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P r o t o k ó ł   Nr   ORN.0002.5.2019 

IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Olecku  

odbytej w dniu 22 maja 2019 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
 

 
Sesję rozpoczęto 22 maja 2019 r. o godz. 14:30 

Zakończono o godz. 15:17 tego samego dnia 

 

 

Sesji przewodniczył   Przewodniczący Rady Miejskiej w Olecku 

      - Grzegorz Kłoczko  

 

Protokołowała    Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru UM 

     - Małgorzata Adameit 

 

 

Do punktu 1 – Otwarcie sesji.  

 

 Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej. Witał radnych przybyłych  

na sesję, witał Burmistrza – Karola Sobczaka, Zastępcę Burmistrza – Sylwię Wieloch. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Grzegorz Kłoczko 

poinformował, iż sesja jest nagrywana i transmitowana, a nagrania będą udostępnione  

na gminnej stronie internetowej, natomiast klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania 

danych osobowych została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej przed 

wejściem do sali konferencyjnej. 

 

Poprosił radnych o potwierdzenie w systemie eSesja obecności na sesji.  

 

Obecni radni: 

1. Janina Anuszkiewicz 

2. Jarosław Bagieński 

3. Rafał Cezary Bielawski 

4. Dawid Bondarenko 

5. Marcin Czekay 

6. Jakub Dziubiński 

7. Paweł Giełazis 

8. Anna Kaczor 

9. Grzegorz Kłoczko 

10. Wojciech Leonarczyk 

11. Renata Małgorzata Maciąg 

12. Mariusz Miłun 

13. Alicja Nowik 

14. Wacław Olszewski 

15. Marian Prusko 

16. Wojciech Rejterada 

17. Marcin Roszko 

18. Alicja Stefanowska 

19. Grzegorz Wróblewski 

20. Wioletta Dorota Żukowska 
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 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że na stan   

21 radnych, w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi wystarczające kworum do odbycia 

sesji i podejmowania prawomocnych uchwał.  

Jeden radny przybył na sesję podczas jej trwania.  

 

W załączeniu do protokołu: raport obecności radnych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Grzegorz Kłoczko 

poinformował, że w dniu 17 maja 2019 r. wpłynął wniosek Burmistrza  

o zwołanie sesji nadzwyczajnej z zaproponowanym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 20 ust. 

3 ustawy o samorządzie gminnym był obowiązany zwołać dzisiejszą sesję. Odczytał wniosek 

– treść w załączeniu do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji.  

2. Oświadczenia radnych. 

3. Uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. 

5. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. 

6. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Uwag do porządku obrad nie zgłaszano. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Grzegorz Kłoczko 

oddał głos Burmistrzowi Olecka – Karolowi Sobczakowi. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

przedstawił uzasadnienie odwołania Skarbnika Gminy. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 2 – Oświadczenia radnych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Grzegorz Kłoczko 

oświadczył, iż dzisiaj wpłynęło pismo Pani Bożeny Kozielskiej w sprawie  umożliwienia  

wystąpienia na sesji i odniesienia się do zarzutów. Odczytał pismo – treść w załączeniu  

do protokołu. 

W jego ocenie nie byłoby przeszkód umożliwienia wystąpienia, natomiast nie widzi 

możliwości odwołania dzisiejszej sesji. 

 

Radny Mariusz Miłun 

zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie 

odwołania Skarbnika Gminy, aby Pani Kozielska mogła wypowiedzieć się w swojej sprawie.  

Odczytał treść art. 109 Kodeksu pracy. 

 

Radca prawny – Beata Kornelius 

wyjaśniła, iż art. 109 Kodeksu pracy dotyczy kar porządkowych stosowanych wobec 

pracowników. Wniosek Burmistrza dotyczy odwołania Pani Skarbnik, więc to nie jest ten tryb 

postępowania i w jej ocenie nie ma potrzeb korzystania z prawa wysłuchania Pani Skarbnik. 

Jeśli Przewodniczący zechce poddać pod głosowanie wniosek formalny, to Rada podejmie 

decyzję, jednak odwołanie Skarbnika Gminy jest wyłączną kompetencją Rady, nie wymaga 

jej obecności, ani wysłuchania. 
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Radny Mariusz Miłun 

zapytał Przewodniczącego Rady, kim jest pani, która zabierała głos. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Grzegorz Kłoczko 

wyjaśnił, że pani mecenas jest członkiem zespołu obsługi prawnej urzędu. 

Poinformował, iż wniosek formalny został zgłoszony, ale upewnił się, że wymagana jest 

zgoda Burmistrza na zmianę porządku obrad sesji nadzwyczajnej. 

 

Radca prawny – Beata Kornelius 

potwierdziła, iż zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym wymagana jest zgoda 

wnioskodawcy zwołania sesji nadzwyczajnej. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

nie wyraził zgody na zmianę porządku obrad sesji.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Grzegorz Kłoczko 

reasumując stwierdził, że nie może poddać wniosku formalnego pod głosowanie.  

 

Radny Jarosław Bagieński 

zapytał, jak będzie wyglądać sytuacja, kiedy dziś radni odwołają Skarbnika Gminy, a z pisma 

wynika, iż Pani Kozielska przebywa na zwolnieniu lekarskim. 

 

Radca prawny – Beata Kornelius 

wyjaśniła, iż stosunek pracy Skarbnika Gminy jest zawarty na podstawie powołania, więc 

okres przebywania na zwolnieniu jest przeszkodą dla doręczenia ewentualnie podjętej 

uchwały. Dalsze czynności z zakresu prawa pracy podejmie Burmistrz, jeśli uchwała zostanie 

podjęta. Zadania Skarbnika realizuje Zastępca Skarbnika.   

 

Radny Mariusz Miłun 

zwrócił się z prośbą do radnych, by jednak wstrzymali się od głosowania i dali szansę 

wypowiedzenia się Pani Skarbnik. 

Zapytał radcę prawnego, kto jest pracodawcą Skarbnika Gminy, skoro to Rada powołuje 

Skarbnika na wniosek Burmistrza. 

 

Radca prawny – Beata Kornelius 

odpowiedziała, że pracodawcą Skarbnika Gminy, który pełni funkcję głównego księgowego 

jest urząd, którego kierownikiem jest Burmistrz.  

 

Radny Wojciech Rejterada 

oświadczył, iż jako radny przed głosowaniem, chciałby wysłuchać drugiej strony. 

Zaproponował, by na kolejnej, zwykłej sesji Pani Skarbnik ustosunkowała się do zarzutów. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

wskazał do kiedy Pani Skarbnik będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim. 

  

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 3 – Uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Grzegorz Kłoczko 

poinformował, iż możliwość zgłoszenia uwag będzie także w punkcie 4 porządku obrad, tuż 

przed poddaniem jej pod głosowanie. 
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Radny Wacław Olszewski 

zabrał głos w sprawie współpracy z Panią Skarbnik, kiedy jeszcze pełnił funkcję Burmistrza. 

Wyraził uznanie dla jej fachowej wiedzy z zakresu finansów publicznych i wskazał,  

iż współpraca układała się bardzo dobrze. 

Chciał wiedzieć, czy przed opłaceniem faktury został dostarczony protokół odbioru robót oraz 

czy faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i rachunkowym. Ponadto 

chciał wiedzieć dlaczego zwolnienie jest w trybie dyscyplinarnym. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

ad vocem zapytał, czy były Burmistrz wyraziłby zgodę na to, aby w urzędzie były „dwa 

równoległe życia”, kiedy to za jego plecami wypływałyby środki finansowe. W jego ocenie 

nie może być dalszego zaufania do Pani Skarbnik. Termin zapłaty faktury upływał 8 maja br., 

więc nie widzi uzasadnienia dla jej opłacenia 26 kwietnia bez jego wiedzy i akceptacji. 

 

Radny Wacław Olszewski 

wskazał, iż żałuje, że wcześniej nie zaproszono Pani Skarbnik na dzisiejszą sesję, by mogła 

się wypowiedzieć. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

oznajmił, że Pani Skarbnik nie skorzystała z możliwości wcześniejszego wypowiedzenia się 

w sprawie i wiedziała, iż w tym tygodniu odbędzie się sesja nadzwyczajna.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Grzegorz Kłoczko 

poprosił o odpowiedź na pytanie Radnego Wacława Olszewskiego, na jakim etapie 

znajdowała się sprawa faktury. 

 

Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania – Alicja Szałkowska 

odpowiedziała, iż faktura była wystawiona za roboty częściowe, tzw. zanikające. Protokół 

odbioru robót był podpisany przez kierownika budowy wykonawcy, inspektora nadzoru, 

który reprezentuje urząd, natomiast merytorycznie faktura byłą podpisana przez nią, jako 

kierownika wydziału.  

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 4 – Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Grzegorz Kłoczko 

odczytał projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłaszali uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

 odwołania Skarbnika Gminy. 

 

 

 

 



 5 

Wyniki głosowania: 

 

ZA: 13,  

PRZECIW: 5,  

WSTRZYMAŁO SIĘ: 3, 

BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 0. 

 

Wyniki imienne: 
ZA (13) 

Janina Anuszkiewicz, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, Marcin Czekay, Jakub 

Dziubiński, Paweł Giełazis, Anna Kaczor, Grzegorz Kłoczko, Wojciech Leonarczyk, Renata 

Małgorzata Maciąg, Alicja Nowik, Marcin Roszko, Wioletta Dorota Żukowska. 

PRZECIW (5) 

Ferdynand Grodzicki, Mariusz Miłun, Wacław Olszewski, Marian Prusko, Wojciech 

Rejterada. 

WSTRZYMAŁO SIĘ (3) 

Jarosław Bagieński, Alicja Stefanowska, Grzegorz Wróblewski. 

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. 

 

 

U c h w a ł a   Nr ORN.0007.45.2019 

w załączeniu 

 

 

Na tym punkt wyczerpano.  

 

 

Do punktu 5 – „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

 

W tym punkcie głosu nie zabierano. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Grzegorz Kłoczko 

stwierdził, iż porządek sesji został wyczerpany. Zamknął obrady Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Miejskiej w Olecku.  
 

 

 

 

Protokołowała 

Małgorzata Adameit 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Grzegorz Kłoczko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


