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Na stan 8 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 6 – lista obecności w załączeniu. 

Komisji przewodniczyli: 

 w punkcie 1 Przewodniczący Komisji – Janina Anuszkiewicz, 

w punktach 2-4 Wiceprzewodniczący Komisji – Alicja Nowik. 

Protokołowała referent Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku – 

Sylwia Barszczewska. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Burmistrz Olecka – Karol Sobczak, 

 Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski, 

 Skarbnik Gminy – Irena Osmycka, 
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 Kierownik Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa – Ewa Zalewska-

Drozd, 

 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Przemysław 

Drozd, 

 Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – 

Alicja Szałkowska, 

 Kierownik Wydziału Edukacji – Anna Mitin, 

 Kierownik Wydziału Dochodów i Egzekucji – Monika Dudycz-Stefanowska, 

 Inspektor w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu – Monika Błaszak, 

 Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski, 

 Przedstawiciel lokalnego portalu internetowego – Dariusz Josiewicz, 

 Lista zaproszonych gości – w załączeniu do protokołu. 

Przewodniczący Komisji – Janina Anuszkiewicz 

przywitała przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawiła proponowany porządek 

posiedzenia:  

1. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

3. Sprawy wniesione.  

4. Wnioski Komisji. 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 

Do punktu 1 – Profilaktyka chorób cywilizacyjnych 

Przewodniczący Komisji – Janina Anuszkiewicz 

powitała zaproszonych gości i poprosiła o przedstawienie informacji na ww. temat. 

Kierownik Wydziału SZB – Ewa Zalewska-Drozd 

poinformowała, iż dużym problemem są zaburzenia psychiczne spowodowane długą izolacją. 

Zauważono większe spożycie alkoholu. Psychologów i psychiatrów jest zdecydowanie za 

mało do ilości osób potrzebujących pomocy. Pełnomocnik Burmistrza ds. przeciwdziałania 

uzależnieniom prężnie działa, tak samo jak Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 

w Olecku przy ul. Nocznickiego. Będą przeprowadzone badania profilaktyczne „Nie 
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nowotworom u dzieci” na grupie 120 dzieci przez Fundację Ronalda McDonalda, które będą 

rozszerzone o bezinwazyjne badanie krwi. 

Członek Komisji – Jarosław Bagieński 

zwrócił uwagę, iż bardzo dużo dzieci ma problemy z funkcjonowaniem w środowisku. 

Zapytał, czy prawdą jest, iż Powiat Olecki, jako jeden z nielicznych w Polsce, nie ma 

utworzonej poradni wsparcia psychologicznego dla dzieci. 

Kierownik Wydziału SZB – Ewa Zalewska-Drozd 

odpowiedziała, że taki punkt jest prowadzony w Ełku i świadczy usługi na NFZ. Podmiot 

medyczny musiałby wystąpić do NFZ z wnioskiem o finansowanie. Jest duży problem z kadrą 

medyczną. 

Członek Komisji – Wojciech Leonarczyk 

zapytał, czy urząd mógłby podjąć się koordynacji działań mających na celu zapewnienie 

opieki psychologicznej dla dzieci. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego 

– Stanisław Kopycki 

zauważył, że choroby cywilizacyjne sięgają coraz młodszych roczników. Ministerstwo 

Edukacji w podstawie programowej kształcenia ogólnego i podstawach przedmiotowych 

zawiera działania profilaktyczne i informacyjne, które szkoły zobowiązane są realizować. 

Szkoła współpracuje z sanepidem realizując program „Trzymaj formę”. Po pandemii wysuwa 

się duży problem z otyłością i nadwagą wśród dzieci, co będzie mieć wpływ na kolejne 

choroby np. cukrzyce, nadciśnienie, choroby serca. Rozmowy z rodzicami nie zawsze 

przynoszą efekty. Profilaktyka jest na niewystarczającym poziomie, w związku z tym, szkoła 

potrzebuje w tym zakresie pomocy. 

Przewodniczący Komisji – Janina Anuszkiewicz 

zapytała, jakie działania na dzień dzisiejszy są podejmowane przez szkołę. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego 

– Stanisław Kopycki 

odpowiedział, że najważniejszych zadaniem jest przywrócenie stanu po pandemicznego, czyli 

zwracana jest uwaga na kondycję psychiczną dzieci i młodzieży. Młodsze roczniki mają 

trudności w relacjach. Dzieci potrzebują ruchu, niektóre zajęcia są prowadzone na świeżym 
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powietrzu, co sprzyja walce z otyłością, pomagają w ponownym nawiązywaniu relacji. Przez 

wprowadzenie nauki zdalnej została zawieszona profilaktyka czerniaka i cewy moczonowej, 

specjaliści i stowarzyszenia nie zgłaszają się do szkoły w celu przeprowadzenia zajęć w tym 

zakresie. Pielęgniarki w szkole pracują na kontraktach z podmiotów zewnętrznych, przez 

kilka godzin i nie każdego dnia. Należałoby zwrócić uwagę, aby ukierunkować pielęgniarki na 

działania profilaktyczne i wsparcie szkoły w tym zakresie. Pedagog i psycholog szkolny łączy 

zadania profilaktyki i pomocy w zakresie edukacji i wsparcia nauczycieli oraz uczniów. 

Członek Komisji – Alicja Stefanowska 

poprosiła, aby zwrócić się do Starostwa Powiatowego z zapytaniem, czy nadal opracowują 

raport dotyczący zdrowia mieszkańców naszego powiatu. Uważa, że takie raporty dają 

możliwość szerszego spojrzenia na problem chorób cywilizacyjnych. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich – Mirosław Matusiak 

poinformował, iż pielęgniarka świadczy usługi raz na 2 tygodnie, szkoła zmaga się również z 

brakiem psychologa. W sytuacjach ekstremalnych szkoła korzysta z pomocy psychologa ze 

SP4 w Olecku. W chwili obecnej szkoła skupia swoje działania na przywróceniu stanu z przed 

pandemii. Szkoła posiada sporo terenu zielonego, rekreacyjnego. W szkole na 123 uczniów 

7% z nich zmaga się z otyłością, 16% z nadwagą, 4% dzieci posiada nadwrażliwość 

pokarmową, 10% ma problemy ze wzrokiem, 1% ma astmę oskrzelową, 5% alergie oraz 3 

dzieci korzysta z pomp insulinowych. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Judzikach – Beata Prześniak 

poinformowała, iż kładzie duży nacisk na zdrowie. Na stan 86 dzieci, 25 z nich zmaga się z 

otyłością po powrocie po pandemii, jest to wzrost o 15%. W okresie pandemii zostały 

ujawnione 2 przypadki nadmiernego spożywania alkoholu w domu, gdzie z jednej z rodzin 

dzieci zostały umieszczone w domu dziecka a rodzice zostali skierowani na przymusowe 

leczenie. Kolejnym problemem jest depresja oraz mutyzm wybiórczy, które pojawiły się po 

izolacji. Dzieci i młodzież jest uzależniona od gier komputerowych, co przejawia się 

nadmierną nerwowością, zwłaszcza w klasach 1-3. W klasach 6-8 pojawił się problem z 

paleniem papierosów. Zostały wznowione działania SKS, prowadzone są różnego rodzaju 

formy zabaw na świeżym powietrzu, została zakupiona trampolina, dzieci grają w palanta. 

Prowadzona jest świetlica z elementami socjoterapii. Przed pandemią prowadzono zajęcia 

związane z tematyką zdrowego żywienia, w tej chwili powoli do tego wracają. Od września w 
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klasach 1-3 przystąpiono do ogólnopolskiego programu zdrowego odżywiania. Był przypadek 

bardzo ciężkiej depresji u dzieci, które wymagały hospitalizacji. Cała rodzina otrzymała 

wsparcie psychologiczne. Pomoc fachową, jaką szkoła może zapewnić to pedagog szkolny. 

Pielęgniarka pracuje raz na 2 tygodnie. Dodała, iż w czasie kiedy nie ma pielęgniarki sama 

przejmuje tą rolę. 

Przewodniczący Komisji – Janina Anuszkiewicz 

pogratulowała pani dyrektor za włożony wkład w pracę. 

Wiceprzewodniczący Komisji – Alicja Nowik 

zapytała, czy osobiście dokonywała pomiarów uczniów. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Judzikach – Beata Prześniak 

odpowiedziała, że pielęgniarka. 

Wiceprzewodniczący Komisji – Alicja Nowik 

zapytała, czy dzieci chętnie podejmują różne formy aktywności fizycznej oferowane przez 

szkołę. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Judzikach – Beata Prześniak 

odpowiedziała, że dzieci same zgłosiły chęć np. gry w palanta. Aktywność fizyczna musi być 

dostosowana do potrzeb dzieci, aby była dla nich atrakcyjna. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach - Katarzyna 

Kondratowicz 

przyłączyła się do wcześniejszych wypowiedzi. Dodała, że posiadają bardzo dużo terenów 

zielonych, które są wykorzystywane na potrzeby ruchowe dzieci. Klasy 4-8 wyjeżdżają na 

wycieczki rowerowe. W szkole funkcjonuje salka sensoryczna, salka wyciszenia. Pani 

psycholog, która pracuje na pół etatu prowadzi zajęcia z dziećmi. Prowadzona jest ewaluacja 

wewnątrzszkolna, która ma na celu określenie stanu psychicznego dzieci po powrocie z 

nauczania zdalnego. Ankiety były wypełniane przez nauczycieli, dzieci i rodziców. W chwili 

obecnej trwa zliczanie danych. Pielęgniarka świadczy usługi raz w tygodniu, przez 4 godz. 

Dodatkowo muszą obsłużyć oddział przedszkolny w Kijewie. Uważa, że nie ma edukacji 

rodziców pod względem profilaktyki, w tym zakresie szkoła potrzebowałaby pomocy. 

Przewodniczący Komisji – Janina Anuszkiewicz 
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zauważyła, że w Gąskach prężnie działa koło gospodyń wiejskich, więc może warto by było 

wejść we współpracę i zorganizować warsztaty np. żywieniowe dla całych rodzin. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach - Katarzyna 

Kondratowicz 

odpowiedziała, że przed pandemią był pisany projekt przez Stowarzyszenie „Ku słońcu”, 

które działa przy szkole i wraz z kołem gospodyń wiejskich w Gąskach i Kijewie były 

prowadzone warsztaty. W tej chwili zaczął się projekt „Aktywna szkoła 3”, gdzie jednym z 

założeń jest uświadomienie zagrożeń wynikających z telefonii komórkowej (będą to zajęcia 

łączone, czyli dzieci i rodzice). 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku – Lucyna Sadowska 

dostrzegła problem z cyberprzemocą. Uczniowie przesyłali między sobą twardą pornografię, 

problem został zgłoszony na policję, jednak prawdopodobnie ze względu na wiek ucznia, 

który nie ukończył 13 r.ż. policja nie podjęła działań. Psycholog i pedagog szkolny w trakcie 

nauki zdalnej pracowali 24 godz., 7 dni w tyg. Kolejnym problemem jest nadwaga u dzieci. 

Szkoła zakupiła stojaki na rowery, co zachęca młodzież do przyjazdu rowerem na zajęcia. 

Klasy sportowe, w momencie luzowania obostrzeń, miały możliwość uczestniczenia w 

zajęciach w-f, w wymiarze 1 godz. tygodniowo na terenie szkoły. Pielęgniarka w szkole jest 2 

razy w tygodniu oraz co drugi piątek. Każda klasa, pokój psychologa, nauczycieli wychowania 

fizycznego, pokój nauczycielski jest wyposażony w apteczkę. Jest kilka osób wyznaczonych do 

udzielania pierwszej pomocy. 

Członek Komisji – Jakub Dziubiński 

powiedział, że bierze udział w programie organizowanym przez Zarząd Główny Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci w Warszawie dotyczący cyberprzemocy. Prowadzony jest przez 

wykwalifikowaną kadrę, która współpracuje z młodzieżą. Zwrócił uwagę na formę sextingu. 

Szerzy się problem cyberprzemocy i hejtu. Przyczyniają się do tego aplikacje TikTok, 

Instagram, Snap. Zwrócił również uwagę na slang młodzieży. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku – Eligia Bańkowska 

powiedziała, że jej szkoła nie odbiega od problemów już poruszonych. Szkoła bardzo skupia 

się na problemach ucznia. Potrzebna jest pomoc i wskazówki od specjalistów dla nauczycieli, 

w jaki sposób powinni działać i pomagać uczniom i ich rodzicom. Problemem stało się 

również to, iż dzieci odizolowały się od nauczycieli. Po powrocie z nauki zdalnej nauczyciele 
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zauważyli, iż dzieci mają cały czas ręce w ruchu. Pielęgniarka szkolna jest 3 razy w tygodniu. 

Część zajęć prowadzona jest po za szkołą, na terenach zielonych. Funkcjonują klasy 

sportowe. Dodała, iż poszukuje dietetyka, który mógłby przyjechać i przeprowadzić zajęcia z 

uczniami i rodzicami dotyczące zdrowego odżywiania. Szkolenia on-line skierowane do 

rodziców nie zdają egzaminu. 

Członek Komisji – Wojciech Leonarczyk 

odniósł się do pracy pielęgniarek. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku – Iwona Narkiewicz-

Bielska 

zwróciła uwagę, iż dzieci przestają się odzywać. Ponadto rodzice nie radzą sobie z ilością 

godzin spędzanych wspólnie z dziećmi podczas nauki zdalnej. Były proponowane lekcje 

zdalne prowadzone w szkole dla uczniów z rodzin, gdzie występowała przemoc. Prowadzone 

są zajęcia socjoterapeutyczne, realizowany jest program „Trzymaj formę”, wykorzystywane 

są obiekty MOSiR podczas zajęć z wychowania fizycznego oraz tereny zielone od strony ul. 

Słowiańskiej. Prowadzone są programy dotyczące zdrowego odżywania już od oddziałów 

przedszkolnych. Popołudniami prowadzone są zajęcia sportowe, dzieci bardzo chętnie biorą 

w nich udział. Pielęgniarka świadczy usługi 4 razy w tygodniu. 

Członek Komisji – Alicja Stefanowska 

poddała pod rozwagę możliwość zainstalowania aplikacji, o których mówił radny Dziubiński, 

przez nauczycieli w celu częściowej kontroli uczniów. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku – Iwona Narkiewicz-

Bielska 

odpowiedziała, że nauczyciele zwracają uwagę na to, co robią dzieci. 

Kierownik Wydziału Edukacji – Anna Mitin 

podziękowała dyrektorom, gdyż podczas nauki zdalnej stanęli na wysokości zadania. Dodała, 

iż problem ze świadczeniem usług pielęgniarskich jest od lat. Pielęgniarki, które świadczą 

usługi w szkołach mają wyliczone limity na podstawie ilości uczniów, ile w danej szkole mogą 

pracować.  

Przewodniczący Komisji – Janina Anuszkiewicz 
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podsumowała, iż największym problemem jest otyłość i nadwaga, cyberprzemoc oraz sfera 

psychiczna dzieci (depresja, nerwowość). Szkoły zmagają się z małą ilością godzin 

pielęgniarek w szkołach oraz brakiem psychologa, który byłby dostępny od poniedziałku do 

piątku. Potrzebne jest doszkalanie nauczycieli w kierunku psychologii. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

dodał, że podstawa programowa nie jest adekwatna do rzeczywistości. Programy w okresie 

pandemii zostały scedowane w 100% na dyrektorów i nauczycieli. Ponadto rodzice nie 

kontrolują dzieci pod względem ilości czasu spędzanego w Internecie. W Unii Europejskiej 

Polska jest najszybciej tyjącym społeczeństwem. Powstała kampania społeczna mówiąca o 

przemocy w rodzinie, uruchomiono linie telefoniczne, na które mogą zgłaszać się dzieci. 

Poddał pod rozwagę, aby zastanowić się nad uruchomieniem gminnego programu 

profilaktycznego, na przyszły rok budżetowy. Unia Europejska w jednym z celów polityki 

społecznej zauważa problem psychologiczno-psychiatryczny, w zawiązku, z czym w nowym 

RPO na lata 2021-2027 maja pojawić się środki na ten cel. Podziękował nauczycielom i 

dyrektorom za wkład włożony w prowadzenie nauki zdalnej. 

Członek Komisji – Jakub Dziubiński 

zaproponował, iż może zorganizować spotkanie z rodzicami, na którym zostanie poruszony 

problem cyberprzemocy. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 2 – Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej 

a) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Armii Krajowej 

Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Członek Komisji – Jarosław Bagieński 

zapytał, czy ktoś z mieszkańców wystąpił o zmianę miejscowego planu. 

Kierownik Wydziału Planowania PGN – Alicja Szałkowska 
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odpowiedziała, że na przestrzeni ostatnich lat wpłynęło kilka wniosków. Zmiana planu 

polegać również będzie na regulacji stanu prawnego. 

Przewodniczący Komisji – Janina Anuszkiewicz 

powiedziała, że jest przeciwna rozbudowie zabudowy gdyż brakuje miejsc parkingowych w 

mieście. 

Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 

odpowiedziała, że nie powstanie większa zabudowa niż dotychczasowa. Przewidziane jest 

utworzenie miejsc parkingowych na zapleczu od ul. Składowej. 

Przewodniczący Komisji – Janina Anuszkiewicz 

zapytała o miejsca na pojemniki na odpady komunalne. 

Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 

odpowiedziała, że właściciel działki będzie zobowiązany do wyznaczenia miejsca 

gromadzenia odpadów na swojej działce. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja, przy 5 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Armii Krajowej. 

b) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego – Kukowo 4  

Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Kukowo 4. 
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c) projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli 

pracujących z grupą obejmującą dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze oraz 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolu, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Olecko 

Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Dodała, że projekt został pozytywnie 

zaopiniowany przez Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych 

w Olsztynie. Natomiast Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Olecku 

zaopiniował negatywnie zapis w § 1 tabela 1 pkt 2, a pozostałe zapisy projektu zaopiniował 

pozytywnie – treści w załączeniu do protokołu. Dla porównania w Węgorzewie, Ełku, Giżycku 

i Olsztynie pensum tygodniowe wynosi 23 godz., w Wydminach i Elblągu 25 godz. W 

przedstawionym projekcie proponuje się zwiększenie pensum z 22 do 24 godz. tygodniowo, 

co wygeneruje oszczędności w wysokości ok. 30 tys. w ciągu roku. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja, przy 5 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli pracujących z grupą 

obejmującą dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze oraz pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w 

szkołach podstawowych, przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę 

Olecko. 

d) projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Olecko w roku szkolnym 2021/2022 

Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 
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omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Członek Komisji – Alicja Stefanowska 

na prośbę rodziców, zapytała, czy jeżeli dziecko uczy się w szkole poza swoim obwodem, 

przysługuje im zwrot za zakup biletu miesięcznego. 

Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 

odpowiedziała, że z ustawy – Prawo oświatowe gmina ma obowiązek dowiezienia ucznia, 

jeżeli limit km w klasach 4-8 przekracza 4 km a w przypadku młodszych klas powyżej 3 km. 

Obowiązkiem gminy jest dowożenie uczniów do szkół obwodowych. 

Gminy – Sławomir Hatalski 

dodał, że bilet ulgowy miesięczny przysługuje uczniom do 24 roku życia. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja, przy 5 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt 

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

szkolnym 2021/2022. 

e) projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy 

Olecko na lata 2021-2024” 

Inspektor z Wydziału PR – Monika Błaszak 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

„Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Olecko na lata 2021-2024”. 

f) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Instytutu Strategii 2050 warmińsko-

mazurskie przy Stowarzyszeniu Polska 2050 

Kierownik Wydziału GKO – Przemysław Drozd 

Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
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Członek Komisji – Jarosław Bagieński 

zwrócił się z prośbą, aby przyjrzeć się sytuacji finansowej osób upośledzonych umysłowo 

umiarkowanie bądź całkowicie. Rzeczywiste dochody często są zupełnie inne niż w 

przedstawionych dokumentach. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja, przy 3 głosach za i 3 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Instytutu Strategii 2050 warmińsko-

mazurskie przy Stowarzyszeniu Polska 2050. 

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 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

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 wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń 

gospodarczych i lokali użytkowych 

Kierownik Wydziału GKO – Przemysław Drozd 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 
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Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w wyrażenia zgody na 

ponowne wynajęcie pomieszczeń gospodarczych i lokali użytkowych. 

i) projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 

odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Olecko lub jej jednostkom 

organizacyjnym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych 

Kierownik Wydziału DE – Monika Dudycz-Stefanowska 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych 

zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Olecko lub jej 

jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych. 

j) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2021 rok 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Członek Komisji – Jarosław Bagieński 

zapytał, kto wykona projekt techniczny na przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 

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

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że Wydział Budownictwa i Inwestycji rozpocznie rozpoznanie rynkowe. Kwota 

przeznaczona na projekt jest poniżej kwoty przetargowej a więc nie jest wymagany przetarg. 

Członek Komisji – Jarosław Bagieński 

poprosił, aby do prac projektowych włączyć nauczycieli wychowania fizycznego. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 
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odpowiedział, że już wcześniej została opracowana koncepcja na podstawie której 

przeznaczono kwotę 35 tys. na projekt. W momencie wyłonienia projektanta pojawi się on w 

szkole w celu zapoznania z terenem. Dyrektor szkoły zostanie o tym fakcie powiadomiony i 

to od niego będzie zależeć, kogo wyznaczy do konsultacji. 

Przewodniczący Komisji – Janina Anuszkiewicz 

zapytała, jakie dodatkowe roboty zostaną wykonane w związku ze zwiększeniem wartości 

zadania „Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze Miasta Olecko”. 

Burmistrz Olecka –Karol Sobczak 

odpowiedział, że różnica wynika ze specyfikacji zadania a realnym przebiegiem inwestycji. 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

poinformowała, iż zwiększenie zadania polega na: 

 wykonaniu dodatkowych odcinków utwardzonych nawierzchni ciągłych między 

boiskiem miejskim a stadionem, 

 wykonaniu robót zamiennych przy budowie tarasu oraz wiaty między boiskiem 

treningowych a stadionem oraz przy polu biwakowym, 

 wykonaniu robót dodatkowych i zamiennych przy ścieżkach edukacyjnych przy 

Wiewiórczej Ścieżce, 

 wykonaniu dodatkowych robót przy odmulaniu stawów na Os. Siejnik oraz przy ul. 

Orzeszkowej (odwiezienie nadmiaru mułu, którego nie można było rozplantować). 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja, przy 5 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2021 rok. 

k) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko 

na lata 2021-2032 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 
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Opinia Komisji: 

Komisja, przy 5 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2021-

2032. 

l) projekt uchwały w sprawie emisji obligacji 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja, przy 5 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie emisji obligacji. 

m) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Komisji 

Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku 

Sekretarz Gminy – Irena Osmycka 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie powołania członków Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i 

Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku. 

n) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Komisji 

Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku 

Sekretarz  Gminy – Sławomir Hatalski 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 
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Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji 

Rady Miejskiej w Olecku. 

Członek Komisji – Jarosław Bagieński 

podziękował za współpracę. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

wspomniał, iż prawdopodobnie zostanie przygotowany jeszcze jeden projekt uchwały 

dotyczący zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Towarzystwie Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w Olecku na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Kasprowicza. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 3 – Sprawy wniesione 

Członek Komisji – Alicja Stefanowska 

poddała pod rozwagę możliwość uhonorowania i podziękowania dla mieszkanki Olecka, 

która wyprowadziła rodzinę z palącego się budynku przy ul. Młynowej. 

Członek Komisji – Jarosław Bagieński 

poprosił o uhonorowanie opiekunki oraz dwóch uczniów, którzy zatrzymali autobus 

dowożący dzieci do szkoły. Podczas jazdy kierowca autobusu zasłabł. Szybka reakcja tych 

osób nie doprowadziła do większej tragedii.  

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 4 – Wnioski Komisji 

Członek Komisji – Wojciech Leonarczyk 

 zgłosił wniosek, aby wnieść za pośrednictwem Unii Miasteczek Polskich stanowisko w 

sprawie rządowego wsparcia samorządów, ogólnopolskim programem wsparcia 

psychologicznego dzieci szkolnych po okresie lockdawnu. Zaproponował, aby komisja 

przegłosowała wniosek. 
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 zapytał jak będzie wyglądać sala konferencyjna po planowanym remoncie. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że głównym celem jest modernizacja systemu telekonferencyjnego. Zostaną 

odmalowane ściany. Na wniosek radnego Józefa Krajewskiego zostanie wykonany owalny 

stół a na wniosek radnej Janiny Anuszkiewicz zostanie zamontowana druga kamera. Zostanie 

wymienione oświetlenie na LED, zostaną poprawione klimatyzatory. Jeżeli środki pozwolą to 

zostanie zmodernizowana łazienka i pomieszczenie socjalne gdyż w przyszłości zostanie 

zamontowana winda. 

Członek Komisji – Jarosław Bagieński 

na wniosek mieszkańców zwrócił się z prośbą o zamontowanie lustra na ul. Żeromskiego i ul. 

Słowackiego. 

Przewodniczący Komisji – Janina Anuszkiewicz 

poddała pod głosowanie wniosek rannego Wojciecha Leonarczyka. 

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek, aby wnieść za pośrednictwem Unii Miasteczek 

Polskich stanowisko w sprawie rządowego wsparcia samorządów, ogólnopolskim 

programem wsparcia psychologicznego dzieci szkolnych po okresie lockdawnu. 

 

Innych wniosków w tym punkcie nie zgłaszano. 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

Przewodniczący Komisji 

Janina Anuszkiewicz 

Wiceprzewodniczący Komisji 

Alicja Nowik 

Protokołowała 

Sylwia Barszczewska 
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