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Protokół Nr BRM.0012.2.11.2021 

 posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki 

Rady Miejskiej w Olecku odbytego  

w dniu 27 października 2021 roku  

Spis treści 
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ciepła oraz likwidacji niskiej emisji w systemie ciepłowniczym Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. w Olecku”, w tym omówienie umowy na zakup ciepła od prywatnego 
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Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2021 .............................................................. 6 

b) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet 
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e) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie lokalu 
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f) projekt uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 ........................................ 8 

g) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego .................... 9 

h) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
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i) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2021 rok ................. 10 

j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2021-2032 .......... 11 

Projekt opinii o sposobie wywiązywania się z obowiązków służbowych przez Burmistrza 

Olecka Karola Sobczaka .................................................................................................... 11 

Projekt opinii o sposobie wywiązywania się z obowiązków służbowych przez byłego 

Burmistrza Olecka Wacława Olszewskiego ...................................................................... 12 
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Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy na 2022 r. Gminy Olecko z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego ......................................................................................................... 12 

Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Olecko zadania Powiatu Oleckiego w 

zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego w 2022 r. ........................... 12 

Do punktu 3 – Sprawy wniesione. ........................................................................................ 13 

Do punktu 3 – Wnioski komisji. ............................................................................................ 13 

Na stan 7 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 7, w tym 2 członków w trybie 

zdalnym – lista obecności w załączeniu. 

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący komisji – Dawid Bondarenko. 

Protokołowała starszy inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w 

Olecku – Małgorzata Adameit. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

➢ Burmistrz Olecka – Karol Sobczak, 

➢ Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch, 

➢ Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski, 

➢ Skarbnik Gminy – Irena Osmycka, 

➢ Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku – Wiesław 

Bauer, 

➢ Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olecku – Marcin Małecki, 

➢ Członek Zarządu Spółdzielni Mazury w Olecku – Bogusław Strzała, 

➢ Kierownik Wydziału Dochodów i Egzekucji – Monika Dudycz-Stefanowska, 

➢ Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Przemysław 

Drozd, 

➢ przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski. 

Przewodniczący komisji – Dawid Bondarenko 

powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił proponowany porządek 

posiedzenia: 

1. Analiza inwestycji „Modernizacja istniejących sieci w celu ograniczenia strat ciepła 

oraz likwidacji niskiej emisji w systemie ciepłowniczym Przedsiębiorstwa Energetyki 
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Cieplnej Sp. z o.o. w Olecku”, w tym omówienie umowy na zakup ciepła od 

prywatnego przedsiębiorcy. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

3. Sprawy wniesione. 

4. Wnioski komisji. 

Uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano. 

Do punktu 1 – Analiza inwestycji „Modernizacja istniejących sieci w celu 

ograniczenia strat ciepła oraz likwidacji niskiej emisji w systemie 

ciepłowniczym Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olecku”, w 

tym omówienie umowy na zakup ciepła od prywatnego przedsiębiorcy. 

Prezes PEC Sp. z o.o. w Olecku – Marcin Małecki 

przedstawił analizę inwestycji – treść raportu w załączeniu do protokołu. 

Członek komisji – Marcin Roszko 

zapytał o podłączenie do Zakładów Produkcyjno – Usługowych „PRAWDA” Sp. z o.o. w 

Olecku. 

Prezes PEC Sp. z o.o. w Olecku – Marcin Małecki 

odpowiedział, że sieć PEC jest już połączona z ZPU „PAWDA” i zgodnie z umową zakłady 

mogą dostarczać ciepło z dniem zakończenia inwestycji, ale na razie nie ma takiej potrzeby. 

W grudniu i styczniu planowane są rozruchy testowe na odcinku od strony ul. Gołdapskiej. 

Członek komisji – Marcin Roszko 

zapytał o cenę wytworzonego ciepła. 

Prezes PEC Sp. z o.o. w Olecku – Marcin Małecki 

odpowiedział, że dla pierwszego trzyletniego okresu współpracy, liczonego od momentu 

zakończenia inwestycji przez PEC Olecko, strony ustaliły ceny za ciepło w wysokości  

28,00 zł/GJ i za zamówioną moc w wysokości 8.634,54 zł/MW/m-c, dla których szacowana 

jednoczłonowa cena zakupu ciepła wyniesie 40,00 zł/GJ netto. Po upływie tego okresu 

jednoczłonowa cena zakupu ciepła będzie ustalana co 12 miesięcy na podstawie corocznej 

informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i nie przekroczy 90% średniej ceny sprzedaży 

ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych nie będących jednostkami kogeneracji, 

stanowiących odnawialne źródła energii.  
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Członek komisji – Marcin Roszko 

zapytał, ile obecnie kosztuje wytworzenie ciepła za pomocą miału węglowego. 

Prezes PEC Sp. z o.o. w Olecku – Marcin Małecki 

odpowiedział, że jednoczłonowa cena wynosi około 70,00 zł netto za GJ.  

Przewodniczący Komisji – Dawid Bondarenko 

zapytał, ilu nowych odbiorców pozyskał PEC i czy wszystko, co zaplanowano, zostało 

wykonane. 

Prezes PEC Sp. z o.o. w Olecku – Marcin Małecki 

odpowiedział, iż ilość węzłów pozostała bez zmian, natomiast zmieniła się ich lokalizacja. 

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku zrezygnował z przyłączenia do sieci PEC i węzeł został 

zagospodarowany w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej obok PUP. 

Ponadto jeden węzeł został ulokowany w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, 

który obecnie realizuje własną inwestycję modernizacji budynku i źródła ciepła na paliwa 

gazowe i tym samym zrezygnował z dostaw ciepła realizowanych przez PEC. Wymiennik, 

który został zaprojektowany i zakupiony już rok temu będzie musiał zostać zmieniony o moc, 

którą szkoła wytworzy, czyli ok. 600 kW. Ponadto należało przenieść węzeł do innego 

pomieszczenia, oddalonego o 25 m, co wygenerowało dodatkowe koszty w wysokości ok. 50 

tys. zł netto. Jeszcze nie wie, w jakiej kwocie będzie trzeba zwrócić środki z dofinansowania 

ze względu na zmianę wielkości węzła. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

poprosił prezesa PEC o przekazanie informacji na temat podejścia jednostek organizacyjnych 

powiatu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, w trakcie procedury i po jego 

uzyskaniu. 

Prezes PEC Sp. z o.o. w Olecku – Marcin Małecki 

oznajmił, że ZSLiZ zrezygnował z dostaw ciepła od PEC z dniem 30 września br. „Olmedica” w 

Olecku Sp. z o.o. wcześniej odmówiła współpracy. W trakcie realizacji inwestycji z dostaw 

ciepła zrezygnował PUP i Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa 

Smaldone w Olecku. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

zwrócił uwagę, iż PEC poniósł dodatkowe koszty w kwocie ok. 100 tys. zł netto. 

Z drugiej strony ceny gazu rosną z roku na rok i była możliwość rezygnacji szkoły z własnej 

modernizacji kotłowni i przyłączenia do sieci, jednak powiat z tego nie skorzystał.  
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Przewodniczący Komisji – Dawid Bondarenko 

upewnił się, że do tej pory szkoła korzystała z dostaw ciepła z firmy Tabex S.A. w Olecku. 

Prezes PEC Sp. z o.o. w Olecku – Marcin Małecki 

potwierdził, iż tak było i instalacja była sprawna i gotowa do użytku. W ramach własnej 

inwestycji w szkole wykonawca usunął część instalacji dotyczącą zaopatrzenia w ciepłą wodę.  

Nadmienił, że była też kwestia sporna braku zgody ustanowienia służebności na przejście 

przez tereny Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku na 2 metrach bieżących działki. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

stwierdził, że z powyższych względów i czasowo, i finansowo PEC zanotował straty. 

Prezes PEC Sp. z o.o. w Olecku – Marcin Małecki 

dodał, iż główna magistrala sieci została już rozłożona od ZPU „PRAWDA” do kotłowni 

„Tabex” S.A. a następnie rura jako półmagistrala do wieży ciśnień. W kolejnym okresie 

inwestycji będą wymieniane rury fragmentów sieci na większe średnice. 

Przewodniczący Komisji – Dawid Bondarenko 

zapytał, o ilu odbiorców zwiększyła się sieć w stosunku do poprzedniego roku. 

Prezes PEC Sp. z o.o. w Olecku – Marcin Małecki 

odpowiedział, że kiedy przejął obowiązki prezesa moc zamówiona wynosiła 4,35 MW. Po 

przejęciu kotłowni „Tabex” S.A. moc zamówiona zwiększyła się do 6,5 MW, zaś docelowo 

będzie to 12-13 MW. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

poprosił, aby prezes ustosunkował się do zgłoszeń mieszkańców dotyczących problemów z 

dostawą ciepła w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych. 

Prezes PEC Sp. z o.o. w Olecku – Marcin Małecki 

wyjaśnił, że nie wszystkie sieci wewnętrze budynków są na tyle przystosowane, aby szybko i 

efektywnie usuwać powietrze z całego układu i po uruchomieniu węzłów indywidualnych i 

grupowych pojawiły się miejscami problemy z dostawą ciepła ze względu na zapowietrzenie.  

Członek komisji – Wioletta Dorota Żukowska 

w kwestii technicznej zapytała, dlaczego radni nie otrzymali wcześniej informacji na temat 

inwestycji. 

Przewodniczący Komisji – Dawid Bondarenko 
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poinformował, iż prosił prezesa o przygotowanie informacji na posiedzenie komisji i 

wcześniej również jej nie otrzymał. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

dodał, że komisja powinna określić jakiej formy dokumentów oczekuje. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 2 – Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

a) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2021 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Przewodniczący Komisji – Dawid Bondarenko 

zapytał, czy dużo zostało do zakończenia inwestycji, bo na ostatnim posiedzeniu komisji była 

mowa, aby zająć się tematem po zakończeniu zadania. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że z tego co się orientuje komisja nie odebrała jeszcze inwestycji. 

Członek komisji – Marcin Roszko 

zapytał, czy na zagospodarowanym terenie  na Osiedlu Siejnik zostały zamontowane kamery. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, iż być może zostaną zamontowane kamery w przyszłym roku. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 6 członków) przy 5 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2021. 

b) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych  

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Członek komisji – Wioletta Dorota Żukowska 
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zapytała, czy zwiększona stawka diety przewodniczącej będzie zgodna z rozporządzeniem w 

sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że stawka będzie zgodna z rozporządzeniem i będzie obowiązywać od 1 

listopada. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 6 członków) przy 5 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet 

radnych. 

c) projekt uchwały w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Olecka” 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 6 członków) przy 4 głosach za i 2 nieoddanych głosach pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Olecka”. 

d) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Regionalnego Ośrodka 

Kultury w Olecku „Mazury Garbate” 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja przy 6 głosach za i 1 głosie przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury 

Garbate”. 
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e) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie lokalu 

użytkowego 

Kierownik Wydziału GKO – Przemysław Drozd 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na ponowne wynajęcie lokalu użytkowego. 

f) projekt uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 

Kierownik Wydziału GKO – Przemysław Drozd 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem informując o wniesionej autopoprawce 

burmistrza. 

Przewodniczący Komisji – Dawid Bondarenko 

podziękował za ujęcie w planie projektu modernizacji sieci wodociągowej Sedranki-Judziki-

Lenarty. Chciał wiedzieć, czy wzięto pod uwagę wieś Biała Olecka oraz czy będzie 

projektowana także sieć kanalizacyjna. 

Prezes PWiK Sp. z o.o. w Olecku – Wiesław Bauer 

odpowiedział, że zaplanowana jest sama sieć wodociągowa.  

Przewodniczący Komisji – Dawid Bondarenko 

zwrócił uwagę, iż odcinkiem wodociągu Judziki-Lenarty-Biała Olecka administruje obecnie 

Spółdzielnia Mazury w Olecku, nie jest on własnością PWiK. 

Członek Zarządu Spółdzielni Mazury w Olecku – Bogusław Strzała 

potwierdził, że spółdzielnia dostarcza wodę do Judzik, Lenart i Bialskich Pół oraz odprowadza 

ścieki z terenu dawnego osiedla PGR w Lenartach oraz osiedla mieszkaniowego. Spółdzielnia 

przez najbliższe 3 lata będzie jeszcze świadczyć te usługi, ale potem nie będzie składać 

kolejnego wniosku o zatwierdzenie taryf i w związku z tym wnosi o przyłączenie tych 

miejscowości do wodociągu gminnego.  

Prezes PWiK Sp. z o.o. w Olecku – Wiesław Bauer 
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wyjaśnił, iż plan zawiera projekt i wykonanie wodociągu. Jeśli będzie konieczność 

rozszerzenia zakresu inwestycji, plan zostanie odpowiednio zmieniony.  

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

wskazał, że zgodnie z przepisami prawa spółdzielnia sama z siebie nie może zaprzestać 

dostarczania wody.  

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

wtrącił, iż będą prowadzone rozmowy oraz poszukiwania możliwości finansowania inwestycji 

ze środków zewnętrznych. 

Członek komisji – Wioletta Dorota Żukowska 

zapytała, czy w planie wzięto pod uwagę wniosek mieszkańca o wykonanie wodociągu do 

tzw. Hermanowa. 

Prezes PWiK Sp. z o.o. w Olecku – Wiesław Bauer 

odpowiedział, że w planie jest modernizacja sieci wodociągowej Osiedle Lesk. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja przy 5 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024. 

g) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

Kierownik Wydziału GKO – Przemysław Drozd 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja przy 6 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

h) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Kierownik Wydziału DE – Monika Dudycz-Stefanowska 
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omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja przy 5 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

i) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2021 rok 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Wiceprzewodniczący komisji – Rafał Cezary Bielawski  

zapytał o zwiększenie planu dochodów w dziale administracja publiczna z tytułu 

otrzymanych darowizn na zakup bramy promocyjnej. 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

wyjaśniła, że Wydział Promocji i Kultury pozyskał 4 tys. zł od sponsorów na  zakup bramy 

reklamowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku w celu promocji 

wydarzeń sportowych. 

Członek komisji – Wioletta Dorota Żukowska 

zapytała, na jakie dodatkowe roboty przy remoncie starego ogrodzenia cmentarza 

komunalnego w Olecku większa się wydatki o 37 tys. zł oraz na jakie drogi zwiększa się środki 

na żwirowanie i profilowanie dróg gminnych.  

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

odpowiedziała, że zwiększa się środki na wykonanie całej przedniej części ogrodzenia 

cmentarza jeszcze w tym roku.  

Członek komisji – Marcin Roszko 

zgłosił wniosek o usunięcie drzewa pozostawionego podczas ostatniej wycinki na cmentarzu 

komunalnym przy ul. Gołdapskiej, którego korzenie podnoszą grunt. Drzewo znajduje się po 

prawej stronie głównej alei. Ponadto radny prosi o coroczny przegląd drzew na cmentarzu. 

Członek komisji – Wacław Olszewski 

zwrócił uwagę, iż na posesji przedszkola przy ul. Wąskiej stary dąb został bardzo mocno 

przycięty i obecnie pozostał kikut. Prosił o informację, dlaczego drzewo zostało oszpecone. 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 
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odnośnie zwiększenia wydatków na żwirowanie i profilowanie dróg wyjaśniła, iż dotyczy to 

naprawy pobocza w Zielonówku oraz drogi w Sołectwie Jaśki a także na bieżące utrzymanie 

dróg gminnych.  

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja przy 5 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2021 rok. 

j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2021-2032 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja przy 5 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2021-

2032. 

Projekt opinii o sposobie wywiązywania się z obowiązków służbowych przez Burmistrza 

Olecka Karola Sobczaka 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

omówił dwa projekty opinii łącznie. 

Przewodniczący Komisji – Dawid Bondarenko 

w jego ocenie opinia pozytywna powinna być opracowana również w stosunku do byłego 

burmistrza. 

Pytań ani uwag do projektu opinii nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja przy 5 głosach za i 2 głosach przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt opinii o 

sposobie wywiązywania się z obowiązków służbowych przez Burmistrza Olecka Karola 

Sobczaka. 
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Projekt opinii o sposobie wywiązywania się z obowiązków służbowych przez byłego 

Burmistrza Olecka Wacława Olszewskiego 

Pytań ani uwag do projektu opinii nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja przy 2 głosach za, 3 głosach przeciw, 2 głosach wstrzymujących się oraz jednym 

nieoddanym głosie negatywnie zaopiniowała projekt opinii o sposobie wywiązywania się z 

obowiązków służbowych przez byłego Burmistrza Olecka Wacława Olszewskiego. 

 

Komisja rekomenduje odrzucenie projektu opinii Komisji Rewizyjnej, a w zamian podjęcie 

przez Radę Miejską opinii pozytywnej o sposobie wywiązywania się z obowiązków 

służbowych przez byłego Burmistrza Olecka Wacława Olszewskiego. 

Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy na 2022 r. Gminy Olecko z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem informując o wniesionej autopoprawce 

burmistrza. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 6 członków) przy 5 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie 

zaopiniowała projekt w sprawie rocznego programu współpracy na 2022 r. Gminy Olecko z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. 

Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Olecko zadania Powiatu Oleckiego w 

zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego w 2022 r. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 
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Komisja (obecnych 6 członków) przy 5 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Olecko zadania Powiatu 

Oleckiego w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego w 2022 r. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 3 – Sprawy wniesione. 

Spraw wniesionych nie było. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 3 – Wnioski komisji. 

Wniosków w tym punkcie nie zgłaszano. 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

Przewodniczący komisji 

Dawid Bondarenko 

Protokołowała 

Małgorzata Adameit 
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