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P r o t o k ó ł  Nr BRM.0012.1.7.2020 

posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji  

Rady Miejskiej w Olecku 

odbytego w dniu 25 sierpnia 2020 r. 

 
Na stan 8 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 6 – lista obecności   
w załączeniu. 
 
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Anna Kaczor. 
 
Protokołowała pracownik biurowy Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w 
Olecku – Sylwia Barszczewska. 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 
 

 Burmistrz Olecka – Karol Sobczak, 
 Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski, 
 Skarbnik Gminy – Irena Osmycka, 
 Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – 

Alicja Szałkowska, 
 Kierownik Wydziału Edukacji – Anna Mitin, 
 Kierownik Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa – Ewa Zalewska-

Drozd, 
 Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski. 

 
 
Przewodniczący Komisji –  Anna Kaczor 
przywitała wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawiła proponowany 
porządek posiedzenia: 
 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
2. Wnioski Komisji do budżetu gminy na rok 2021. 
3. Sprawy wniesione. 
4. Wnioski Komisji.  

 
 
Przewodniczący Komisji – Anna Kaczor  
zgłosiła wniosek do porządku obrad polegający na wprowadzeniu nowego punktu: Dyskusja 
na temat transportu dzieci do szkół.  
Przedstawiła oraz poddał pod głosowanie proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
2. Wnioski Komisji do budżetu gminy na rok 2021. 
3. Dyskusja na temat transportu dzieci do szkół. 
4. Sprawy wniesione. 
5. Wnioski Komisji.  

 
 
Komisja, przy 1 głosie za i 4 głosach przeciw nie przyjęła dodatkowego punktu  
w proponowanym porządku obrad.  
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Do punktu 1 – Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
 
 

a) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania członków Komisji 
Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku 

 
Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 
szczegółowo omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Opinia Komisji: 
Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, 
Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku. 
 
 

b) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania członków Komisji 
Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej  
w Olecku 

 
Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 
szczegółowo omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Opinia Komisji: 
Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Polityki 
Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku. 
 
 

c) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania członków Komisji 
Statutowej Rady Miejskiej w Olecku 

 
Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 
szczegółowo omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Opinia Komisji: 
Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Statutowej Rady 
Miejskiej w Olecku. 
 
 

d) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko 

 
Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 
szczegółowo omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
 
Opinia Komisji: 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Olecko. 
 

e) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie 
nieruchomości gruntowych 
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Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 
szczegółowo omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Opinia Komisji: 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości gruntowych. 
 
 

f) projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego na terenie Gminy Olecko 

 
Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 
szczegółowo omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Opinia Komisji: 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia 
sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych 
form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Olecko. 
 
 

g) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko oraz 
określenia granic obwodów szkół podstawowych 

 
Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 
szczegółowo omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Opinia Komisji: 
Komisja, przy 4 głosach za, 1 głosie wstrzymującym się i 1 głosie przeciw pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko oraz określenia granic obwodów 
szkół podstawowych. 
 

h) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Oleckiej Rady 
Seniorów 

 
Kierownik Wydziału SZB – Ewa Zalewska-Drozd 
szczegółowo omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Wskazała proponowane 
zmiany przez Komisję Statutową w projekcie uchwały: 

 w § 12 ust. 2 po słowach „udział biorą” zostanie dopisane wyrażenie: „wszystkie 
osoby starsze, w tym”; 

 w § 16 ust. 5 po słowach „Na karcie do głosowania” zostanie dopisane wyrażenie: 
„każda osoba biorąca udział w głosowaniu”.  

 
Opinia Komisji: 
Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza,  jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Oleckiej Rady 
Seniorów. 
 
 

i) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie 
pomieszczeń gospodarczych i garaży 
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Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 
szczegółowo omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Opinia Komisji: 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń gospodarczych i garaży. 
 

j) projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Olecko 
 
Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 
szczegółowo omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Przewodniczący Komisji – Anna Kaczor 
zapytała, czy nie taniej byłoby przyłączyć tereny wiejskie do oczyszczalni w Lenartach  
i ją zmodernizować, zamiast zwozić do Olecka.  
 
Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 
odpowiedział, że obszar aglomeracji nie przesądza o inwestycjach. Ustalenie obszaru 
aglomeracji mówi, że w tych granicach występuje sieć. Jeżeli z analiz i projektów by wyszło, 
że korzystniej jest remontować oczyszczalnie w Lenartach to prawdopodobnie tak by się 
stało. Pracownicy PWiK byli w Lenartach, przeprowadzili szczegółową analizę, z której 
wynika, że jest w złym stanie technicznym. Zmodernizowanie jej do poziomu obowiązujących 
norm to bardzo wysokie koszty. Natomiast oczyszczalnia w Olecku ma jeszcze duże moce 
przerobowe, czyli dostarczenie tych ścieków nie spowoduje zwiększenia nieprzyjemnego 
zapachu, a spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania. 
 
Przewodniczący Komisji – Anna Kaczor 
zapytała, czy budowa rurociągu nie będzie droższa od modernizacji oczyszczalni  
w Lenartach. 
 
Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 
powiedział, że PWiK ma już gotowe projekty techniczne modernizujące oczyszczalnie, które 
czekają na pozyskanie funduszy oraz mające na celu rozbudowę i przyłączenie nowych 
odbiorców. Oczyszczalnia w Lenartach jest w złym stanie technicznym i w każdej chwili 
może dojść do większej awarii, przez co odbiorcy mogą zostać pozbawieni dostawy bieżącej 
wody.  
 
Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 
dodał, że uchwała wyznacza kierunki rozwoju sieci, ale nie przesądza o tym w jakich 
miejscach mają być oczyszczalnie. 
 
Opinia Komisji: 
Komisja, przy 5 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Olecko. 
 
 

k) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G 
 
Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 
szczegółowo omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Opinia Komisji: 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G. 
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l) projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale 

BRM.0007.67.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 

 
Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 
szczegółowo omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Opinia Komisji: 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale BRM.0007.67.2020 Rady Miejskiej w 
Olecku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza. 
 
 

m) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2020 rok 
 
Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 
szczegółowo omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 
dodał, że był złożony wniosek na dofinansowanie na wymianę dachu w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej w Olecku. Remont dachu jest konieczny, gdyż najwyższa kondygnacja budynku 
jest zalewana podczas opadów. 
 
Przewodniczący Komisji – Anna Kaczor 
zapytała kto jest autorem publikacji „Zapomniana Wielka Wojna w okolicach Olecka  
w latach 1914-1918”. Uważa również, że tytuł jest nie trafiony.  
 
Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 
odpowiedział, że autorem jest pan Józef Kunicki.  
 
Przewodniczący Komisji – Anna Kaczor 
zapytała, w których miejscach mają zostać wykonane progi zwalniające. 
 
Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 
odpowiedział, że na ul. Kościuszki na wysokości sklepu spożywczego „KIELICH” oraz  
na ul. Wiejskiej przy zejściu po schodach z ul. Kiepury.  

 Członek Komisji – Wojciech Rejterada 
 zgłosił problem z parkującymi samochodami przy ogródkach działkowych na Osiedlu Lesk   
oraz poddał pod rozwagę montaż progu zwalniającego na Osiedlu Lesk między blokami, 
a nie tak jak planowano na drodze dojazdowej do osiedla.  
 
Członek Komisji – Jarosław Bagieński 
zwrócił się z prośbą, aby wykonywane progi zwalniające były niższe niż na ul. Kościuszki 
przy Szkole Podstawowej nr 1.  
 
Komisja podjęła dyskusję na temat planowanych inwestycji drogowych. 
 
Opinia Komisji: 
Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, przy 5 głosach za i 1 głosie 
wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Olecko na 2020 rok. 
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n) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Olecko na lata 2020-2029 
 
Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 
szczegółowo omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Opinia Komisji: 
Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Olecko na lata 2020-2029. 
 
 

o) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  
i gminy Olecko 

 
Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 
szczegółowo omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Przewodniczący Komisji – Anna Kaczor 
zapytała się, czy właściciel działki nie powinien dopłacić, ponieważ uważa, że jest więcej 
warta, niż działka za którą została zamieniona.  
 
Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 
odpowiedział, że dyskusja na ten temat trwała jeszcze w poprzedniej kadencji. Była to jedyna 
opcja na polubowne rozwiązanie sprawy. Zamiana tych działek odbyła się po kosztorysach 
rzeczoznawcy, więc zostało dopilnowane aby gmina nie była stratna.  
 
Opinia Komisji: 
Komisja, przy 5 głosach za i 1 głosie przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko. 
 
Na tym punkt zakończono. 
 
Do punktu 2 - Wnioski Komisji do budżetu gminy na rok 2021. 
 
Komisja zgłosiła wniosek, aby zabezpieczyć środki w budżecie na podwyżki dla obsługi 
administracyjnej w szkołach.  
 
Na tym punkt zakończono.  
 
Do punktu 3  – Sprawy wniesione. 
 
Spraw wniesionych nie było.  
 
Na tym punkt zakończono. 
 
Do punktu 3 – Wnioski Komisji. 
 
Komisja zgłosiła wniosek, aby zabezpieczyć środki w budżecie gminy na podwyżki  
dla obsługi administracyjnej w szkołach.  
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Przewodniczący Komisji - Anna Kaczor  
wystąpiła w następujących sprawach: 
zwróciła się z prośbą, aby szkoły w których funkcjonują sklepiki uczniowskie przedstawiły 
informacje na stan 31 sierpnia br., na jakich zasadach one funkcjonują oraz czy ich 
funkcjonowanie reguluje statut szkoły; 

 
zwróciła uwagę, iż na ul. Mazurskiej znaki drogowe pionowe są wypłowiałe.*  
 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że przesunięcia w dz. 600 – Transport i łączność są m.in. na wykonanie 

progów i niezbędne oznakowanie. 

Członek Komisji – Wojciech Rejterada 
zgłosił następujące sprawy: 
 

 problem z parkującymi samochodami przy ogródkach działkowych na Osiedlu Lesk; 
 

 poddał pod rozwagę montaż progu zwalniającego na Osiedlu Lesk między blokami, 
a nie tak jak planowano na drodze dojazdowej do osiedla; 

 
 zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków między zadaniami na reprezentowanie 

gminy przez dzieci i młodzież na zawodach sportowych, kiedy obecnie  
zabezpieczone środki budżetowe zostaną już wykorzystane; 
 

 kto będzie dezynfekować sprzęt sportowy po zajęciach wychowania fizycznego oraz 
czy są zabezpieczone środki na to zadanie; * 
 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 
odpowiedział, że dyrektorzy szkół zostali zabezpieczeni w środki ochrony osobistej  
i dezynfekujące. Natomiast, kto będzie odpowiedzialny za dezynfekcję, to już zadanie 
logistyczne dyrektora.  
 

 zwrócił się z prośbą o uporządkowanie i wyznaczenie miejsc, w których mają być 
umiejscowione kontenery na odpady komunalne; * 

 
Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 
odpowiedział, że również widzi ten problem. Zostało przekazane zarządzanie w tym kierunku 
dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku, aby uporządkować  gdzie 
wiaty mają zostać umiejscowione oraz kto będzie z nich korzystać.  
 

 zapytał , według jakiego klucza odbywa się obsadzanie etatów nauczycieli w 
szkołach ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Kijewie.  

 
Członek Komisji – Jarosław Bagieński 
zwrócił się z prośbą, aby wykonywane progi zwalniające były niższe niż na ul. Kościuszki 
przy Szkole Podstawowej Nr 1  im. Henryka Sienkiewicza w Olecku. 
 
Członek Komisji – Ferdynand Grodzicki 
zapytał, czy można zwiększyć wymiar czasu pracy dla pań sprzątających w szkołach  
w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków związanych z obowiązkową dezynfekcją.* 
 
Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 
odpowiedział, że dyrektorzy szkół nie zgłaszali takiej potrzeby. Jeżeli otrzyma takie 
informacje to będą podejmowane odpowiednie działania i decyzje.  
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Innych wniosków w tym punkcie nie zgłaszano. 
 
Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 
 
 

Protokołowała 

Sylwia Barszczewska 

Przewodniczący Komisji 

Anna Kaczor 

 

 

*  Odpowiedź udzielona  podczas komisji . 


