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Protokół Nr BRM.0002.8.2022 

55. sesji Rady Miejskiej w Olecku  

odbytej w dniu 31 sierpnia 2022 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
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c) nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Olecko a Gminą Kalwaria 
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l) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu .............................................. 23 

m) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu .......................................... 24 

Do punktu 5 – Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych 
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Sesję rozpoczęto w dniu 31 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00. 

Zakończono o godz. 14:15 tego samego dnia. 

Sesji przewodniczyła:  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Olecku – Alicja Stefanowska. 

Protokołowała: 

Starszy inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru UM – Małgorzata Adameit. 

Do punktu 1 – Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad. 

Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej. Witała radnych 

uczestniczących w sesji, Burmistrza Olecka – Karola Sobczaka, Zastępcę Burmistrza – Sylwię 

Wieloch, sołtysów, gości oraz mieszkańców oglądających transmisję i obecnych na sali. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, 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 umieszczenie na gminnej stronie internetowej oraz wywieszenie jej 

przed wejściem do sali konferencyjnej. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła radnych o potwierdzenie w systemie eSesja 

obecności na sesji. 
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Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła,  

że na stan 21 radnych, w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi wystarczające kworum do 

podejmowania prawomocnych uchwał.  

Trzech radnych przybyło na sesję podczas jej trwania. 

W załączeniu do protokołu: raport obecności radnych. 

Obecni radni: 

1. Janina Anuszkiewicz 

2. Jarosław Bagieński 

3. Rafał Cezary Bielawski 

4. Dawid Bondarenko 

5. Bogusław Marek Borawski 

6. Jakub Dziubiński 

7. Paweł Giełazis 

8. Ferdynand Grodzicki 

9. Anna Kaczor 

10. Józef Krajewski 

11. Wojciech Leonarczyk 

12. Renata Małgorzata Maciąg 

13. Mariusz Miłun 

14. Alicja Nowik 

15. Wacław Olszewski  

16. Marian Prusko 

17. Wojciech Rejterada 

18. Marcin Roszko 

19. Alicja Stefanowska 

20. Grzegorz Wróblewski 

21. Wioletta Dorota Żukowska 

Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.  
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2. Uwagi i wnioski sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, radnych Oleckiej Rady 

Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, 

dotyczące projektów uchwał. 

3. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Olecku na rok 2022, 

b) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Olecko do Stowarzyszenia „Polskie Miasta 

Cittaslow”, 

c) nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Olecko a Gminą Kalwaria 

Republiki Litewskiej, 

d) nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Olecko a Gminą Druskieniki 

Republiki Litewskiej, 

e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Armii Krajowej, 

f) wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, 

g) wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń gospodarczych i garaży, 

h) zmieniającej uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko na rok 2022, 

i) emisji obligacji, 

j) zmiany budżetu Gminy Olecko na 2022 rok, 

k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2022-2035, 

l) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu, 

m) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  

w okresie od ostatniej sesji. 

6. Informacja Burmistrza Olecka o działalności w okresie między sesjami. 

7. Oświadczenia, wystąpienia i wnioski radnych. 

8. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są uwagi i wnioski do porządku obrad sesji.  

Wniosków do porządku obrad nie zgłaszano. 
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Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 2 – Uwagi i wnioski sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, 

radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych 

osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy ktoś z przedstawicieli jednostek pomocniczych chciałby zabrać głos na temat 

projektów uchwał będących przedmiotem dzisiejszych obrad. 

Uwag i wniosków nie zgłaszano. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 3 – „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

udzieliła głosu mieszkańcom. 

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Lesk” w Olecku – Marta Witkowska 

w imieniu mieszkańców Osiedla Lesk zwróciła się z prośbą o pozytywne zaopiniowanie 

projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2022 rok ze względu na 

zadanie „Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku”. Postępowania 

przetargowe nie zostały rozstrzygnięte ze względu na złożone oferty przekraczające 

planowane wydatki w budżecie gminy. Mieszkańcy zwracają się z prośbą o zabezpieczenie 

dodatkowych środków w budżecie, gdyż przebudowa dróg jest bardzo potrzebna. 

Mieszkanka Olecka – K. K. 

zabrała głos w następujących sprawach: 

➢ zapytała, czym będzie ogrzewana planowana do budowy fabryka naprzeciwko 

Osiedla Siejnik i od kiedy ruszy inwestycja. Z tego co się orientuje zmieniło się 

studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania dla tego terenu i jego funkcja. 

Czy prawdą jest, iż było wydane zezwolenie na budowę osiedla mieszkaniowego na 

terenie dawnego sadu i zrezygnowano z jego budowy ze względu na planowaną 

fabrykę; 
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➢ zwróciła uwagę na brak poręczy przy zejściu do stawku na Osiedlu Siejnik oraz 

wymytych po deszczu kamieniach na kamiennej ścieżce przy skateparku; 

➢ prosiła o konsultacje z mieszkańcami w sprawie budowy fabryki i sposobu jej 

ogrzewania; 

➢ zapytała, kto zarządza toaletą przy centralnym placu w mieście i czy „Paleta Smaków” 

ma do niej klucze, gdyż jest problem z dostępem; 

➢ zwróciła uwagę na źle wykonywane inwestycje, w tym brak poprawy przy odsadzaniu 

roślin na osiedlu; 

➢ zastanawiała się, dlaczego w urzędzie za niesolidną pracę i przekroczenie przepisów 

RODO otrzymuje się awans. 

Mieszkanka Olecka – G. O. 

zabrała głos w następujących sprawach: 

➢ odnośnie zagospodarowania terenu stawu na Osiedlu Siejnik oznajmiła, że zgodnie z 

podpisaną umową, wykonawca w ramach gwarancji powinien wymienić uschnięte 

rośliny. Obecnie jest dużo wyschniętych oraz zgniłych nasadzeń i powinno to być 

załatwione jak najszybciej a nie w okresie zimowym; 

➢ zapytała, kiedy Komisja Rewizyjna udzieli odpowiedzi i zajmie konkretne stanowisko 

w sprawie zgłoszenia z zeszłego roku odnośnie ww. inwestycji gminnej. Prosiła o 

odpowiedź na piśmie.  

Na tym punkt zakończono.  

Do punktu 4 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Olecku na rok 2022  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Paweł Giełazis 

omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

przypomniała o przestrzeganiu przepisów prawa w kwestii zwoływania posiedzeń Komisji 

Skarg (…). 
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Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Paweł Giełazis 

wyjaśnił, iż kilku radnych otrzymało skargi od mieszkańców, którzy nie chcieli podać swojego 

nazwiska, stąd podjął decyzję o zwołaniu posiedzenia. 

Radny Mariusz Miłun 

zwrócił uwagę, iż to cała rada decyduje, czy Komisja Rewizyjna zajmie się tematem, gdyż 

zmiana planu pracy komisji jest kompetencją rady. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała tytuł projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2022. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały.  

Radni nie zgłaszali uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

• zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Olecku na rok 2022. 

Wyniki głosowania: 

Za: 20. 

Przeciw: 0. 

Wstrzymało się: 0. 

Brak głosu: 0. 

Nieobecni: 1. 

Wyniki imienne: 

Za (20) 

Janina Anuszkiewicz, Jarosław Bagieński, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, 

Bogusław Marek Borawski, Jakub Dziubiński, Paweł Giełazis, Anna Kaczor, Józef Krajewski, 

Wojciech Leonarczyk, Renata Małgorzata Maciąg, Mariusz Miłun, Alicja Nowik, Wacław 

Olszewski, Marian Prusko, Wojciech Rejterada, Marcin Roszko, Alicja Stefanowska, Grzegorz 

Wróblewski, Wioletta Dorota Żukowska. 
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Nieobecni (1) 

Ferdynand Grodzicki. 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2022. 

Uchwała nr BRM.0007.58.2022 

w załączeniu 

b) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Olecko do Stowarzyszenia „Polskie Miasta 

Cittaslow”    

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

prosiła o przedstawienie opinii Komisji Oświaty (…).  

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Wojciech 

Rejterada 

poinformował, iż komisja przy 7 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała tytuł projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia Gminy Olecko do Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały. 

Radny Wojciech Leonarczyk 

oznajmił, iż chciałby, aby przystąpienie do stowarzyszenia było impulsem do budowy ścieżek 

rowerowych na terenie miasta. 

Radni nie zgłaszali innych uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 
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• wyrażenia woli przystąpienia Gminy Olecko do Stowarzyszenia „Polskie Miasta 

Cittaslow”. 

Wyniki głosowania: 

Za: 18. 

Przeciw: 0.  

Wstrzymało się: 2.  

Brak głosu: 0.  

Nieobecni: 1. 

Wyniki imienne: 

Za (18) 

Janina Anuszkiewicz, Jarosław Bagieński, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, 

Bogusław Marek Borawski, Jakub Dziubiński, Paweł Giełazis, Anna Kaczor, Wojciech 

Leonarczyk, Renata Małgorzata Maciąg, Mariusz Miłun, Alicja Nowik, Wacław Olszewski, 

Marian Prusko, Wojciech Rejterada, Alicja Stefanowska, Grzegorz Wróblewski, Wioletta 

Dorota Żukowska. 

Wstrzymało się (2) 

Józef Krajewski, Marcin Roszko. 

Nieobecni (1) 

Ferdynand Grodzicki. 

Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Olecko do 

Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”. 

Uchwała nr BRM.0007.59.2022 

w załączeniu 

c) nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Olecko a Gminą Kalwaria 

Republiki Litewskiej     

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

prosiła o przedstawienie opinii Komisji Oświaty (…).  
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Wojciech 

Rejterada 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała tytuł projektu uchwały w sprawie nawiązania 

współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Olecko a Gminą Kalwaria Republiki Litewskiej. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały.  

Radni nie zgłaszali uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

• nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Olecko a Gminą Kalwaria 

Republiki Litewskiej. 

Wyniki głosowania: 

Za: 20. 

Przeciw: 0.  

Wstrzymało się: 0.  

Brak głosu: 0.  

Nieobecni: 1. 

Wyniki imienne: 

Za (20) 

Janina Anuszkiewicz, Jarosław Bagieński, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, 

Bogusław Marek Borawski, Jakub Dziubiński, Paweł Giełazis, Anna Kaczor, Józef Krajewski, 

Wojciech Leonarczyk, Renata Małgorzata Maciąg, Mariusz Miłun, Alicja Nowik, Wacław 

Olszewski, Marian Prusko, Wojciech Rejterada, Marcin Roszko, Alicja Stefanowska, Grzegorz 

Wróblewski, Wioletta Dorota Żukowska. 

Nieobecni (1) 

Ferdynand Grodzicki. 
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Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej 

pomiędzy Gminą Olecko a Gminą Kalwaria Republiki Litewskiej. 

Uchwała nr BRM.0007.60.2022 

w załączeniu 

d) nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Olecko a Gminą Druskieniki 

Republiki Litewskiej  

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

prosiła o przedstawienie opinii Komisji Oświaty (…).  

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji – Wojciech 

Rejterada 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała tytuł projektu uchwały w sprawie nawiązania 

współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Olecko a Gminą Druskieniki Republiki Litewskiej. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały.  

Radni nie zgłaszali uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

• nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Olecko a Gminą Druskieniki 

Republiki Litewskiej. 

Wyniki głosowania: 

Za: 20. 

Przeciw: 0.  

Wstrzymało się: 0.  

Brak głosu: 0.  
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Nieobecni: 1. 

Wyniki imienne: 

Za (20) 

Janina Anuszkiewicz, Jarosław Bagieński, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, 

Bogusław Marek Borawski, Jakub Dziubiński, Paweł Giełazis, Anna Kaczor, Józef Krajewski, 

Wojciech Leonarczyk, Renata Małgorzata Maciąg, Mariusz Miłun, Alicja Nowik, Wacław 

Olszewski, Marian Prusko, Wojciech Rejterada, Marcin Roszko, Alicja Stefanowska, Grzegorz 

Wróblewski, Wioletta Dorota Żukowska. 

Nieobecni (1) 

Ferdynand Grodzicki. 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej 

pomiędzy Gminą Olecko a Gminą Druskieniki Republiki Litewskiej. 

Uchwała nr BRM.0007.61.2022 

w załączeniu 

e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Armii 

Krajowej  

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Alicja 

Szałkowska 

omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

prosiła o przedstawienie opinii Komisji Planowania (…).  

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Dawid Bondarenko  

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała tytuł projektu uchwały w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Armii Krajowej. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały.  



 
13 

 

 

Radny Jarosław Biagieński 

zapytał, czy w planie przewidziane są miejsca parkingowe, a jeżeli tak, to ile i czy jest 

możliwość utworzenia parkingu podziemnego pod budynkiem wielorodzinnym. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

odpowiedziała, iż przewidziane są parkingi w parterach budynków oraz w pasach drogowych 

wrogi wewnętrznej w ilości ok. 27 miejsc parkingowych. 

Radny Marcin Roszko 

zapytał, czy linia dachu budynku planowanego do budowy będzie równa z obecnym 

budynkiem z lokalem usługowym.  

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Alicja 

Szałkowska 

odpowiedziała, iż plan zakłada, że kalenice muszą być równe.  

Radni nie zgłaszali innych pytań ani uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Armii Krajowej. 

Wyniki głosowania: 

Za: 18. 

Przeciw: 0.  

Wstrzymało się: 2.  

Brak głosu: 0.  

Nieobecni: 1. 

Wyniki imienne: 

Za (18) 

Janina Anuszkiewicz, Jarosław Bagieński, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, Jakub 

Dziubiński, Paweł Giełazis, Anna Kaczor, Józef Krajewski, Wojciech Leonarczyk, Renata 

Małgorzata Maciąg, Mariusz Miłun, Alicja Nowik, Wacław Olszewski, Wojciech Rejterada, 

Marcin Roszko, Alicja Stefanowska, Grzegorz Wróblewski, Wioletta Dorota Żukowska. 

Wstrzymało się (2) 
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Bogusław Marek Borawski, Marian Prusko. 

Nieobecni (1) 

Ferdynand Grodzicki. 

Rada podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie ulicy Armii Krajowej. 

Uchwała nr BRM.0007.62.2022 

w załączeniu 

f) wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Alicja 

Szałkowska 

omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

prosiła o przedstawienie opinii Komisji Planowania (…).  

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Dawid Bondarenko  

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała tytuł projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na ponowne wydzierżawienie nieruchomości gruntowych. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały.  

Radni nie zgłaszali uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

• wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości gruntowych. 

Wyniki głosowania: 

Za: 20. 

Przeciw: 0.  
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Wstrzymało się: 0.  

Brak głosu: 0.  

Nieobecni: 1. 

Wyniki imienne: 

Za (20) 

Janina Anuszkiewicz, Jarosław Bagieński, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, 

Bogusław Marek Borawski, Jakub Dziubiński, Paweł Giełazis, Anna Kaczor, Józef Krajewski, 

Wojciech Leonarczyk, Renata Małgorzata Maciąg, Mariusz Miłun, Alicja Nowik, Wacław 

Olszewski, Marian Prusko, Wojciech Rejterada, Marcin Roszko, Alicja Stefanowska, Grzegorz 

Wróblewski, Wioletta Dorota Żukowska. 

Nieobecni (1) 

Ferdynand Grodzicki. 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ponowne 

wydzierżawienie nieruchomości gruntowych. 

Uchwała nr BRM.0007.63.2022 

w załączeniu 

g) wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń gospodarczych i garaży  

Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Jadwiga 

Żychowska  

omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

prosiła o przedstawienie opinii Komisji Planowania (…).  

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Dawid Bondarenko  

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała tytuł projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na ponowne wynajęcie pomieszczeń gospodarczych i garaży. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 
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zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały.  

Radni nie zgłaszali uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

• wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń gospodarczych i garaży. 

Wyniki głosowania: 

Za: 20. 

Przeciw: 0.  

Wstrzymało się: 0.  

Brak głosu: 0.  

Nieobecni: 1. 

Wyniki imienne: 

Za (20) 

Janina Anuszkiewicz, Jarosław Bagieński, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, 

Bogusław Marek Borawski, Jakub Dziubiński, Paweł Giełazis, Anna Kaczor, Józef Krajewski, 

Wojciech Leonarczyk, Renata Małgorzata Maciąg, Mariusz Miłun, Alicja Nowik, Wacław 

Olszewski, Marian Prusko, Wojciech Rejterada, Marcin Roszko, Alicja Stefanowska, Grzegorz 

Wróblewski, Wioletta Dorota Żukowska. 

Nieobecni (1) 

Ferdynand Grodzicki. 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie 

pomieszczeń gospodarczych i garaży. 

Uchwała nr BRM.0007.64.2022 

w załączeniu 
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h) zmieniającej uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko na rok 2022 

Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Jadwiga 

Żychowska  

omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

prosiła o przedstawienie opinii Komisji Polityki Prorodzinnej (…).  

Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Janina 

Anuszkiewicz  

poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała tytuł projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Olecko na rok 2022. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały.  

Radni nie zgłaszali uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

• zmiany uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko na rok 2022. 

Wyniki głosowania: 

Za: 20. 

Przeciw: 0.  

Wstrzymało się: 0.  

Brak głosu: 0.  

Nieobecni: 1. 

Wyniki imienne: 
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Za (20) 

Janina Anuszkiewicz, Jarosław Bagieński, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, 

Bogusław Marek Borawski, Jakub Dziubiński, Paweł Giełazis, Anna Kaczor, Józef Krajewski, 

Wojciech Leonarczyk, Renata Małgorzata Maciąg, Mariusz Miłun, Alicja Nowik, Wacław 

Olszewski, Marian Prusko, Wojciech Rejterada, Marcin Roszko, Alicja Stefanowska, Grzegorz 

Wróblewski, Wioletta Dorota Żukowska. 

Nieobecni (1) 

Ferdynand Grodzicki. 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Olecko na rok 2022. 

Uchwała nr BRM.0007.65.2022 

w załączeniu 

i) emisji obligacji 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

prosiła o przedstawienie opinii Komisji Planowania (…).  

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Dawid Bondarenko  

poinformował, że komisja przy 4 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała tytuł projektu uchwały w sprawie emisji obligacji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały.  

Radny Bogusław Marek Borawski 

zapytał, jakie będzie zadłużenie gminy po emisji obligacji.  
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Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

odpowiedziała, iż wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do dochodów na dzisiaj wynosi 

38,7%. 

Radni nie zgłaszali innych pytań ani uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej przypomniała, że zgodnie z artykułem 58 ust. 2 ustawy o 

samorządzie gminnym, uchwała dotycząca zobowiązań finansowych wskazująca źródła, z 

których zobowiązania te zostaną pokryte zapada bezwzględną większością głosów w 

obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady i poddała ww. projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

• emisji obligacji. 

Wyniki głosowania: 

Za: 14. 

Przeciw: 3.  

Wstrzymało się: 3.  

Brak głosu: 0.  

Nieobecni: 1. 

Wyniki imienne: 

Za (14) 

Janina Anuszkiewicz, Jarosław Bagieński, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, 

Bogusław Marek Borawski, Jakub Dziubiński, Paweł Giełazis, Anna Kaczor, Józef Krajewski, 

Wojciech Leonarczyk, Renata Małgorzata Maciąg, Mariusz Miłun, Alicja Nowik, Wacław 

Olszewski, Marian Prusko, Wojciech Rejterada, Marcin Roszko, Alicja Stefanowska, Grzegorz 

Wróblewski, Wioletta Dorota Żukowska. 

Przeciw (3) 

Janina Anuszkiewicz, Bogusław Marek Borawski, Paweł Giełazis. 

Wstrzymało się (3) 

Anna Kaczor, Marian Prusko, Wioletta Dorota Żukowska. 

Nieobecni (1) 

Ferdynand Grodzicki. 
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Rada podjęła uchwałę w emisji obligacji. 

Uchwała nr BRM.0007.66.2022 

w załączeniu 

j) zmiany budżetu Gminy Olecko na 2022 rok  

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

prosiła o przedstawienie opinii Komisji Planowania (…).  

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Dawid Bondarenko  

poinformował, że komisja, przy 4 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała tytuł projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Olecko na 2022 rok. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały.  

W dyskusji udział wzięli: 

• radny Wojciech Rejterada, 

• radna Renata Małgorzata Maciąg, 

• radny Mariusz Miłun. 

Radni nie zgłaszali innych uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

• zmiany budżetu Gminy Olecko na 2022 rok. 

Wyniki głosowania: 

Za: 19.  

Przeciw: 0.  
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Wstrzymało się: 1. 

Brak głosu: 0.  

Nieobecni: 1. 

Wyniki imienne: 

Za (19) 

Janina Anuszkiewicz, Jarosław Bagieński, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, 

Bogusław Marek Borawski, Jakub Dziubiński, Paweł Giełazis, Anna Kaczor, Józef Krajewski, 

Wojciech Leonarczyk, Renata Małgorzata Maciąg, Mariusz Miłun, Alicja Nowik, Wacław 

Olszewski, Wojciech Rejterada, Marcin Roszko, Alicja Stefanowska, Grzegorz Wróblewski, 

Wioletta Dorota Żukowska. 

Wstrzymało się (1) 

Marian Prusko. 

Nieobecni (1) 

Ferdynand Grodzicki. 

Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2022 rok. 

Uchwała nr BRM.0007.67.2022 

w załączeniu 

k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2022-2035 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka  

omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

prosiła o przedstawienie opinii Komisji Planowania (…).  

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Dawid Bondarenko  

poinformował, że komisja, przy 4 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała tytuł projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2022-2035. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały.  

Radni nie zgłaszali innych uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2022-2035. 

Wyniki głosowania: 

Za: 17. 

Przeciw: 0. 

Wstrzymało się: 3.  

Brak głosu: 0. 

Nieobecni: 1. 

Wyniki imienne: 

Za (17) 

Janina Anuszkiewicz, Jarosław Bagieński, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, Jakub 

Dziubiński, Paweł Giełazis, Józef Krajewski, Wojciech Leonarczyk, Renata Małgorzata Maciąg, 

Mariusz Miłun, Alicja Nowik, Wacław Olszewski, Wojciech Rejterada, Marcin Roszko, Alicja 

Stefanowska, Grzegorz Wróblewski, Wioletta Dorota Żukowska. 

Wstrzymało się (3) 

Bogusław Marek Borawski, Anna Kaczor, Marian Prusko. 

Nieobecni (1) 

Ferdynand Grodzicki. 

Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko 

na lata 2022-2035. 

Uchwała nr BRM.0007.68.2022 

w załączeniu 
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l) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu 

Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Jadwiga 

Żychowska  

omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

prosiła o przedstawienie opinii Komisji Planowania (…).  

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Dawid Bondarenko  

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała tytuł projektu uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały.  

Radni nie zgłaszali uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu. 

Wyniki głosowania: 

Za: 20. 

Przeciw: 0.  

Wstrzymało się: 0.  

Brak głosu: 0.  

Nieobecni: 1. 

Wyniki imienne: 

Za (20) 

Janina Anuszkiewicz, Jarosław Bagieński, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, 

Bogusław Marek Borawski, Jakub Dziubiński, Paweł Giełazis, Anna Kaczor, Józef Krajewski, 

Wojciech Leonarczyk, Renata Małgorzata Maciąg, Mariusz Miłun, Alicja Nowik, Wacław 
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Olszewski, Marian Prusko, Wojciech Rejterada, Marcin Roszko, Alicja Stefanowska, Grzegorz 

Wróblewski, Wioletta Dorota Żukowska. 

Nieobecni (1) 

Ferdynand Grodzicki. 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Oleckiemu. 

Uchwała nr BRM.0007.69.2022 

w załączeniu 

m) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu 

Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Jadwiga 

Żychowska  

omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

prosiła o przedstawienie opinii Komisji Planowania (…).  

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Dawid Bondarenko  

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała tytuł projektu uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały.  

Radni nie zgłaszali uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu. 

Wyniki głosowania: 

Za: 20. 
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Przeciw: 0.  

Wstrzymało się: 0.  

Brak głosu: 0.  

Nieobecni: 1. 

Wyniki imienne: 

Za (20) 

Janina Anuszkiewicz, Jarosław Bagieński, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, 

Bogusław Marek Borawski, Jakub Dziubiński, Paweł Giełazis, Anna Kaczor, Józef Krajewski, 

Wojciech Leonarczyk, Renata Małgorzata Maciąg, Mariusz Miłun, Alicja Nowik, Wacław 

Olszewski, Marian Prusko, Wojciech Rejterada, Marcin Roszko, Alicja Stefanowska, Grzegorz 

Wróblewski, Wioletta Dorota Żukowska. 

Nieobecni (1) 

Ferdynand Grodzicki. 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Oleckiemu. 

Uchwała nr BRM.0007.70.2022 

w załączeniu 

Na tym punkt wyczerpano. 

Przerwa 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

wznowiła obrady.  

Do punktu 5 – Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach 

podejmowanych w okresie od ostatniej sesji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym do biura rady wpłynęły sprawy, które na 

bieżąco były przesyłane radnym: 
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➢ W dniu 29 czerwca br. wpłynęła odpowiedź Wicemarszałka Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na apel Rady Miejskiej w sprawie inwestycji na drogach 

wojewódzkich na terenie Gminy Olecko i Powiatu Oleckiego. 

➢ Burmistrz przedłożył Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko do 

2025 roku za lata 2020-2021. 

➢ W dniu 1 lipca br. mieszkańcy Placu Wolności 19-21 zwrócili się z prośbą o  

naniesienie poprawek na ostatnio remontowanym terenie przy ich budynkach. W 

odpowiedzi burmistrz wskazał, iż prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującym 

prawem budowlanym i ukształtowaniem terenu a w ramach 5-letniego okresu 

gwarancyjnego będą usuwane wszystkie usterki, za wyjątkiem aktów wandalizmu. 

➢ Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki przekazał do wiadomości pismo z Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów dotyczące obowiązków wynikających z ustawy o 

ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 

publiczne.  

➢ W dniu 13 lipca br. Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko-

Mazurskich Jacek Wiśniowski zwrócił się z prośbą o rozważenie decyzji o 

przystąpieniu naszej gminy do związku. Radni wyrazili swoje zdanie w drodze 

głosowania na posiedzeniach poszczególnych komisji. Stosunkiem głosów: 15 

przeciw, 4 wstrzymujące się (przy 2 radnych nieobecnych) radni negatywnie opiniują 

przystąpienie do związku. 

➢ Dzisiaj wpłynęła informacja burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olecko 

za I półrocze 2022 r. 

➢ Przypomniała, iż zgodnie z wprowadzoną w urzędzie polityką bezpieczeństwa jest 

zabronione instalowanie i wprowadzanie do systemu informatycznego dodatkowych 

urządzeń (np. twardych dysków, pamięci, smartfonów itp.). Mając na uwadze 

komunikat przesłany do radnych w sprawie plików wyświetlanych na prośbę radnych 

podczas sesji i posiedzeń komisji RM ponownie prosi o dostarczanie plików co 

najmniej 3 godziny przed planowanym posiedzeniem komisji lub obradami sesji za 

pomocą służbowej poczty elektronicznej. Jednocześnie nadmieniła, że przekazywanie 

plików tuż przed sesją, kiedy pracownicy są przygotowani do uruchomienia 
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systemów, dezorganizuje pracę i wprowadza niepotrzebny stres i zamieszanie a przez 

przypadek mogą zostać wyświetlone zupełnie prywatne fotografie lub inne dane 

radnych.  

➢ Odbyło się 6 posiedzeń komisji Rady Miejskiej. Zapytała, czy Przewodnicząca Komisji 

Polityki Prorodzinnej (...) chciałaby krótko przedstawić podsumowane pracy komisji 

na posiedzeniu wyjazdowym w dniu 1 lipca br. na temat przeglądu kąpielisk 

miejskich. 

Przewodnicząca Komisji Polityki prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa – Janina 

Anuszkiewicz 

odpowiedziała, że nie było to przewidziane w programie sesji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, iż miała przyjemność reprezentować radę  

podczas wizyty gości z Francji oraz uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Lidzbarka 

Welskiego w celu zapoznania się z korzyściami przynależności do miast dobrego życia 

Cittaslow. Zapytała, czy są pytania w związku z przedstawionymi informacjami.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Wioletta Dorota Żukowska 

zapytała, na jakiej podstawie zostało wprowadzone ustalenie, że radny nie może w ostatniej 

chwili wprowadzić na sesję przygotowanych przez siebie materiałów. Prosiła o przesłanie 

tego radnym. 

Radni nie zgłaszali innych pytań.  

Na tym punkt zakończono.  

Do punktu 6 – Informacja Burmistrza Olecka o działalności w okresie między 

sesjami.  

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odniósł się do spraw poruszonych przez mieszkańców w punkcie „Głos wolny, wolność 

ubezpieczający”.  

Poinformował, że w okresie między sesjami zostało wydanych 15 zarządzeń.  
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Przypomniał, iż informacje z tego okresu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji 

Publicznej i krótko przekazał najważniejsze z nich. 

Poinformował Radę Miejską, jako organ kontrolny, że został powiadomiony o 

okolicznościach, które wskazują, iż radny Bogusław Marek Borawski prowadzi działalność 

gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, tj. narusza zakaz o którym mowa 

w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Przekazał na ręce Przewodniczącej Rady 

Miejskiej dokumenty związane ze sprawą.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są pytania w związku z przedstawionymi informacjami.  

Radni nie zgłaszali pytań. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała radcę prawnego, jakie kroki powinna podjąć rada w tej kwestii. 

Radca prawny – Łukasz Oniśko 

udzielił odpowiedzi, jakie są kompetencje rady w tym zakresie i jakie są terminy.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

usystematyzowała dalsze kroki rady w sprawie wygaszenia mandatu wskazując na potrzebę 

powołania komisji doraźnej do zbadania tej sprawy. 

Bogusław Marek Borawski 

zaznaczył, iż w sesjach rady uczestniczy od bardzo dawna, od kiedy powstał „Tygodnik 

Olecki” i kiedyś każda inwestycja gminna była świętowana, wszyscy się cieszyli. W tej chwili 

każda inwestycja jest krytykowana przez społeczeństwo.  

Stwierdził, że jest zaszczycony, iż burmistrz tak dokładnie zajął się jego życiorysem. Udzielił 

wyjaśnień w kwestii ewentualnego złamania zakazu.  

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odniósł się do wypowiedzi radnego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała radcę prawnego, czy materiały, które przedłożył burmistrz może udostępnić 

wszystkim radnym i ewentualnie członkom komisji doraźnej, jeśli zostanie powołana.  

Radca prawny – Łukasz Oniśko 
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udzielił odpowiedzi na zapytanie. 

Radna Janina Anuszkiewicz  

odnośnie zagospodarowania terenu nad stawem na Osiedlu Siejnik poinformowała, że 

wczoraj była w terenie i stwierdziła, iż odsadzanie roślin jest bezcelowe zanim nie zostanie 

wymieniony grunt, gdyż w podłożu iłowym będą gniły podczas deszczu i wysychały w porze 

suchej.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

prosiła o zachowanie porządku obrad sesji i zabierania głosu w odpowiednim punkcie. 

Radny Wacław Olszewski 

wyraził swoje zdanie na temat przepisów prawa dotyczących zakazu prowadzenia przez 

radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie do porządku obrad 

dodatkowego punktu – Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady 

Miejskiej w Olecku jako punktu 8. Numeracja ostatniego punktu zmieni się odpowiednio. 

Radni podjęli dyskusję na temat powołania komisji doraźnej. 

W dyskusji udział wzięli: 

• radny Wacław Olszewski, 

• radca prawny – Łukasz Oniśko, 

• Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska. 

Przerwa techniczna 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

wznowiła obrady. Oddała głos Sekretarzowi Gminy. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

zabrał głos w sprawie powołania komisji doraźnej. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

przytoczyła treść zgłoszonego wniosku. Przypomniała, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1a 

ustawy o samorządzie gminnym, każdy wniosek w sprawie zmian w porządku obrad można 

wprowadzić bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. 
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Poddała wniosek o zmianę porządku obrad pod głosowanie. 

Głosowano wniosek w sprawie: 

• zmiany porządku obrad poprzez: wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego 

punktu – Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w 

Olecku jako punktu 8. Numeracja ostatniego punktu zmieni się odpowiednio. 

Wyniki głosowania: 

Za: 14. 

Przeciw: 5.  

Wstrzymało się: 2.  

Brak głosu: 0.  

Nieobecni: 0. 

Wyniki imienne: 

Za (14) 

Jarosław Bagieński, Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, Jakub Dziubiński, Ferdynand 

Grodzicki, Józef Krajewski, Renata Małgorzata Maciąg, Mariusz Miłun, Alicja Nowik, Wacław 

Olszewski, Wojciech Rejterada, Alicja Stefanowska, Grzegorz Wróblewski, Wioletta Dorota 

Żukowska. 

Przeciw (5) 

Janina Anuszkiewicz, Bogusław Marek Borawski, Paweł Giełazis, Anna Kaczor, Marian Prusko. 

Wstrzymało się (2) 

Wojciech Leonarczyk, Marcin Roszko. 

Rada przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie do porządku 

obrad dodatkowego punktu – Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji 

Rady Miejskiej w Olecku jako punktu 8. Numeracja ostatniego punktu zmieniła się 

odpowiednio. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 7 – Oświadczenia i wystąpienia radnych. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 
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przypomniała, iż zgodnie z § 25 ust. 1 w związku z § 29 ust. 2 Statutu Gminy Olecko radni 

mają prawo zgłaszać wystąpienia na piśmie, nie wygłoszone w toku obrad.  Teksty wystąpień 

złożone na ręce przewodniczącej stanowią załącznik do protokołu z sesji. Prosiła radnych o 

zgłaszanie oświadczeń i wystąpień.  

Radna Anna Kaczor 

oznajmiła, iż sytuacja wygaszania mandatu zdarzyła się dwukrotnie i wówczas nie była 

powoływana komisja a radni głosowali zgodnie z własnym sumieniem. Zapytała radcę 

prawnego, czy komisja musi powstać.  

Radca prawny – Łukasz Oniśko 

udzielił odpowiedzi na zapytanie. 

Radny Bogusław Marek Borawski 

zabrał głos w swojej sprawie. 

Radny Wojciech Rejterada 

w imieniu mieszkańców zgłosił następujące zapytania w sprawie dostarczania ciepła:  

➢ jaki jest procent energii cieplnej dostarczanej przez ZPU „Prawda”, a jaki przez 

kotłownię Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olecku, która jest główną 

kotłownią zasilającą. Z informacji z 2021 r. wynika, że 100% energii cieplnej miało 

pochodzić z kotłowni ekologicznej; 

➢ czy dla kotłowni rezerwowej są potrzebne duże ilości miału; 

➢ dlaczego ceny ciepła wzrosły o ok. 40%, skoro z deklaracji ZPU „Prawda” wynika, że 

nie zostały podniesione ceny sprzedaży energii cieplnej do PEC; 

➢ jaki jest koszt jednostkowy sprzedaży 1GJ dla wspólnot mieszkaniowych; 

➢ w jego ocenie brakuje komunikacji między mieszkańcami a prezesem spółki; 

➢ na czym ma polegać modernizacja kotłowni na Osiedlu Lesk i jak realizacja inwestycji 

przełoży się na wzrost cen ciepła; 

➢ z której kotłowni ogrzewany jest Urząd Miejski w Olecku. 

Radny Wacław Olszewski 

wystąpił w następujących sprawach: 

➢ odnośnie inwestycji gminnych i powiatowych zwrócił uwagę na przebudowę ul. Armii 

Krajowej, gdzie roboty bardzo się przeciągają. Prosił rozważyć, aby w przypadku 
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inwestycji realizowanych w mieście zawrzeć w specyfikacji, by realizacja zadania nie 

była zbyt uciążliwa dla mieszkańców i odbywała się szybko z wcześniejszym 

dokładnym przygotowaniem do realizacji; 

➢ zgłosił, aby poprawić nowo ułożone płyty na alejce na cmentarzu komunalnym przy 

ul. Gołdapskiej, gdyż są znaczne nierówności; 

➢ uprzątnąć materiały budowlane i zakazać ich składowania obok parkingów przy ul. 

Letniej.  

Radny Jarosław Bagieński 

wystąpił w następujących sprawach: 

➢ oznajmił, że mija pół roku od wybuchu wojny w Ukrainie, wiele miast solidaryzuje się 

i wspiera bohaterski naród. Podczas wyjazdów wakacyjnych zauważył, iż w kilku 

miastach skwery są nazywane imieniem wolnej lub niepodległej Ukrainy. Zgłosił 

wniosek, aby skwer na rogu ulic Młynowej i Grunwaldzkiej w Olecku nazwać 

imieniem Niepodległej Ukrainy; 

➢ w związku z przypadającą w przyszłym roku 30. rocznicą powstania „Przystanku 

Olecko” zgłosił wniosek o wykonanie muralu na tylnej ścianie Regionalnego Ośrodka 

Kultury w Olecku „Mazury Garbate” upamiętniającego 30-lecie przystanku; 

➢ odnośnie trudnej sytuacji energetycznej chciałby wiedzieć, czy kotłownie w mieście 

zarządzane przez różne podmioty mają wystarczający zapas materiału grzewczego na 

najbliższy sezon.  

Poddał pod rozwagę wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji punktu dotyczącego 

sytuacji energetycznej w Gminie Olecko.  

Radna Janina Anuszkiewicz 

w imieniu mieszkańców wystąpiła w następujących sprawach: 

➢ zgłosiła problem zalewania od wielu lat ul. Mickiewicza po ulewnych deszczach; 

➢ zapytała, jaki był koszt wymiany tapicerki krzeseł w sali konferencyjnej urzędu; 

➢ w ciągu 5 lat inwestor ma obowiązek dokonywać napraw gwarancyjnych. Chciała 

wiedzieć, dlaczego przy Kąpielisku „Szyjka” nie postawiono ponownie kłody i figur 

kaczek w ramach już zrealizowanej inwestycji; 

Stwierdziła, iż coś niepokojącego dzieje się w PEC Sp. z o.o. w Olecku. Zwróciła się do prezesa 

spółki z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy w formie 
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kopii dokumentów, które miała odebrać osobiście, dotyczących sprzedaży ciepła i otrzymała 

decyzję w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej. Zacytowała fragment 

pisma. Mieszkańcy prosili o te informacje, a nie zostały udzielone. 

Radny Józef Krajewski 

wystąpił w następujących sprawach: 

➢ poinformował, że interweniował w sprawie ostatniego wypadku pod wiaduktem 

kolejowym na ul. Ełckiej w PKP w Olsztynie. Z upoważnienia naczelnika 

odpowiedzialnego za bezpieczeństwo na wiaduktach przekazuje informację, iż 

specjaliści ocenią wiadukt i stan bramek, na tej podstawie oszacują koszty i można się 

spodziewać, że belki ostrzegające zostaną zamontowane jeszcze przed zimą; 

➢ zwrócił uwagę na wysoki krawężnik parkingów przy Placu Wolności od strony urzędu 

w kierunku piekarni, gdyż kierowcy uderzają podwoziem samochodów; 

➢ odnośnie zalewania ul. Mickiewicza na posiedzeniu komisji padła informacja, iż ¾ 

wód opadowych pochodzi z dachów mieszkańców, która nie jest właściwie 

odprowadzana. Deklaruje zaangażowanie w spotkanie z mieszkańcami i rozwiązanie 

problemu poprzez odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych z odpływem do 

ogrodów;* 

➢ nawiązując do Raportu o stanie gminy za 2021 rok wskazał, iż radni i pracownicy 

urzędu tworzą zespół, który ponosi odpowiedzialność za 21 tys. mieszkańców gminy. 

Pada wiele uwag negatywnych do realizacji inwestycji, warto byłoby opracować 

algorytm realizacji zadań inwestycyjnych, by standardy mogły być zachowane także w 

przyszłości a ponadto rozważyć zatrudnienie architekta miejskiego. 

Radny Mariusz Miłun 

nawiązując do wypowiedzi radnego w kwestii ul. Mickiewicza zaznaczył, iż to cała zlewnia ma 

znaczenie. Woda z terenu ul. Norwida czy Żeromskiego płynie w kierunku najniższego 

punktu. W jego ocenie należy spotkać się z ludźmi, ale mając już ustalone konkrety.  

Radna Janina Anuszkiewicz 

popiera wniosek radnego Krajewskiego dotyczący architekta miejskiego, ale żeby nie było to 

na zasadzie architekta zieleni, który jest, a go nie widać.  

Radny Wojciech Leonarczyk 
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prosił o przekazanie następujących wniosków do właściwych zarządców dróg w mieście: 

➢ na wyremontowanej ul. Kolejowej w Olecku odbywają się wyścigi. Chce wiedzieć, czy 

zarządca podjął jakieś działania, by zapobiec potencjalnym wypadkom; 

➢ zapytał, na jakim etapie jest budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Alei 

Zwycięstwa w Olecku; 

Odniósł się do poprzedniej sesji i braku możliwości zabrania głosu w dyskusji.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Wioletta Dorota Żukowska 

wystąpiła w następujących sprawach: 

➢ nawiązując do dowozu uczniów do szkół za pomocą komunikacji gminnej zapytała, 

czy wszystkie przystanki autobusowe zostały wyposażone w wiaty przystankowe, jeśli 

nie, to prosi o ich postawienie jeszcze przed okresem jesienno-zimowym; 

➢ zapytała, czy zostały usunięte wady po odbiorze inwestycji przy Alei 450-lecia Olecka 

w wyznaczonym terminie do 15 lipca br. i czy zostało to potwierdzone na piśmie 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Chciała wiedzieć, czy usunięcie wad 

pozwoli na bezproblemowe poruszanie się po terenie osobom niepełnosprawnym i 

innym, np. z wózkami dziecięcymi. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, na jakim etapie jest przebudowa ul. Słonecznej w Olecku. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odniósł się do poruszonych spraw. 

Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji – Tomasz Kowalczyk 

udzielił odpowiedzi na zapytanie Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w kwestii usunięcia 

usterek. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

kontynuował odpowiedzi na wnioski radnych. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

nawiązując do spraw zgłoszonych przez radnego Wojciecha Rejteradę wtrąciła, że na 

spotkanie burmistrza z mieszkańcami w dniu 12 września br. warto byłoby zaprosić prezesa 

PEC-u, który wyjaśniłby kwestie związane z podwyżkami cen dostawy ciepła.  

Radny Bogusław Marek Borawski 
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odnosząc się do swojej sprawy prosił o przekazanie jeszcze dzisiaj dokumentów, które urząd 

zebrał na jego temat. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 8 – Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady 

Miejskiej w Olecku. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej 

komisji Rady Miejskiej w Olecku. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały.  

Radni nie zgłaszali uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała projekt ww. uchwały pod głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

• powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Olecku. 

Wyniki głosowania: 

Za: 6. 

Przeciw: 15.  

Wstrzymało się: 0.  

Brak głosu: 0.  

Nieobecni: 0. 

Wyniki imienne: 

Za (6) 

Rafał Cezary Bielawski, Dawid Bondarenko, Jakub Dziubiński, Renata Małgorzata Maciąg, 

Alicja Nowik, Alicja Stefanowska. 

Przeciw (15) 

Janina Anuszkiewicz, Jarosław Bagieński, Bogusław Marek Borawski, Paweł Giełazis, 

Ferdynand Grodzicki, Anna Kaczor, Józef Krajewski, Wojciech Leonarczyk, Mariusz Miłun, 
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Wacław Olszewski, Marian Prusko, Wojciech Rejterada, Marcin Roszko, Grzegorz 

Wróblewski, Wioletta Dorota Żukowska. 

Rada nie podjęła uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Olecku. 

Na tym punkt wyczerpano. 

Do punktu 9 – Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Alicja Stefanowska 

stwierdziła, że porządek sesji został wyczerpany i zamknęła obrady 55. sesji Rady Miejskiej  

w Olecku. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

/-/ Alicja Stefanowska 

Protokołowała 

/-/ Małgorzata Adameit 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 
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	a) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2022
	b) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Olecko do Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”
	c) nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Olecko a Gminą Kalwaria Republiki Litewskiej
	d) nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Olecko a Gminą Druskieniki Republiki Litewskiej
	e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Armii Krajowej
	f) wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości gruntowych
	g) wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń gospodarczych i garaży
	h) zmieniającej uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko na rok 2022
	i) emisji obligacji
	j) zmiany budżetu Gminy Olecko na 2022 rok
	k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2022-2035
	l) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu
	m) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu

	Do punktu 5 – Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
	Do punktu 6 – Informacja Burmistrza Olecka o działalności w okresie między sesjami.
	Do punktu 7 – Oświadczenia i wystąpienia radnych.


