jeśli 

zostanie zrobionych więcej dróg to mniej będzie wydawanych środków na ich szutrowanie. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, przy 6 głosach za i 1 głosie 

wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Olecko na 2020 rok. 

 

 

 

n) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

olecko  na lata 2020-2029  

 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

szczegółowo omówiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, przy 6 głosach za i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy olecko  na lata  

2020-2029.  

 

 

projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania  

i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród sportowych dla zawodników 

osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym 

 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

przedstawiła zmiany wprowadzone do projektu uchwały: 

Zmiany wprowadzone autopoprawką: 

- w załączniku Nr 1 do projektu uchwały § 4 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) nagroda II stopnia – zajął III - V miejsce w Mistrzostwach Polski przy udziale minimum 

30 klubów, I miejsce w Mistrzostwach Makroregionu w rywalizacji na poziomie krajowym 

przy udziale 15 minimum klubów  lub  Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików przy 

udziale minimum 15 klubów.”. 

Analogicznie zmieniono § 4 ust. 1 pkt 3, który otrzymał brzmienie: 

„3) nagroda III stopnia – zajął I miejsce w Mistrzostwach Województwa lub I miejsce  

we właściwej lidze w kategorii poniżej 18 roku życia lub I-II miejsce we właściwej lidze  

w kategorii powyżej 18 roku życia przy udziale minimum 5 klubów, II miejsce  

w Mistrzostwach Makroregionu w rywalizacji na poziomie krajowym przy udziale minimum 



15 klubów lub Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików przy udziale minimum  

15 klubów.”. 

- w § 6 ust. 2 pkt 4 dopisano wyrażenie: „lub komunikatu z zawodów z wykazaną liczbą 

klubów.”. 

 

 

Członek Komisji – Ferdynand Grodzicki 

zapytał, dlaczego w regulaminie są uwzględnione tylko trzy grupy sportowe: piłka ręczna, 

piłka nożna i piłka siatkowa. 

 

Członek Komisji – Wojciech Rejterada 

oznajmił, iż ten regulamin dotyczy naszej gminy i musi on być dostosowany do realiów, 

mianowicie tylko wspomniane grupy sportowe konkurują na szczeblu wojewódzkim. 

 

Członek Komisji – Ferdynand Grodzicki 

wyraził swoje niezadowolenie z powodu ominięcia w regulaminie drużyn pożarniczych, które 

reprezentują gminę z powodzeniem, również na szczeblu wojewódzkim.  

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun 

zauważył, że można wystąpić z prośbą do Burmistrza o udekorowanie tych drużyn. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

oznajmił, iż w ustawie nie ma takiego sporu jak „sport pożarniczy”. Natomiast tak jak 

wspomniał Radny Mariusz Miłun można pochylić się na godne uhonorowanie takich drużyn 

za reprezentowanie naszej gminy. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza,  przy 6 głosach za i 1 głosie 

wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, trybu przyznawania  i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród 

sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym 

lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

 

 

projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olecka wotum zaufania 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

wspomniał, iż do Rady Miejskiej była kierowana prośba, aby wyrazili swoje zdanie bądź 

sugestie dotyczące jakie informacje powinny być zawarte. Dodał, że Radni nie wskazali 

żadnych uwag. Poprosił o takie uwagi na przyszły rok, by móc jeszcze lepiej przygotować 

Raport o Stanie Gminy. 

 

Inspektor w Wydziale PR – Kinga Fidler 

zaprezentowała Raport o Stanie Gminy – prezentacja w załączeniu do protokołu. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, przy 5 głosach za i 2 głosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olecka wotum zaufania.  

 

 



projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 

 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

przedstawiła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 

2019 rok – w załączeniu do protokołu. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy  

za 2019 rok. 

 

 

projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka 

 

Przewodniczący Komisji – Anna Kaczor 

poprosiła, o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej 

dotyczącej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka. 

 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

oznajmiła, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. zostało pozytywnie 

zaopiniowane przez RIO w Olsztynie. 

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun 

oznajmił, iż Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania 

budżetu za 2019 r. oraz zawnioskowała o udzielenie Burmistrzowi absolutorium. 

 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

oznajmiła, iż RIO również pozytywnie zaopiniowało wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia Burmistrzowi Olecka absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, przy 6 głosach za i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punku 2.  – Sprawy wniesione. 

 

Brak spraw wniesionych w tym punkcie. 
 

Do punktu 3. – Wnioski Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji – Anna Kaczor 

zgłosiła, iż przy ulicy Nocznickiego (na jezdni), przy moście jest dziura zasypana kruszywem, 

co stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. 

 

Członek Komisji – Jarosław Bagieński zwrócił się z prośbą, aby: 

- nanieść poprawkę w regulaminie, dotyczącą zmiany kategorii przyznawania stypendium 

Burmistrza dla uczniów osiągających tytuł laureata w konkursie przedmiotowym, 



organizowanym przez Kuratorium Oświaty na szczeblu wojewódzkim, ze stopnia III  

na stopień II, 

- zamontować lustro przy zjeździe między blokami 5a i 5 przy ulicy Składowej, 

- wyremontować wjazd, naprzeciw Kościoła Bożego w Chrystusie, na osiedle z ulicy Armii 

Krajowej. 

 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

 

Protokołowała 

 

Karolina Cichocka 

Przewodniczący Komisji 

 

Anna Kaczor 
 


