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Protokół Nr BRM.0012.1.8.2021 

posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i 

Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku 

odbytego w dniu 15 czerwca 2021 roku 

Spis treści 

Do punktu 1 – Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej ......................................... 3 

a) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Armii Krajowej ................................... 3 

b) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego – Kukowo 4 ................................................................ 3 

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 ............................................................................................................ 4 

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

Olecko w roku szkolnym 2021/2022 ................................................................................... 5 

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

Olecko na lata 2021-2024” ................................................................................................. 5 

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

mazurskie przy Stowarzyszeniu Polska 2050 ...................................................................... 6 

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

zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych .. 6 

h) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń 

gospodarczych i lokali użytkowych ..................................................................................... 7 



2 

 

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 ...................................................... 7 

j) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2021 rok ................... 8 

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

na lata 2021-2032 ............................................................................................................... 9 

l) projekt uchwały w sprawie emisji obligacji ................................................................. 9 

m) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Komisji 

Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku ...... 11 

n) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Komisji 

Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku .............. 11 

Do punktu 2 – Sprawy wniesione. ..................................................................................................... 11 

Do punktu 3 – Wnioski Komisji. ......................................................................................................... 12 

 

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

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada. 

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, 

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

 Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

przywitał przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił proponowany porządek 

posiedzenia:  

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

2. Sprawy wniesione.  

3. Wnioski Komisji. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła porządek obrad. 

Do punktu 1 – 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. 

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: 
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Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Kukowo 4. 

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 – treść 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. 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał czy nauczyciele po zwiększeniu pensum będą mieć wynagrodzenie na tym samym 

poziomie jak obecnie. 

Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 

odpowiedziała, że nauczyciele nie będą mieć godzin ponadwymiarowych. 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

uważa, iż nie należy oszczędzać na ludziach. Zaproponował, aby w szkołach zrobić akcję 

„Zgaś światło”, z czego wynikałyby realne oszczędności na rachunkach za energię 

elektryczną. 

Członek Komisji – Anna Kaczor 

zapytała, czy NSZZ „Solidarność” przedstawiła swoją opinię do projektu uchwały. 
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Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 

odpowiedziała, że nie wyrazili swojej opinii. 

Komisja podjęła dyskusję. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja, przy 4 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymującym się, negatywnie 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 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja, przy 4 głosach za i 2 głosach wstrzymujących 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. 
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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. 

Członek Komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał czy osoby niepełnosprawne czekają na przydział mieszkania. 

Kierownik Wydziału GKO – Przemysław Drozd 

odpowiedział, że na dzień dzisiejszy żadna osoba niepełnosprawna nie oczekuje na przydział 

mieszkania. 

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. 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał czy przekazane środki przez wojewodę w wysokości 7 tys. zł w pełni pokrywają koszty 

utrzymania cmentarzy i grobów wojennych. 

Kierownik Wydziału GKO – Przemysław Drozd 

odpowiedział, że potrzeb jest zawsze więcej niż funduszy. 
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Innych 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: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 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, przy 5 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się, 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. 
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j) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2021 rok 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Członek Komisji – Anna Kaczor 

zapytała, na co została zaplanowana kwota 22 tys. zł w budżecie na zadanie „Przebudowa 

pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi „Krasnal” w Olecku”. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że na projekt techniczny dostosowania pomieszczenia na salę edukacyjną, aby 

zwiększyć w przyszłym roku szkolnym ilość oddziałów. 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał o koszt dostosowania sali. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że dokładny kosztorys zostanie określony podczas projektu technicznego. 

Członek Komisji – Anna Kaczor 

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 zwiększenie zadania polegać będzie 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). 

Członek Komisji – Anna Kaczor 

poprosiła, aby naprawić hotel dla pszczół, gdyż jest uszkodzony. Skwerki na inwestycjach 

zielonych są zarośnięte chwastami, a na budowie przy ul. Orzeszkowej bawią się dzieci. 
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Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że wszelkie naprawy leżą po stronie wykonawcy do czasu odbioru zadania 

przez gminę. Przekaże informację dla wykonawcy. 

Członek Komisji – Anna Kaczor 

zwróciła uwagę, iż na ścieżkach przy inwestycji na ul. Orzeszkowej są wysypane bardzo duże 

kamienie, które utrudniają spacerowanie. 

Burmistrz Olecka –Karol Sobczak 

odpowiedział, że wykonawca został już o tym poinformowany. 

Członek Komisji – Renata Maciąg 

poprosiła o dane dotyczące ilości osób zaszczepionych na terenie gminy Olecko. 

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. 

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. 
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Członek Komisji – Anna Kaczor 

zapytała na jaki cel zostaną przeznaczone obligacje w tak wysokiej kwocie. 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

odpowiedziała, że na wydatki majątkowe, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Obligacje mogą być zaciągnięte tylko i 

wyłącznie na zadania inwestycyjne. 

Członek Komisji – Józef Krajewski 

zapytał, jaki bank udziela obligacji. 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

odpowiedziała, że w zeszłym roku był to Bank Spółdzielczy, w tym roku prawdopodobnie 

będzie to PEKAO. 

Członek Komisji – Józef Krajewski 

zapytał ile wynosi oprocentowanie obligacji. 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

odpowiedziała, że jest różne. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

dodał, że załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2021 rok 

zawiera wykaz 65 zadań inwestycyjnych. 

Członek Komisji – Anna Kaczor 

zapytała jak wysoki będzie dług gminy po zaciągnięciu obligacji. 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

odpowiedziała, że na takim samym poziomie jak 1 stycznia br. 

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 emisji obligacji. 
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m) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Komisji 

Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

omówił 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 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. 

Opinia Komisji: 

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

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, 

Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku. 

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 2 – Sprawy wniesione. 

Spraw wniesionych nie było. 
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Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 3 – Wnioski Komisji. 

Członek Komisji – Anna Kaczor 

zapytała, czy byłaby możliwość połączenia szkół podstawowych w Babkach Oleckich i 

Judzikach w zespół. 

Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 

odpowiedziała, że szkół podstawowych nie można łączyć. 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał czy Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich może nadal funkcjonować mimo 

negatywnej opinii sanepidu. Czy gmina w związku z tym może ponieść karę. 

Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 

odpowiedziała, że problem jest od lat. Jeżeli samorząd podejmuje jakiekolwiek działania 

niwelujące zastrzeżenia sanepidu to instytucja patrzy na to przychylnym okiem i przedłużała 

terminy realizacji założeń w decyzji. Poddała pod rozwagę możliwość przystosowania 

pomieszczeń gospodarczych bądź świetlicy wiejskiej na stołówkę. 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

poddał pod rozwagę zakup sali gimnastycznej namiotowej, która jest kilkukrotnie tańsza niż 

dobudowanie hali do istniejącego budynku szkoły. 

Członek Komisji – Renata Małgorzata Maciąg 

powiedziała, że w szkołach wiejskich panuje rodzinna atmosfera, dojeżdżają dzieci tam z 

miasta, sale dydaktyczne są małe, ale dobrze wyposażone. 

Wiceprzewodniczący Komisji – Ferdynand Grodzicki 

zwrócił uwagę, iż ludzie budują się na terenach wiejskich i tam zamieszkują jednak dzieci 

uczęszczają do szkół na terenach miejskich. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi. 

Członek Komisji – Mariusz Miłun 
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zaproponował, aby komisja spotkała się w celu dalszej analizy, gdyż dane pokazują, że za 

kilka lat z powodu niżu demograficznego prawdopodobnie będzie konieczna likwidacja 

jednej ze szkół. 

Członek Komisji – Józef Krajewski 

uważa, że należy szukać nowoczesnych rozwiązań np. namiotowa sala gimnastyczna czy 

kontenerowe klasy. Budynki tego typu cechują się dużą mobilnością, można je 

przemieszczać, a także demontować i montować ponownie. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

dodał, że szkoły wiejskie mają problemy z pozyskaniem środków, z powodu małej ilości 

uczniów. 

Członek Komisji – Renata Małgorzata Maciąg 

przypomniała, iż trwają w Ministerstwie Edukacji prace nad zmianą wynagrodzeń i czasu 

pracy nauczycieli a więc decyzje rządu będą miały realny wpływ na dalsze działania. 

Członek Komisji – Mariusz Miłun 

na wniosek mieszkańców prosi o uruchomienie linii autobusowej z ul. Żeromskiego w 

kierunku nowego cmentarza. 

Wniosek Komisji: 

Komisja spotka się w sierpniu, aby  sprecyzować dalsze działania dotyczące 

funkcjonowania szkół na terenach wiejskich. 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

Przewodniczący Komisji 

Wojciech Rejterada 

Protokołowała 

Sylwia Barszczewska 

 


	Protokół Nr BRM.0012.1.8.2021
	posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku
	odbytego w dniu 15 czerwca 2021 roku
	Do punktu 1 – Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej
	a) 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
	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, psychol...
	d) 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”
	f) 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
	h) projekt uchwały w sprawie 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 wska...
	j) 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
	l) 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
	n) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku

	Do punktu 2 – Sprawy wniesione.
	Do punktu 3 – Wnioski Komisji.


