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Protokół Nr BRM.0012.3.12.2022 

posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i 

Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku 

odbytego w dniu 19 grudnia 2022 roku 
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Na stan 7 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 6 – lista obecności w załączeniu. 

Komisji przewodniczyła Wiceprzewodnicząca komisji – Alicja Nowik. 

Protokołowała referent Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku – 

Sylwia Barszczewska. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

➢ Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski, 

➢ Skarbnik Gminy – Irena Osmycka, 

➢ Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – 

Alicja Szałkowska, 

➢ Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Przemysław 

Drozd, 

➢ Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku – Urszula Sulima. 

Wiceprzewodnicząca komisji – Alicja Nowik 

przywitała przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawiła proponowany porządek 

posiedzenia:  

1. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej należących do 

zakresu działania komisji. 

2. Opracowanie planu pracy komisji na 2023 rok. 

3. Sprawy wniesione.  

4. Wnioski komisji. 
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Uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano. 

Do punktu 1 – Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady 

Miejskiej należących do zakresu działania komisji 

a) projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w 

Olecku na rok 2023 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Członek komisji – Wojciech Leonarczyk 

uważa, że w plan pracy rady powinien zostać wpisany temat dotyczący problemów 

behawioralnych. 

Wiceprzewodnicząca komisji – Alicja Nowik 

powiedziała, że po przepracowaniu tematu na posiedzeniu komisji można przedstawić 

krótkie sprawozdanie podczas sesji. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

zasugerował aby nie dublować tematów pomiędzy komisjami. Ponadto po każdym 

przeanalizowanym temacie komisja powinna zdać raport pozostałym radnym. 

Komisja podjęła dyskusję na temat działalności komisji. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

b) projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Olecku na rok 2023 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

c) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Komisji 

Statutowej Rady Miejskiej w Olecku 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 
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omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

d) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowej 

Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

e) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

w rejonie ul. Produkcyjnej 

Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem wskazując przedmiotowy teren na mapie. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

f) projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Ełk o uznanie 

lasów za ochronne 

Kierownik Wydziału GKO – Przemysław Drozd 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Członek komisji – Alicja Stefanowska 

zapytała czy w związku z ograniczeniem udostępniania lasu nie będzie można z niego 

korzystać. 

Kierownik Wydziału GKO – Przemysław Drozd 

odpowiedział, że zakazy wstępu będą dotyczyć wtedy kiedy będą usuwane drzewa bądź 

wystąpi zagrożenie pożarem z powodu suszy. Dodał, iż nadleśnictwo raz na 10 lat 

opracowuje projekty lasów ochronnych. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 
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g) projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o 

określonej pojemności 

Kierownik Wydziału GKO – Przemysław Drozd 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Wiceprzewodnicząca komisji – Alicja Nowik 

zauważyła, że proponuje się sporą podwyżkę. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” podjął 

ostateczne stawki i po szczegółowej kalkulacji podwyżka o 5 złotych za osobę będzie 

bilansować system śmieciowy. 

Członek komisji – Alicja Stefanowska 

zapytała czy funkcjonuje system RapidSoft i czy liczba osób zgłoszonych do systemu 

śmieciowego się zwiększyła. 

Kierownik Wydziału GKO – Przemysław Drozd 

odpowiedział, że pracownik na bieżąco wzywa mieszkańców do wyjaśnień. Ustawodawca 

dopuścił możliwość weryfikacji mieszkańców ubiegających się o dodatek węglowy w 

systemie „śmieciowym” a więc sporo osób też z tego względu złożyło poprawne deklaracje. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

dodał, że obecna kalkulacja w stosunku do kalkulacji przedstawionej w roku ubiegłym 

wykazuje wzrost o ponad 200 osób zgłoszonych do systemu. 

Gmina Olecko ma najwyższy wskaźnik segregacji odpadów (51%) w porównaniu do 

pozostałych gmin należących do związku. Bardzo zła jakość segregacji odpadów jest w 

spółdzielniach mieszkaniowych, a to za odpady resztkowe tzw. zmieszane płacimy najwięcej. 

Wiceprzewodnicząca komisji – Alicja Nowik 

powiedziała, że warto przeprowadzić akcję edukacyjną wśród mieszkańców. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 
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h) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania 

Pracownik MOPS w Olecku – Urszula Sulima 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Wiceprzewodnicząca komisji – Alicja Nowik 

zapytała czy ilość osób korzystających z usług opiekuńczych się zmienia. 

Pracownik MOPS w Olecku – Urszula Sulima 

odpowiedziała, że liczba podopiecznych jest stała, i jest to 77 osób korzystających z usług 

opiekuńczych oraz 22 osoby ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Można zauważyć, że część osób ze względów finansowych ogranicza do 

minimum korzystanie z tych usług. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania. 

i) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2022 rok 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem, wspominając, że będzie przygotowana 

autopoprawka. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 
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j) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko 

na lata 2022-2035 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

k) projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2022 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

l) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Olecko na lata 2023-2035 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

m) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2023 rok 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Członek komisji – Alicja Stefanowska 

zapytała czy zostały zabezpieczone środki na wsparcie finansowe produkcji filmu fabularnego 

„Balony”. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że zadania w budżecie nie ma założonego a więc będzie to realizowane tak jak 

w roku obecnym czyli w doraźny sposób. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Olecka 
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Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Członek komisji – Paweł Giełazis 

poinformował, iż Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie uznała skargę na 

działalność Burmistrza Olecka za bezzasadną. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Do punktu 2 – Opracowanie planu pracy komisji na 2023 rok 

Wiceprzewodnicząca komisji – Alicja Nowik  

poprosiła na prośbę przewodniczącej komisji aby opracowanie planu pracy komisji przenieść 

na posiedzenie w styczniu 2023 r. 

Komisja poprzez aklamację wyraziła zgodę. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 3 – Sprawy wniesione 

Wiceprzewodnicząca komisji – Alicja Nowik 

wspomniała o odpowiedziach burmistrza na wnioski radnych, które wpłynęły od ostatniego 

posiedzenia komisji. 

Innych spraw wniesionych nie było. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 4 – Wnioski komisji 

Członek komisji – Paweł Giełazis 

zapytał czy planowany jest pokaz fajerwerków na powitanie Nowego Roku. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że już od kilku lat nie ma pokazu fajerwerek jednak krótkie spotkanie z 

mieszkańcami w Nowy Rok jest zaplanowane. 

Członek komisji -  Jakub Dziubiński 
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powiedział, że na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury 

Garbate” została przedstawiona taka informacja. 

Członek komisji – Wojciech Leonarczyk 

poprosił o przycięcie krzewów, które zasłaniają nowe witacze na wjeździe do Olecka od 

strony Wieliczek. 

Innych wniosków w tym punkcie nie zgłaszano. 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

Wiceprzewodnicząca komisji 

/-/ Alicja Nowik 

Protokołowała 

/-/ Sylwia Barszczewska 


