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 P r o t o k ó ł  Nr ORN.0012.4.8.2017 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku,  

odbytego w dniu 7 listopada 2017 roku. 

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

w załączeniu. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński. 

 

Protokołowała inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego – 

Małgorzata Adameit. 

 

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński  

przywitał przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

2. Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok. 

3. Sprawy wniesione. 

4. Wolne wnioski.  

 

Uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 

 

 

Do punktu 1 – Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

 

Uwag do protokołu Nr ORN.0012.4.7.2017 nie wniesiono. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr ORN.0012.4.7.2017 posiedzenia komisji odbytego 

w dniu 10 października 2017 roku. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 2 – Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok. 

 

Po krótkiej dyskusji Komisja jednogłośnie przyjęła następujące tematy do planu pracy                           

na 2018 r.: 

 

Miesiąc Temat 

Luty Ocena prac związanych z tworzeniem miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Skala potrzeb i możliwości. 

 

Temat zaproponowany przez Członka Komisji – Zbigniewa Aksienionka 

Kwiecień Analiza zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. 

 

Temat zaproponowany przez Członka Komisji – Zbigniewa Aksienionka 

Maj Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 

 

Temat ujęty w planie pracy Rady Miejskiej 
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Wrzesień  Stan zasobów mieszkaniowych gminy (mieszkania komunalne                           

i socjalne) w latach 2016-2017. Analiza kosztów remontów. 

 

Temat zaproponowany przez Członka Komisji – Henryka Markowskiego 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 3 – Sprawy wniesione. 

 

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński 

poinformował, iż wszystkie sprawy wniesione członkowie komisji otrzymali pocztą 

elektroniczną.  

 

Innych spraw wniesionych nie było. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 4 – Wolne wioski.  

 

Członek komisji – Anna Kaczor 

zgłosiła następujące wnioski: 

 na prośbę mieszkanki zgłosiła, iż przy ul. Konopnickiej nie świeci latarnia, 

 prosiła o udzielenie odpowiedzi, czy gmina wydała pozwolenie na przycinkę gałęzi na 

drzewach przy nowo wybudowanym budynku przy ul. Norwida. Część gałęzi znajduje 

się w jeziorze. Wygląda to tak, jakby drzewa zasłaniały widok na jezioro i właściciel 

nieruchomości ściął gałęzie na drzewach. Ponadto na nieruchomości znajduje się tyle 

śmieci, jakby to było dzikie wysypisko, 

 zgłosiła, aby ponownie załatać dziurę na drodze przy wyjeździe z Kauflandu                              

na ul. Wojska Polskiego w prawo. Dziura jest tak głęboka, że można uszkodzić 

samochód. 

 

Członek komisji – Wioletta Żukowska 

zgłosiła wniosek o naprawę drogi w Kukowie, po której jeździ autobus szkolny.  

 

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński 

zgłosił następujące wnioski; 

 w związku z postawieniem nowych wiat przystankowych prosił o umieszczenie na nich 

naklejek z informacją, iż naklejanie ogłoszeń na wiatach będzie karane, 

 prosił o wyżwirowanie drogi wjazdowej do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku                 

od strony ul. Armii Krajowej.  

 

 

Innych wniosków nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono.  

 

 

       Protokołowała                                                          Przewodniczący Komisji                                       

Małgorzata Adameit                                                        Jarosław Bagieński 

 


