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Protokół Nr ORN.0012.8.2017 

 

wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia                            

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku oraz Komisji Oświaty, Kultury, 

Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku  

odbytego w dniu 12 września 2017 r. 
 

Na stan 6 członków Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa 

w posiedzeniu udział wzięło 5 – lista obecności w załączeniu. 

 

Na stan 8 członków Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu                               

i Rekreacji w posiedzeniu udział wzięło 4 – lista obecności w załączeniu. 

 

Protokołowała inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku – 

Małgorzata Adameit. 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun, 

 Radna Rady Miejskiej w Olecku – Maria Wanda Dzienisiewicz, 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku – Katarzyna Dryl-Nerkowska, 

 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – Jan Mróz, 

 I Zastępca  Komendanta Powiatowego Policji w Olecku – Dariusz Stachelek, 

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku – Andrzej Kamiński, 

 Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”– Radosław 

Skrodzki, 

 Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku – Andrzej 

Falęcki, 

 Prezes Powiatowego Olecko-Gołdapskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego – Jerzy Sulima, 

 Prezes Oleckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Tomasz Dunaj, 

 Wiceprezes Oleckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Maciej 

Kosiński, 

 Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku – 

Elżbieta Rękawek, 

 Specjalista ds. turystyki Centrum Informacji Turystycznej w Olecku – Maria 

Łangowska, 

 Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru – Alicja Mieszuk. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

powitał wszystkich przybyłych na wspólne posiedzenie komisji. Poinformował, iż na 

posiedzenie zostali zaproszeni także przedstawiciele bazy gastronomiczno-noclegowej                      

z terenu gminy Olecko, ale nikt nie przybył na spotkanie.  

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie przewodniczącego obrad. 

2. Podsumowanie sezonu letniego. 

3. Sprawy wniesione. 

4. Wolne wnioski. 

 

Uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano. 
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Komisje jednogłośne przyjęły porządek posiedzenia. 

 

 

Do punktu 1 – Otwarcie posiedzenia i ustalenie przewodniczącego obrad.  

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

zgłosił propozycję, aby obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, 

Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Wojciech Rejterada, a on przygotuje i odczyta na sesji 

referat na powyższy temat. 

 

Radni nie wnieśli sprzeciwu. 

 

Przewodnictwo obrad przejął Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy 

Sportu i Rekreacji – Wojciech Rejterada. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu  2 – Podsumowanie sezonu letniego. 

 

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

zaproponował, aby osoby, które spieszą się zgłosiły chęć omówienia tematu jako pierwsze                                

w kolejności. Po przedstawieniu informacji prosił o zadawanie pytań.  

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku – Katarzyna Dryl-Nerkowska 

odczytała informacje dotyczące sezonu letniego 2017 – treść w załączeniu do protokołu.  

 

Radni nie zgłaszali pytań. 

 

Dyrektor MOSiR w Olecku – Andrzej Kamiński 

odczytał sprawozdanie z działalności ośrodka w okresie wakacji 2017 – treść w załączeniu do 

protokołu. 

Odnośnie kąpielisk wskazał, iż jest coraz mniej osób z uprawnieniami ratowniczymi.                          

W przyszłym sezonie letnim będzie kłopot, bo już w tym roku ośrodek nie miał pełnej obsady 

ratowniczej, a są plany utworzenia innych strzeżonych kąpielisk. Koniecznie należy pochylić 

się nad tym tematem. 

 

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

zapytał, czy problem polega na niskim wynagrodzeniu ratownika. Temat był poruszany 

kolejny raz, a sytuacja nie zmienia się, a nawet ulega pogorszeniu. 

 

Dyrektor MOSiR w Olecku – Andrzej Kamiński 

wyjaśnił, iż problem jest bardzo skomplikowany. Kilkakrotnie był ogłaszany nabór na 

ratowników. Zgłosiło się 5 kandydatów, z których tylko jeden umiał pływać. Szerzej powiedzą 

o tym ratownicy. Natomiast wysokość wynagrodzenia, to kolejne zagadnienie.  

Dodał, że Olecko jest wpisane jako przystanek na trasie Wschodniego Szlaku Rowerowego  

Green Velo i w ramach tego projektu ośrodek otrzymał od stowarzyszenia sprzęt do naprawy 

rowerów warty ponad 3 tys. zł, z którego można korzystać na polu namiotowym. 
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Członek Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Jarosław 

Bagieński 

zapytał, czy miała miejsce sytuacja, kiedy grupom sportowym odmówiono udostępnienia 

obiektów sportowych i z jakiego powodu – braku miejsca na obiektach, czy braku miejsc 

noclegowych.  

 

Dyrektor MOSiR w Olecku – Andrzej Kamiński 

odpowiedział, iż wiele razy odmówiono grupom i w zależności od sytuacji albo z powodu 

dużego obłożenia na obiektach sportowych, albo z powodu braku miejsc noclegowych.  

Przypomniał, iż od stycznia w dawnym Hotelu Olecko funkcjonuje Uzdrowisko Mazury,                         

co spowodowało zmniejszenie bazy noclegowej o ok. 200 miejsc. Stąd w tym roku było                      

89 turnusów (w zeszłym 107). Z drugiej strony w uzdrowisku przebywa 120 kuracjuszy przez 

cały rok, którzy korzystają z obiektów sportowych. 

Ośrodek posiada już wiele rezerwacji na 2018 rok.  

 

Członek Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Jarosław 

Bagieński 

podkreślił, iż warto byłoby wrócić do tematu remontu Hotelu Maraton i pozyskania ok. 60 

nowych miejsc noclegowych.  

Odnośnie klubów sportowych osób niepełnosprawnych poddał pod rozwagę nawiązać 

współpracę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i pozyskać 

środki z funduszu na utworzenie w Olecku centralnego ośrodka sportu dla niepełnosprawnych 

na wzór ośrodka w Spale, gdzie reprezentacje Polski mogłyby przygotowywać się do igrzysk 

olimpijskich. 

 

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

zapytał, ile osób otrzymało dofinasowanie do półkolonii i w jakiej kwocie.  

 

Dyrektor MOSiR w Olecku – Andrzej Kamiński 

odpowiedział, iż dofinasowanie otrzymało 31 uczestników półkolonii. Koszt półkolonii 

wyniósł 530 zł, rodzice dopłacali 80 zł, resztę kwoty stanowiło dofinansowanie z Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

zapytał, ile MOSiR zarobił na organizacji obozów i wypoczynku letniego. 

 

Dyrektor MOSiR w Olecku – Andrzej Kamiński 

odpowiedział, że obecnie nie posiada takiej informacji, ale szacuje, iż kwota ta wynosi                                         

ok. 0,5 mln zł.  

 

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

zapytał, ile kosztuje rocznie utrzymanie obiektów MOSiR. 

 

Dyrektor MOSiR w Olecku – Andrzej Kamiński 

wyjaśnił, iż ośrodek posiada przychód brutto, a dla gminy wykazuje dochód netto. Roczny 

budżet MOSiR wynosi 4 mln zł. Przychód wynosi ok. 1,4 mln zł.  

 

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

podkreślił, że głównym celem ośrodka jest działalność rekreacyjno-sportowa, a nie 

zarobkowa, a obiekty służą mieszkańcom. 

Zapytał, na jakim etapie jest sprawa Hotelu Maraton. 

 



 4 

Dyrektor MOSiR w Olecku – Andrzej Kamiński 

wyjaśnił, iż jest pomysł przebudowy hotelu, zadanie jest wpisane w Strategię 

Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014 – 2020. Pozostaje kwestia 

środków na ten cel.  

 

I Zastępca  Komendanta Powiatowego Policji w Olecku – Dariusz Stachelek 

odczytał sprawozdanie z czynności służbowych podjętych przez funkcjonariuszy Komendy 

Powiatowej Policji w Olecku w okresie wakacji 2017 – treść w załączeniu do protokołu. 

Oznajmił, iż od 15 lipca br. olecką policję wspiera dwóch funkcjonariuszy oddziałów 

prewencji z Olsztyna. Służbę w Olecku będą pełnić do końca września. Zarówno gmina, jak                

i powiat udzielili pomocy w tym zakresie.   

Policja współpracowała z ratownikami WOPR wykonując patrole łodzią motorową na 

jeziorze. Jednak w trakcie sezonu zepsuł się silnik motorówki. Służby na wodzie zamieniono 

na służby rowerowe na terenach nad wodą.  

 

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

upewnił się, iż Rajd Polski był organizowany po raz ostatni w naszym kraju. 

 

I Zastępca  Komendanta Powiatowego Policji w Olecku – Dariusz Stachelek 

potwierdził, że ze względu na złe zabezpieczenie imprezy organizator nie otrzymał licencji. 

Rajd odbędzie się w innym kraju.  

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

zapytał, czy policji jest znana sprawa kradzieży na osiedlu przy Liceum Ogólnokształcącym                      

w Olecku.  

 

I Zastępca  Komendanta Powiatowego Policji w Olecku – Dariusz Stachelek 

odpowiedział, iż sprawa jest znana. Złodziej wchodził na zamknięte posesje, gdzie 

zaparkowane samochody były otwarte. Osoba została zatrzymana, przedstawiono jej                        

20 zarzutów kradzieży i włamań. Sąd zastosował tymczasowy areszt dla tej osoby na okres                  

3 miesięcy. 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

zapytał, jak zakończyła się sprawa zepsutego silnika do łodzi motorowej. 

 

I Zastępca  Komendanta Powiatowego Policji w Olecku – Dariusz Stachelek 

wyjaśnił, że Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie nie posiadała środków na zakup 

nowego silnika. Komenda w Olecku nie jest jednostką budżetową i nie może dokonywać 

takich zakupów. Z dwóch zepsutych silników został złożony jeden, który działał tylko tydzień. 

Zatem komenda nadal nie posiada sprawnego silnika do łodzi motorowej.  

 

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

zapytał, czy jest jakiś pomysł, aby rozwiązać ten problem do przyszłego sezonu letniego, bo 

patrole na wodzie są potrzebne. 

 

I Zastępca  Komendanta Powiatowego Policji w Olecku – Dariusz Stachelek 

odpowiedział, iż olecka policja może jedynie zgłaszać wnioski do komendy wojewódzkiej                  

o środki na ten cel, bo nie posiada własnego budżetu. Ewentualnie mogą prosić o wsparcie 

gmin i powiatu. Jednak komenda posiada również inne potrzeby i środki finansowe, które 

otrzymuje jako wsparcie, woli przeznaczać na dodatkowe służby zarówno ponadnormatywne, 

jak i służby funkcjonariuszy z Olsztyna. Koszt silnika wynosi ok. 30-40 tys. zł.  
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Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

wtrącił, że po posiedzeniu komisji porozmawia na ten temat z komendantem i postara się 

pomóc, bo olecka policja powinna mieć sprawną łódź motorową.   

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – Jan Mróz 

przedstawił informację na temat bezpieczeństwa ppoż. w sezonie letnim na terenie Powiatu 

Oleckiego – treść w załączeniu do protokołu. 

Dodał, iż w związku ze zniszczeniami spowodowanymi ogromną wichurą w kraju polecono 

straży na terenie całej Polski sprawdzenie wszystkich obozowisk w lesie. Na terenie Powiatu 

Oleckiego takich obozowisk nie było.  

Ponadto straż pożarna wyszła z inicjatywą społeczną i zorganizowała szkolenie z udzielania 

pierwszej pomocy. Zajęcia miały odbywać się w dni wolne od pracy. Na pierwsze zajęcia, 

które prowadził strażak z uprawnieniami ratownika medycznego zgłosiło się 10 osób. Potem 

nie było chętnych.  

Podkreślił, iż w tym roku znacznie wzrosła liczba wyjazdów w związku z nietypowym 

zachowaniem zwierząt/owadów. Chodzi głównie o zagrożenia związane z szerszeniami.                       

W tym roku były to 123 wyjazdy – w 2016 r. – 36.    

  

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

zapytał o wykrywalność podpaleń. 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – Jan Mróz 

odpowiedział, że biorąc pod uwagę wieloletnie statystyki podpalenia są marginalnym 

zjawiskiem, gdyż zaszły zmiany i nie ma żadnych odpadów do ogniska, a to co zostaje na 

polach jest zbierane. Problem pojawia się w okresie wiosennym, jednak wcześniej występował 

on na obszarach wiejskich, zaś obecnie wyjazdy do podpaleń dotyczyły obszarów w okolicach 

miasta. Trudno jest wykryć sprawcę w tych przypadkach, ale zdarza się udowodnić 

podpalenia. Być może działalnością edukacyjną uda się zminimalizować ten problem, tak jak 

fałszywe alarmy. Obecnie, ze względu na postęp w technice, praktycznie został 

wyeliminowany problem fałszywych alarmów złośliwych.  

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

zapytał, jak wygląda współpraca gminy ze strażą pożarną w zakresie ewakuacji w razie 

zagrożenia w szkołach. Chciał wiedzieć, czy symulowane ewakuacje odbywają się i jakie są 

wyniki akcji. 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – Jan Mróz 

odpowiedział, iż szkoły raz w roku mają obowiązek organizować ewakuacje. Na spotkaniach    

z radami pedagogicznymi w większości szkół straż prosiła dyrektorów o wcześniejszą 

informację o planowanej organizacji ewakuacji i wówczas oddelegowuje oficera. Jeśli szkoła 

planuje symulację pożaru, wtedy również nie ma problemu, aby zastęp straży przeprowadził 

ćwiczenia. Inną kwestią jest działalność edukacyjna. Gdyby były ciekawe pomysły ze szkół 

lub prośby o poprowadzenie zajęć, nie widzi żadnego problemu, aby straż uczestniczyła                      

w nich i je uatrakcyjniła.     

 

Specjalista ds. turystyki Centrum Informacji Turystycznej w Olecku – Maria Łangowska  

przedstawiła informację na temat podsumowania sezonu turystycznego za 2017 r. – treść                   

w załączeniu do protokołu.  

 

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

upewnił się, iż największe zainteresowanie CIT jest w sezonie. 
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Specjalista ds. turystyki Centrum Informacji Turystycznej w Olecku – Maria Łangowska  

potwierdziła, że największe zainteresowanie jest w sezonie wakacyjnym. W lipcu odwiedziło 

CIT 542 turystów krajowych i 217 zagranicznych, zaś w sierpniu – 614 turystów krajowych                      

i 215 zagranicznych. Z pewnością duży wpływ na zwiedzających miała zła pogoda. 

Podkreśliła, iż w styczniu CIT odwiedziło wielu turystów z oleckiego sanatorium. 

 

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

zapytał, jak turyści wypowiadają się na temat Wiewiórczej Ścieżki, bo mieszkańcy zgłaszają 

niezadowolenie, a obiekt dużą atrakcją był kilka lat temu. 

 

Specjalista ds. turystyki Centrum Informacji Turystycznej w Olecku – Maria Łangowska  

odpowiedziała, iż turyści bardzo chwalą zarówno ścieżkę, jak i park oraz całe miasto. 

Podkreślają też, iż miasto jest czyste oraz chwalą smaczne i tanie jedzenie. 

 

Dyrektor ROK w Olecku „Mazury Garbate” – Radosław Skrodzki 

przedstawił informację z działań podejmowanych przez ośrodek w okresie letnim 2017 r. – 

treść w załączeniu do protokołu.  

Podziękował służbom mundurowym oraz Prezesowi PGK za współpracę przy organizacji 

imprez kulturalnych. 

 

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

zwrócił się z prośbą, aby przy kolejnej organizacji spotkania na temat spraw kultury, 

poinformować o nim członków komisji, bo są zainteresowani tym tematem.  

 

Dyrektor ROK w Olecku „Mazury Garbate” – Radosław Skrodzki 

odpowiedział, iż organizatorem spotkania był pracownik Urzędu Miejskiego w Olecku – Pani 

Aneta Milczarek, ale nie widzi przeszkód, by w przyszłości członkowie komisji otrzymali 

imienne zaproszenia.  

 

Prezes Powiatowego Olecko-Gołdapskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

– Jerzy Sulima 

poinformował, iż sezon jeszcze się nie skończył i stałe dyżury będą pełnione do końca 

września na kąpielisku „Skocznia”. Polegają one na  prewencji, a w większości na patrolach 

motorówką. W tym roku nie zanotowano poważnych akcji na kąpielisku, tylko na akwenie.  

W czerwcu miała miejsce jedna akcja do wywrotki i dwukrotne holowanie rowerów wodnych. 

Natomiast w lipcu miało miejsce 5 akcji do sprzętu pływającego i holowanie 4 jednostek 

pływających, zaś w sierpniu – 3 akcje polegające na holowaniu, z kolei we wrześniu miała 

miejsce 1 interwencja do wywrotki kajaka.  

Liczba godzin pracy na motorówce: 

1) czerwiec – 4:40 min., 

2) lipiec – 27:35 min., 

3) sierpień – 23:50 min. 

4) wrzesień – 2:15 min. 

Zwrócił się z prośbą o zwiększenie dotacji na paliwo do motorówki. Na kąpielisku jest 

wymagana liczba 3 ratowników. Ratownictwo  coraz bardziej polega na pływaniu motorówką. 

W związku z tym potrzebny jest kolejny etat ratownika, który będzie zajmował się interwencją 

do osób poszkodowanych poza kąpieliskiem, na terenie całego akwenu. Ratownicy pracując    

w trójkę nie mogą opuścić stanowiska i wykonywać jednocześnie tych dwóch zadań.  

Ponadto ratownikom przydałaby się typowa łódka do ratownictwa.   

Jeśli chodzi o szkolenia dla przyszłych ratowników poddał pod rozwagę, aby gmina 

sfinansowała ratownicze kursy przygotowawcze, a następnie kurs młodszego ratownika, gdzie 
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nie ma zbyt wysokich wymogów, jednak niewiele osób je spełnia. Osoby kończące kurs są 

obowiązane odpracować godziny społecznie. 

 

Prezes Oleckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Tomasz Dunaj 

dodał, iż oprócz patroli na akwenie miały miejsce interwencje do osób korzystających                         

z Wiewiórczej Ścieżki. Były to przypadki wywrotek rowerów, gdzie osoby poszkodowane 

były transportowane z rowerami przez jezioro oraz omdlenia. 

Jeśli chodzi o problem braku ratowników poinformował, iż jeszcze większy kłopot będzie                     

w kolejnym sezonie turystycznym, gdyż dwóch ratowników odeszło do służby wojskowej.  

Z kolei kursy przygotowawcze na ratowników wodnych są dobrym pomysłem i warto 

pomyśleć o środkach na ten cel. Organizowali tego typu szkolenia, jednak zgłaszały się osoby 

nie mające w ogóle pojęcia o pływaniu. W swoim zakresie wytypowali kilku mieszkańców 

Olecka, którzy „wychowali” się na kąpielisku „Skocznia”, planują szkolić ich w sezonie 

zimowym i następnie pomóc finansowo w zdobyciu uprawnień. Będzie to pewniejsze 

rozwiązanie jeśli chodzi o pozyskanie ludzi na przyszły sezon.      

Odnośnie stanowiska ratowników przy plaży „Szyjka” wskazał, iż potrzebne jest zadaszenie         

w formie małej wiaty chroniące przed deszczem i słońcem sprzęt ratowniczy oraz opatrunki. 

Przedłożył fotografię obrazującą przykład zabezpieczenia sprzętu – w załączeniu do protokołu.  

Podziękował za wsparcie finansowe w wysokości 3.200 zł. Za przekazane środki został 

zakupiony sprzęt w postaci dwóch sztormiaków, 6 kompletów profesjonalnych masek do  

sprzętu indywidualnego ratownika, płetwy, lornetka. Na kolejny sezon konieczna jest 

wymiana już zużytego sprzętu typu ssaki, stoper, „żółtki rękawowe”, boje. Koszt tego typu 

sprzętu to ok. 4.000 zł.     

Warto byłoby również rozważyć, tak jak w przypadku policji, zapewnienie noclegów, jeśli 

udałoby się na nowy sezon pozyskać ratowników z innych miast.  

 

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

w jego opinii należałoby nawiązać współpracę z Powiatem Oleckim w tym zakresie, który 

mógłby zapewnić noclegi w internacie.  

 

Prezes Oleckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Tomasz Dunaj 

podkreślił, że jeśli na akwenie są patrole policji ludzie zachowują się znacznie bezpieczniej. 

Na interwencje ratowników nie zawsze chcą reagować.  

 

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

nawiązując do problemu braku ratowników uważa, iż za kilka lat prężnie działające szkółki 

pływackie wyszkolą osoby, które potencjalnie będą mogły zostać ratownikami. Warto byłoby 

rozważyć rozszerzenie zakresu zadań zlecanych organizacjom pozarządowym prowadzącym 

szkółki pływackie o punkt dotyczący przygotowania młodzieży do kursów na ratowników 

wodnych.  

 

Prezes Oleckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Tomasz Dunaj 

powiedział, że przy okazji cyklicznych zawodów pływackich rozgrywanych w Olecku 

„Warmia i Mazury pływają” można byłoby organizować zawody z ratownictwa wodnego, 

które wyłoniłyby kandydatów na ratowników. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku – Elżbieta 

Rękawek 

zapytała, czy w kursie przygotowawczym na młodego ratownika może uczestniczyć tylko 

osoba dorosła, czy może również nastolatek.  
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Prezes Oleckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Tomasz Dunaj 

odpowiedział, iż w kursie może uczestniczyć osoba, która ukończyła 14 lat, jednak pracować 

nie może. Praca może być społeczna i mieć na celu zdobywanie doświadczenia.  

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

prosił o wyjaśnienie kwestii kursów przygotowawczych, czy jest to kurs nauki pływania, czy 

przygotowujący do zawodu ratownika.  

 

Prezes Oleckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Tomasz Dunaj 

odpowiedział, że kursy, które organizowali przygotowywały do zdobycia konkretnych 

uprawnień młodszego ratownika WOPR i ratownika wodnego. Szkółki nauki pływania to  

odrębna sprawa. Ostatnio zgłosiło się 14 kandydatów, tylko 1 umiał pływać.  

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

zapytał, ile kosztuje taki kurs dla jednej osoby. 

 

Prezes Oleckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Tomasz Dunaj 

odpowiedział, że kurs dla młodszego ratownika kosztuje 400 zł, kurs na ratownika wodnego 

(II i III etap) – 900 zł. By pracować jako ratownik wodny należy ukończyć szkolenie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy, którego koszt wynosi ok. 800 zł.  

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

podsumowując stwierdził, iż koszt łączny szkolenia jednej osoby wynosi ok. 2.000 zł.   

 

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

zapytał, czy po szkoleniu jest konieczność odbycia stażu.  

 

Prezes Oleckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Tomasz Dunaj 

odpowiedział, że według najnowszych wytycznych osoba może od razu pracować jako 

ratownik.  

 

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Olecku Sp. z o.o. – Andrzej Falęcki 

przedstawił informację w zakresie podsumowania sezonu letniego 2016 – treść w załączeniu 

do protokołu.  

Nawiązując do obsługi w zakresie sprzątania w trakcie trwania imprez odbywających się                    

w mieście zwrócił się z apelem, aby w budżecie przeznaczonym na organizację planować 

środki na sprzątanie. W tym roku firma wydatkowała na takie cele 2.800 zł.  

Poinformował, iż w stosunku do 2016 r. środków na utrzymanie czystości było więcej na cały 

rok. Zaapelował, by w budżecie gminy nie zmniejszać wydatków na gospodarkę komunalną, 

gdyż wówczas jest możliwość zatrudnienia dodatkowo nowych pracowników lub 

inwestowanie w sprzęt.  

 

Członek Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Anna Kaczor 

podziękowała prezesowi Falęckiemu za ciężką pracę. Radni powinni zrobić wszystko, aby 

działania spółki zostały dofinansowane. W planach jest wykonanie nowych punktów zieleni 

miejskiej, o które w przyszłości trzeba dbać. Obecnie w mieście są miejsca, które nie są 

porządkowane na bieżąco. Jest jednak świadoma, iż przy obecnych nakładach finansowych na 

PGK i zatrudnieniu nie da się wykonać wszystkiego na czas.  
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Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Olecku Sp. z o.o. – Andrzej Falęcki 

podkreślił, iż w firmie 20 osób wykonuje prace fizyczne. Mając na uwadze urlopy i zwolnienia 

lekarskie właściwie stale pracuje 15 osób. Prosił wyobrazić sobie, jak 15 osób ma w krótkim 

czasie posprzątać całe miasto.  

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

zapytał, kto nadzoruje osoby wykonujące prace społecznie użyteczne. 

 

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Olecku Sp. z o.o. – Andrzej Falęcki 

odpowiedział, że w przedsiębiorstwie jest dwóch majstrów, którzy przydzielają pracę. Jakość 

pracy tych osób jest różna.  

 

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Leszek 

Olszewski 

zapytał, czy spółka oczyszcza studzienki kanalizacyjne po większych opadach deszczu. Podał 

przykład studzienki zatkanej trawą i gałęziami przy ul. Leśnej.  

 

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Olecku Sp. z o.o. – Andrzej Falęcki 

odpowiedział, iż to co jest na powierzchni studzienki sprząta PGK. Czyszczeniem kanalizacji 

deszczowej wewnątrz kanałów nie zajmują się.  

Odnośnie Wiewiórczej Ścieżki stwierdził, iż musi ona przejść gruntowny remont całej 

infrastruktury.  

 

Przewodniczący obrad – Wojciech Rejterada  

zgodził się, że działania doraźne nie wystarczą. 

 

Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku – Alicja Mieszuk 

poinformowała, że przed sezonem letnim w przestrzeni miejskiej pojawiło się kilka nowych 

elementów – 4 „witacze” w formie wielkoformatowych banerów przy wjazdach do miasta, na 

centralnym placu w mieście dwie wystawy realizowane w formie wielkoformatowych 

wydruków („Olecko-moja przystań”, „Olecko – sportowa stolica Mazur”). W najlepszym 

punkcie miasta, na wielu imprezach masowych turyści i mieszkańcy mogli zobaczyć, co 

Olecko prezentuje w ofercie rocznej i wakacyjnej. 

Co roku są uzupełniane wydawnictwa promocyjne. W tym roku nowością jest publikacja 

promocyjna „Olecko dzieciom” z ofertą dla rodzin z dziećmi. 

Kalendarz imprez był wydrukowany gospodarczym sposobem przez ośrodek kultury z tego 

względu, iż w ciągu dwóch miesięcy ilość imprez tak się zmieniała, że publikacja wydana                     

w czerwcu byłaby nieaktualna w połowie lipca. Lepiej jest na bieżąco drukować kilkadziesiąt 

egzemplarzy i regularnie dopasować kalendarz imprez. W wersji elektronicznej jest 

aktualizowany na bieżąco.  

Ponadto w ofercie gminy są dwa przewodniki mobilne – my guide oraz przewodnik 

turystyczny „Olecko i okolice”. Jest to najszybsza forma zasięgnięcia informacji, co Olecko 

oferuje w zakresie noclegów, gastronomii i sferze kulturalnej.  

Ponadto na bieżąco jest aktualizowana strona internetowa. Od roku funkcjonuje profil Urzędu 

Miejskiego w Olecku na Facebooku, który jest wykorzystywany m.in. do promocji 

przedsięwzięć odbywających się latem.  

Ponadto w ramach promocji były zamówione płatne ogłoszenia prasowe w gazetach o zasięgu 

co najmniej wojewódzkim. Jest to drogie narzędzie promocyjne, ale przynoszące efekt.  

Budżet na promocję nie jest duży, jednak stara się wydatkować go jak najlepiej.  
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Radna Maria Dzienisiewicz 

powiedziała, że jej obecność na posiedzeniu jest ściśle związana z przewodnictwem Komisji 

Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku. Starała się notować wszystkie 

sugestie i wnioski zgłaszane przez prelegentów, a Komisja Planowania (…) będzie 

wnioskować m.in. o: 

 dofinasowanie zakupu sprzętu i przygotowania stanowiska dla ratowników WOPR oraz 

nawiązanie współpracy z powiatem w tym zakresie,  

 rozważenie wydania publikacji dobrej jakości dotyczących oleckiego rynku i dawnych 

nazw ulic w mieście,  

 rozszerzenia zapisów dotyczących otwartych konkursów ofert o szkolenia młodszych 

ratowników,  

 zwiększenie środków na wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście. Ważne 

jest również ogłaszanie przetargu i zawieranie umowy kilkuletniej na świadczenie tych 

usług, aby spółka miała większą stabilność w inwestowaniu, 

 remont Wiewiórczej Ścieżki. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

  

Do punktu 3 – Sprawy wniesione. 
 

Spraw wniesionych nie było. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 4 – Wolne wnioski.  

 

Komisje jednogłośnie przyjęły następujące wnioski: 

 zaplanować dodatkowe środki na zakup wyposażenia i paliwa ratownikom WOPR 

oraz zapewnić godne warunki pracy ratownikom na plaży „Szyjka” poprzez 

wykonanie wiaty chroniącej przed słońcem i deszczem, a także rozwiązanie problemu 

ewentualnego braku ratowników w kolejnym sezonie letni. Ponadto należy rozważyć 

rozszerzenie zapisów dotyczących otwartych konkursów ofert o szkolenia na stopień 

młodszych ratowników w rocznym programie współpracy na 2018 r. gminy Olecko 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, 

 zabezpieczyć dodatkowe środki na sprzątanie po imprezach masowych                         

i kulturalnych w mieście, 

 przeprowadzić generalny remont Wiewiórczej Ścieżki.    

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

poinformowała, iż pilotażowo podjęto próbę udostępnienia stoisk podczas sezonu letniego. 

Zarejestrowało się 13 podmiotów. Pogoda w tym roku nie pozwalała plantatorom sprzedać 

plonów. Stoiska były wykorzystywane, nie zostały zniszczone, jednak są niefunkcjonalne ze 

względu na zbyt małe rozmiary. Warto byłoby pomyśleć nad organizacją handlu na 

chodnikach. Osoby, które handlowały podkreśliły, iż najbardziej sprawdziłaby się sprzedaż 

wyrobów spożywczych typu pierogi, kartacze, smalec. Bez stosownych pozwoleń na 

imprezach masowych nie można sprzedawać takich produktów, natomiast na typowo 

lokalnych festynach nie ma takich wymogów. Jeden z podmiotów bierze pod uwagę 

zarejestrowanie się jako podmiot gospodarczy i sprzedawanie produktów żywnościowych 

własnej produkcji. W jej opinii pilotażowa próba sprawdziła się.  
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Innych wniosków w tym punkcie nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono.  

 

 

 

     Protokołowała                                                                  Przewodniczący obrad         

Małgorzata Adameit                                                    Wojciech Rejterada  


