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P r o t o k ó ł  Nr BRM.0012.2.6.2020 

posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki  

Rady Miejskiej w Olecku 

odbytego w dniu 26 sierpnia 2020 r. 

 
 
Na stan 7 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 7 – lista obecności   
w załączeniu. 
 
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Dawid Bondarenko. 
 
Protokołowała pracownik biurowy Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w 
Olecku – Sylwia Barszczewska. 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 
 

 Burmistrz Olecka – Karol Sobczak, 
 Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch, 
 Radny Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada, 
 Radny Rady Miejskiej – Janina Anuszkiewicz, 
 Radny Rady Miejskiej – Renata Małgorzata Maciąg, 
 Radny Rady Miejskiej – Anna Kaczor, 
 Radny Rady Miejskiej – Marian Prusko, 
 Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski, 
 Sekretarz Powiatu Oleckiego – Sylwia Syperowicz, 
 Skarbnik Gminy – Irena Osmycka, 
 Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – 

Alicja Szałkowska, 
 Kierownik Wydziału Edukacji – Anna Mitin, 
 Kierownik Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa – Ewa Zalewska-

Drozd, 
 Właściciel firmy FASTER TYPA s.j.  – Radosław Typa, 
 Pełnomocnik FASTER TYPA s.j. – Cezary Rogowski, 
 Współpracownik ds. nadzoru w  zakresie wykonywania działalności FASTER TYPA 

s.j. – Jerzy Żebrowski, 
 Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski. 

 
 
Przewodniczący Komisji –  Dawid Bondarenko 
przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił proponowany porządek 
posiedzenia: 
 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
2. Wieloletni plan inwestycji drogowych. 
3. Sprawy wniesione. 
4. Wnioski Komisji.  

 
Uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano. 

 
Komisja przez aklamację jednogłośnie przyjęła powyższy porządek posiedzenia. 
Do punktu 1 – Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
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a) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania członków Komisji 
Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku 

 
Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 
szczegółowo omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Opinia Komisji: 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę  
w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu  
i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku. 
 
 

b) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania członków Komisji 
Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej  
w Olecku 

 
Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 
szczegółowo omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Opinia Komisji: 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę  
w sprawie powołania członków Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia  
i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku. 
 
 

c) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania członków Komisji 
Statutowej Rady Miejskiej w Olecku 

 
Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 
szczegółowo omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Opinia Komisji: 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę  
w sprawie powołania członków Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku. 
 
 

d) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko 

 
Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 
szczegółowo omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Opinia Komisji: 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia  
do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta  
i gminy Olecko. 
 
 

e) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie 
nieruchomości gruntowych 

 
Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 
szczegółowo omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
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Opinia Komisji: 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości gruntowych. 
 
 

f) projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego na terenie Gminy Olecko 

 
Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 
szczegółowo omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Opinia Komisji: 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia 
sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych 
form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Olecko. 
 
 

g) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko oraz 
określenia granic obwodów szkół podstawowych 

 
Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 
szczegółowo omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Opinia Komisji: 
Komisja , przy 5 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko oraz określenia granic 
obwodów szkół podstawowych. 
 
 

h) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Oleckiej Rady 
Seniorów 

 
Kierownik Wydziału SZB – Ewa Zalewska-Drozd 
szczegółowo omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Wskazała proponowane 
zmiany przez Komisję Statutową w projekcie uchwały: 

 w § 12 ust. 2 po słowach „udział biorą” zostanie dopisane wyrażenie: „wszystkie 
osoby starsze, w tym”; 

 w § 16 ust. 5 po słowach „Na karcie do głosowania” zostanie dopisane wyrażenie: 
„każda osoba biorąca udział w głosowaniu”.  

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

i) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie 
pomieszczeń gospodarczych i garaży 

 
Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 
szczegółowo omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
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Opinia Komisji: 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń gospodarczych i garaży. 
 
 

j) projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Olecko 
 
Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 
szczegółowo omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Członek Komisji – Wacław Olszewski  
zapytał, czy są pomysły odnośnie realizacji wniosku złożonego w poprzednich latach, aby 
połączyć sieć wodociągową z Lenart do sieci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
w Olecku. Ponieważ, mieszkańcy tamtych terenów narzekają na złą jakość wody i poddał 
pod rozwagę możliwość realizacji tego zadania.  
 
Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 
odpowiedział, że taka koncepcja jest brana pod uwagę. 
 
Komisja zgłosiła wniosek do budżetu gminy, aby dołączyć sieć wodociągową z Lenart  
do sieci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olecku.  
 
Opinia Komisji: 
Komisja, przy 5 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Olecko. 
 
 

k) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G 
 
Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 
szczegółowo omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Opinia Komisji: 
Komisja, przy 4 głosach za i 3 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G.  
 
 

l) projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale 
BRM.0007.67.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 

 
Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 
szczegółowo omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Opinia Komisji: 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale BRM.0007.67.2020 Rady Miejskiej w 
Olecku z dnia  
30 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza. 
 
 

m) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2020 rok 
 
Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 
szczegółowo omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
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Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 
dodał, że został złożony wniosek o dofinansowanie na wymianę dachu w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej w Olecku. Remont dachu jest konieczny, gdyż najwyższa kondygnacja 
budynku jest zalewana podczas opadów. 
 
Członek Komisji – Wacław Olszewski  
zapytał, czy były składane wnioski o zwrot składek ZUS. 
 
Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 
odpowiedziała, że tak. Na podstawie ustawy tzw. tarczy anty COVID-19 jednostki mogły 
ubiegać się o zwrot wcześniej zapłaconych już składek.  
 
Członek Komisji – Wacław Olszewski  
zapytał, kto jest autorem publikacji pn. „Zapomniana Wielka Wojna w okolicach Olecka  
w latach 1914-1918” oraz czego dokładnie dotyczy.  
 
Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 
autorem publikacji jest Pan Józef Kunicki, a dotyczy ona historii I Wojny Światowej  
na terenie naszego regionu. 
 
Członek Komisji – Wacław Olszewski 
zapytał o likwidację zadania pn. „Modernizacja drogi Zatyki – Bartki”. 
 
Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 
odpowiedziała, że zadanie to zostanie zrealizowane w ramach budowy kolei 
międzynarodowej VIA BALTICA. W związku z czym środki zabezpieczone w budżecie  
na realizację tego zadania zostały przesunięte, z przeznaczeniem na wykonanie progów 
zwalniających oraz wykonanie oznakowania ulic.  
 
Członek Komisji – Wacław Olszewski 
zapytał się, na jakim etapie jest realizacja zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku 
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku przy ulicy Zielonej 1” oraz kiedy jest 
planowane oddanie budynku do użytku. 
 
Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 
odpowiedział, że zakres prac zwiększył się z pierwotnymi założeniami. W ostatnim czasie 
okazało się, że jest możliwość wygospodarowania dodatkowej sali dydaktycznej. 
Wykonawca przewiduje, że przedszkole będzie otwarte dla grup od 1 listopada br. We 
wrześniu umówiony jest na spotkanie z wykonawcą, który poda konkretną datę,  kiedy 
planuje oddać budynek  
do użytku. Dodał, iż na chwilę obecną zajęcia dzieci przedszkolnych odbywają się w Szkole 
Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika oraz Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana 
Twardowskiego  w Olecku. 
 
Członek Komisji – Wacław Olszewski 
zapytał, czy w związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19 są stworzone zalecenia  
dot. zachowania dzieci w autobusach szkolnych.  
 
Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 
odpowiedział, że gmina przechodzi na system otwartej komunikacji. Zmieni to politykę 
samorządu i transportu na terenie całej gminy. Dla samych dzieci i ich rodziców nie zmieni 
się nic. Tak jak do tej pory transport dzieci do szkół będzie darmowy, podwyższy  
się za to standard przewozów oraz  dostępność dla wszystkich mieszkańców. Dodał, że 
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jeżeli chodzi o reżim sanitarny, będzie on ciążył na przewoźniku, aby zapewnić wymaganą 
dezynfekcję i maseczki ochronne dla kierowców.  
 
Członek Komisji – Wioletta Dorota Żukowska  
poprosiła, aby dokładniej wyjaśnić na czym ma polegać realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w SP 3 w Olecku. 
 
Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 
odpowiedziała, że są to środki, które wydatkuje się na kształcenie dzieci niepełnosprawnych. 
 
Członek Komisji – Wioletta Dorota Żukowska  
zapytała się, gdzie powstaną progi. 
 
Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 
odpowiedział, że na ul. Kościuszki na wysokości sklepu spożywczego „KIELICH” oraz  
na ul. Wiejskiej, przy zejściu po schodach z ul. Kiepury.  

Opinia Komisji: 
Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, przy 5 głosach za i 2 głosach 
wstrzymujących się, 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 projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Opinia Komisji: 
Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, przy 5 głosach za i 2 głosach 
wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2020-2029. 
 
 

o) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  
i gminy Olecko 

 
Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 
szczegółowo omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Członek Komisji – Wacław Olszewski 
zapytał skąd zmiana decyzji wnioskodawcy. 
 
Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 
odpowiedziała, że wcześniej wnioskodawca składał wniosek z tzw. specustawy 
mieszkaniowej do Rady Miejskiej, aby podjąć uchwałę w zakresie inwestycji wielorodzinnej. 
Dwie działki są objęte planem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, więc planowana 
przez inwestora inwestycja nie mogłaby zostać zrealizowana. Wniosek został wycofany,  
m. in. dlatego, że studium zostało unieważnione. Wnioskodawca w całości chce objąć 
inwestycją 3 działki, aby możliwa była zabudowa mieszkaniowo-usługowa. 
 
Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 
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dodał, że zgodnie z wnioskiem, który został wycofany, inwestor na tych 2 działkach planował 
wybudowanie parkingów do obsługi nieruchomości oraz placu zabaw.   
 
Opinia Komisji: 
Komisja, przy 5 głosach za i 2 głosach przeciw,  pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko. 
 

Na tym punkt zakończono. 
 
 
Do punktu 2 - Wieloletni plan inwestycji drogowych. 
 
Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 
omówił „Program budowy dróg gminnych na lata 2020 – 2022” -  w załączeniu do protokołu. 
 
Członek Komisji – Wioletta Dorota Żukowska  
zwróciła uwagę, iż jeżeli jest omawiana prognoza budowy dróg to nie powinna ona zawierać 
dróg już zrealizowanych ani w trakcie realizacji. Poprosiła również o uzupełnienie informacji 
o: 

 kwoty wnioskowane, wysokość dofinansowania oraz wkład własny gminy; 
 ilość km dróg; 
 liczba mieszkańców zamieszkałych na danym obszarze. 

Zapytała, czy są plany na przebudowę ul. Przemysłowej.  
 
Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 
odpowiedział, iż wszystkie dane są zawarte we wnioskach, które są dostępne w Wydziale 
Budownictwa i Inwestycji. Poinformował, iż jest również informacja od Wojewody,  
że gmina otrzyma dofinansowanie na przebudowę ul. Przemysłowej. Zadanie będzie 
realizowane w przyszłym roku.  
 
Członek Komisji – Wacław Olszewski 
według jego opinii kluczową inwestycją dla miasta jest ul. Przemysłowa i ul. Produkcyjna. 
Warto również zwrócić uwagę na Olecko – Kolonia, aby złożyć wniosek o dofinansowanie  
i wykonać drogę dojazdową. Zapytał z czego wykonana będzie droga Lesk Hermanowo. 
Zgłosił wniosek, aby droga powiatowa do Białej Oleckiej, chociaż do wiaduktu, została 
pokryta asfaltem, gdyż nie wymaga ona utwardzania, a jest na niej spory ruch 
samochodowy. 
W przyszłości należałoby wraz ze Starostwem Powiatowym w Olecku wyremontować 
odcinek drogi z Sedrank w kierunku Filipowa.  
 
Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 
odpowiedział, że na ul. Produkcyjną jest złożony wniosek. Z informacji przekazanych 
od Starosty Powiatu Oleckiego wynika, iż będzie składany wniosek na remont drogi  
na odcinku Sedranki – Babki Oleckie – Lenarty – Biała Olecka. Droga na Osiedlu Lesk 
będzie remontowana od wiaduktu do zjazdu do drogi wojewódzkiej, tam gdzie są płyty 
chodnikowe, oraz w kierunku kościoła.  
 
Sekretarz Powiatu Oleckiego – Sylwia Syperowicz 
poinformowała, iż : 

 z Funduszu Dróg Samorządowych na liście rezerwowych została zatwierdzona 
inwestycja na przebudowę ul. Środkowej, ul. Cichej i ul. Zielonej. W bieżącym roku 
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zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe a realizacja zadania odbędzie się  
w 2021 r.; 

 na przyszły rok zostały złożone wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych na etap 
2, czyli przebudowę ul. Łąkowej, ul. Wiśniowej i ul. Kolejowej oraz etap 3 przebudowa 
ul. 11 Listopada i drogi powiatowej w miejscowości Gordejki. 

Dodała, że Zarząd przygotowuje się do opracowania kolejnego wieloletniego planu 
inwestycyjnego, który aktualnie obowiązuje do roku 2022.  
 
 
Do punktu 3 – Sprawy wniesione. 
 
Przewodniczący Komisji –  Dawid Bondarenko 
poinformował, iż zaprosił Radnych Rady Miejskiej w Olecku oraz potencjalnego wykonawcę 
transportu publicznego aby porozmawiać na temat transportu publicznego na terenie gminy. 
Oddał głos dla Burmistrza Olecka. 
Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 
powiedział, że transport publiczny otwarty będzie polegać z jednej strony na dowozie dzieci 
do szkół, a z drugiej na możliwość korzystania przez pozostałych mieszkańców gminy. 
Dzieci będą jeździć na dotychczasowych zasadach, czyli za darmo oraz będą mieć 
zapewnioną opiekunkę w autobusie. Jego zadaniem jest, aby komunikacja poprawiła się i 
służyła dla całej społeczności gminy.  
 
Przewodniczący Komisji –  Dawid Bondarenko 
powiedział, że od 1 września br. rozpoczyna się transport dzieci do szkół. Zapytał od kiedy 
planowane jest wdrożenie systemu otwartego.  
 
Właściciel firmy FASTER TYPA s.j.  – Radosław Typa 
powiedział, że od 2009 roku prowadzi firmę transportową, współpracuje z samorządami  
w zakresie realizacji transportu publicznego. Od 1 września br. wraz z dowozem dzieci  
do szkół pozostali mieszkańcy będą mogli skorzystać z transportu. Złożył deklarację,  
że będzie taniej niż do tej pory, podwyższy jakość wykonywanych usług. We wrześniu  
ma zostać przeprowadzona analiza, która będzie miała na celu wskazanie ilości osób, które 
będą chciały korzystać z komunikacji, aby dostosować częstotliwość połączeń do potrzeb 
mieszkańców.   
 
Radny Rady Miejskiej – Anna Kaczor 
zapytała, czy w związku z COVID-19 w autobusach będą spełnione kryteria bezpieczeństwa 
oraz czy co drugie miejsce w autobusie będzie puste, aby zachować bezpieczną odległość.  
 
Właściciel firmy FASTER TYPA s.j.  – Radosław Typa 
odpowiedział, że jeżeli otrzyma takie zalecenia to dostosuje się do nich. Kierowcy będą 
zaopatrzeni w maseczki, pasażerowie również będą mieć obowiązek zasłaniania ust i nosa.  
 
Radny Rady Miejskiej – Anna Kaczor 
zapytała gdzie będzie odprowadzać podatki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.  
 
Właściciel firmy FASTER TYPA s.j.  – Radosław Typa 
jeżeli podpisze umowę z gminą to podatek od środków transportu będzie odprowadzać 
lokalnie. Ponadto dodał, iż zatrudni lokalnych pracowników.  
 
Radny Rady Miejskiej – Marian Prusko  
zapytał, jaka będzie różnica cen. 
 
Właściciel firmy FASTER TYPA s.j.  – Radosław Typa 
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powiedział, że posiada 140 środków transportu, daje to możliwość natychmiastowego 
reagowania do potrzeb rynku. Odpowiadając na pytanie radnego, zadeklarował, iż będzie  
to na pewno 10% taniej w efekcie końcowego rozliczenia.  
  
Radny Rady Miejskiej – Janina Anuszkiewicz 
powiedziała, że za późno zostało zorganizowane spotkanie. Zapytała dlaczego Burmistrz nie 
rozmawia z mieszkańcami gminy na tak ważny temat. W dniu 25 sierpnia br. zostało 
zorganizowane spotkanie przedsiębiorcy w sali Urzędu Stanu Cywilnego na które nie zostali 
wpuszczeni radni i mieszkańcy gminy. Zapytała co będzie z autokarami gminnymi.  
 
Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 
odpowiedział, że spotkanie miało na celu rozmowę pracodawcy z kierowcami obsługującymi 
dotychczasowy transport dzieci do szkół o ewentualnym zatrudnieniu.  
 
Radny Rady Miejskiej – Wojciech Rejterada 
uważa, że głównym zarzutem kierowanym w stronę Burmistrza jest forma rozstrzygnięcia 
jaka firma będzie realizować to zadanie, a nie sam pomysł transportu otwartego. 
 
Radny Rady Miejskiej – Renata Małgorzata Maciąg 
powiedziała, że uczestniczyła w kilku spotkaniach Burmistrza z mieszkańcami gdzie był 
poruszany temat transportu. Uważa, że organizacja transportu w formie otwartej to wyjście 
naprzeciw potrzebom większej grupy odbiorców.  
Komisja podjęła dyskusję. 
 
Radny Rady Miejskiej – Anna Kaczor 
zapytała co z autokarami gminnymi. 
 
Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 
odpowiedział, że zostaną wynajęte albo zostaną sprzedane dla firmy Faster s.j. bądź  
też będą wykorzystane na użytek stowarzyszeń, klubów np. na wyjazdy na zawody. 
 
Pytań ani uwag do spraw wniesionych nie zgłaszano. 
 
Na tym punkt zakończono. 
 
 
Do punktu 4 – Wnioski Komisji. 
 
Komisja zgłosiła wniosek do budżetu gminy, aby dołączyć sieć wodociągową z Lenart  
do sieci PWiK w Olecku.  
 
Członek Komisji – Wioletta Dorota Żukowska 
zapytała, czy są plany na przebudowę ul. Przemysłowej.  
 
Poprosiła również o uzupełnienie informacji zawartych w „Programie budowy dróg gminnych  
na lata 2020-2022” o: 

 kwoty wnioskowane, wysokość dofinansowania oraz wkład własny gminy; 
 ilość km dróg, 
 liczba mieszkańców zamieszkałych na danym obszarze. 

 
Członek Komisji – Wacław Olszewski 
zgłosił wniosek, aby droga powiatowa do Białej Oleckiej, chociaż do wiaduktu, została 
pokryta asfaltem, gdyż nie wymaga ona utwardzania a jest na niej spory ruch samochodowy. 
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Innych wniosków w tym punkcie nie zgłaszano. 
 
Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono.  
 

  

Protokołowała 

Sylwia Barszczewska 

Przewodniczący Komisji 

Dawid Bondarenko 

 

  

 


