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Protokół Nr BRM.0012.3.10.2022 

posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej Ochrony Zdrowia  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku 

 odbytego w dniu 24 października 2022 roku 
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Na stan 7 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 7 – lista obecności w załączeniu. 

Posiedzeniu przewodniczyła  Przewodnicząca  komisji – Janina Anuszkiewicz. 

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, 

➢ Kierownik Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa – Ewa Zalewska, 

➢ Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – 

Alicja Szałkowska, 

➢ Kierownik Wydziału Edukacji – Anna Mitin, 

➢ Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Przemysław 

Drozd. 

Przewodnicząca komisji – Janina Anuszkiewicz 

przywitała przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawiła proponowany porządek 

posiedzenia:  

1. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej należących do 

zakresu działania komisji. 

2. Sprawy wniesione. 

3. Wnioski komisji. 

Uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano. 
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Do punktu 1 – Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady 

Miejskiej należących do zakresu działania komisji. 

a) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Sedranki III” 

Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem wskazując przedmiotowy teren na mapie. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

b) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Śródmieście – Centrum 

Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem wskazując na zmiany wynikające z 

kwietniowej sesji na podstawie wyświetlonej prezentacji. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

c) projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy na 2023 r. Gminy 

Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem  

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

d) projekt uchwały w sprawie Statutu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku 

Kierownik Wydziału SZB – Ewa Zalewska 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

e) projekt uchwały w sprawie Programu „Olecka Karta Mieszkańca” na terenie Gminy 

Olecko 

Kierownik Wydziału SZB – Ewa Zalewska 
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omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Przewodnicząca komisji – Janina Anuszkiewicz 

zapytała, czy każdy mieszkaniec będzie mógł uzyskać kartę, czy będzie to uzależnione od 

spełnienia określonego kryterium. 

Kierownik Wydziału SZB – Ewa Zalewska 

odpowiedziała, iż każdy pełnoletni mieszkaniec zamieszkujący na terenie gminy Olecko 

będzie mógł otrzymać kartę. W tym przypadku nie ma kryterium dochodowego. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

wtrącił, że fakt zamieszkania będzie trzeba udokumentować, np. poprzez okazanie deklaracji 

śmieciowej lub zeznania PIT.  

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Programu 

„Olecka Karta Mieszkańca” na terenie Gminy Olecko. 

f) projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu 

Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Przewodnicząca komisji – Janina Anuszkiewicz 

zwróciła uwagę, aby w uzasadnieniu do projektu uchwały podawać poprzednie stawki i 

proponowane.   

Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 

zaznaczyła, iż poprzednio brana była pod uwagę średnia cena paliwa.   

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

g) projekt uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Olecku 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
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Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

uzupełnił wypowiedź sekretarza wskazując na oszczędności również z tytułu przejęcia 

zamówień publicznych i ogłaszania jednego przetargu dla wszystkich jednostek 

obsługiwanych. Ponadto przepisy pozwalają na obsługę sektora prywatnego przez CUW. 

Centrum jest też gwarancją pracy dla wszystkich pracowników w dobie kryzysu. 

Członek komisji – Alicja Stefanowska 

zwróciła uwagę, iż w każdej jednostce jest zatrudniony specjalista od BHP, spraw 

przeciwpożarowych, czy RODO. Zapytała, co się stanie z tymi pracownikami, skoro w 

centrum po jednej osobie wystarczy do obsłużenia każdego zakresu spraw. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

wyjaśnił, że ww. sprawami zajmują się osoby zatrudnione na umowę zlecenie. 

Członek komisji – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy w przypadku oddelegowania pani sprzątającej ze szkoły w Gąskach do szkoły w 

Olecku pani będzie w delegacji i otrzyma zwrot kosztów podróży. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, iż na dzisiaj grafik i odpowiedzialność się nie zmieni. Nie ma potrzeby 

przenoszenia do innej jednostki.  

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

dodał, że dyrektor nadal będzie bezpośrednim przełożonym wobec pań sprzątających.  

Członek komisji – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy obecnie dyrektorzy szkół uczą przedmiotów. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, iż dyrektorzy mają 3 godziny dydaktyczne tygodniowo.  

Członek komisji – Alicja Stefanowska 

zwróciła uwagę, że mówi się o oszczędnościach, a nie wiadomo, jaki będzie koszt utworzenia 

CUW. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

zaznaczył, iż szkoły nie mają autonomii, są finansowane z budżetu gminy.  
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Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

dodał, że koszty przystosowania lokali będą, ale one i tak są konieczne do poniesienia, gdyż 

budynek należy do gminy i obecnie lokale bez modernizacji instalacji elektrycznej na kwotę 

107.695,80 zł nie nadają się do najmu. Ponadto należy wykonać remont łazienki z 

dostosowaniem jej do osób niepełnosprawnych, którego koszt szacuje się na ok. 80 tys. zł. 

Będą też inne koszty wynikające z remontów pokoi. Należy też wykonać dźwig dla osób 

niepełnosprawnych, jednak to zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania z 

zewnątrz. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

wtrącił, iż nie planuje się zwiększenia zatrudnienia. 

Przewodnicząca komisji – Janina Anuszkiewicz 

odnośnie delegowania pracowników stwierdziła, że nie można zapewnić, iż pracownicy CUW 

nie będą przenoszeni między jednostkami i podała przykład ratowników zatrudnionych w 

ośrodku sportu i rekreacji, którzy byli odsyłani do obsługi imprez.  

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

wskazała, iż nie przypomina sobie, by ratownicy byli wykorzystani do innych zadań. 

Natomiast pracownicy ośrodka sportu w zakresie swoich obowiązków mają organizację 

wydarzeń sportowych. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

dodał, że ratownik posiada takie kwalifikacje, że nikt inny go nie zastąpi. W sezonie letnim 

ratownicy są oddelegowani do służby na kąpieliskach.  

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

wskazał, iż w uchwale jest zapis dotyczący art. 231 Kodeksu pracy, który gwarantuje przejście 

pracownika do CUW na dotychczasowych zasadach.  

Członek komisji – Wojciech Leonarczyk 

podkreślił, że CUW ma być jednostką pomocniczą, a nie przejmować zadania urzędu. W 

projekcie statutu CUW są wymienione zadania, których nie wykonuje żadna z jednostek 

wskaznych w uchwale o utworzeniu CUW. W jego ocenie należało najpierw zapytać radę, czy 

wyraża wolę utworzenia takiego centrum. Uważa, że zakres współpracy jest zbyt szeroki. 
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Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

stwierdził, iż nawet po wielomiesięcznej dyskusji racjonalne argumenty nie trafią do osób, 

które będą miały obawy.  

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

doprecyzował, że gmina realizuje zadania na rzecz mieszkańców poprzez urząd  i inne 

jednostki organizacyjne.  

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

zacytował zapisy ustawy dotyczące CUW.  

Przewodnicząca komisji – Janina Anuszkiewicz 

poinformowała, iż uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Oświaty (…), na którym byli obecni 

pracownicy szkół i w jej ocenie burmistrz stracił wiarygodność u tych ludzi. 

Członek komisji – Wojciech Leonarczyk 

oznajmił, że szanuje koncepcję burmistrza, ale się z nią nie zgadza. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

stwierdził, iż nie dziwi się ludziom, że mają obawy, bo to niektórzy radni robią ferment. 

Członek komisji – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy skoro CUW przejmie tak wiele obowiązków administracyjnych dyrektorów 

szkół, a oni mają tak mało godzin dydaktycznych, to nie należy zmniejszyć im uposażenia, 

wówczas byłyby oszczędności. 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

odpowiedziała, że oprócz spraw administracyjnych, dyrektorzy mają wiele innych 

obowiązków, których przybywa z miesiąca na miesiąc.  

Wiceprzewodnicząca komisji – Alicja Nowik 

podkreśliła, iż również uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Oświaty (…), była duża 

frekwencja. Pracownicy wyrażali obawy przez zatrudnieniem w CUW, natomiast dyrektorzy 

byli za utworzeniem centrum, mając na uwadze dobro uczniów.  

 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 
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h) projekt uchwały w sprawie Statutu Centrum Usług Wspólnych w Olecku 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

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

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem i na podstawie prezentacji. 

Członek komisji – Wojciech Leonarczyk 

zapytał, czy w przypadku sklepów wielkopowierzchniowych liczy się ich cała powierzchnia. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, iż brana jest pod uwagę powierzchnia użytkowa. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

j) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem i na podstawie prezentacji. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Projekt uchwały 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. 

Przewodnicząca komisji – Janina Anuszkiewicz 

zwróciła uwagę, iż w projekcie uchwały nie został wskazany podmiot, z którym zostanie 

zawarta umowa.  

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 
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wyjaśnił, że w tego typu dokumencie nie wskazuje się podmiotu. Zamiar zawarcia umowy 

publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

Członek komisji – Wojciech Leonarczyk 

zapytał, jaki jest termin na rozwiązanie umowy. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

wyjaśnił, iż wojewoda ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie do dnia 4 listopada br. W 

projekcie umowy jest 3-miesięczny termin. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

k) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2022 rok 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Członek komisji – Jakub Dziubiński 

zapytał o zadanie „Dostępny Samorząd w Gminie”, czy chodzi o dostępność architektoniczną. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

wyjaśnił, iż projekt obejmuje dostępność architektoniczną, ale też komunikacyjną, np. 

zostanie zmieniona strona BIP, ponadto będą zrealizowane inne drobne zadania.  

Członek komisji – Jakub Dziubiński 

podkreślił, aby korzystać z każdej możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.  

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

l) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko 

na lata 2021-2034 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Na tym punkt zakończono. 
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Do punktu 2 – Sprawy wniesione. 

Spraw wniesionych nie było. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 3 – Wnioski komisji. 

Członek komisji – Wojciech Leonarczyk 

prosił o uzupełnienie piasku w pojemniku przy przejściu dla pieszych obok Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku przed sezonem zimowym. 

Przewodnicząca komisji – Janina Anuszkiewicz 

zgłosiła następujące wnioski: 

➢ odnośnie oszczędności zużycia energii elektrycznej poddała pod rozwagę 

zmniejszenie liczby  włączonych lamp oświetleniowych na cmentarzu ewangelickim w 

Olecku poprzez uruchomienie co drugiej lampy, 

➢ zdemontować tabliczkę „łąka kwietna” przy Urzędzie Miejskim w Olecku i wykonać 

koszenie łąki. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

oznajmił, iż została podpisana umowa na wykonanie modernizacji oświetlenia w gminie i 

zlecił już skoszenie łąki kwietnej. 

Członek komisji – Alicja Stefanowska 

w imieniu mieszkańców zgłosiła, iż na drodze prowadzącej po dawnym nasypie kolei 

wąskotorowej na odcinku od zakładu pogrzebowego przy ul. Gdańskiej do ul. Gołdapskiej nie 

świecą lampy uliczne.  

Członek komisji – Wojciech Leonarczyk 

prosił o wystąpienie do właściwego zarządcy drogi w sprawie ustawienia znaku „stop” na 

nowo wybudowanym skrzyżowaniu ul. Tunelowej z ul. Kolejową ze względu na niefortunne 

umiejscowienie parkingu i niewidoczność.  

Członek komisji – Marian Prusko 
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odnośnie podniesionego poziomu parkingów przy Placu Wolności zwrócił uwagę, iż podczas 

gołoledzi samochody mogą „zsuwać się” na jezdnię. Prosił o właściwe utrzymanie parkingów 

(posypywanie piaskiem) podczas zimy. 

Komisja (obecnych 6 członków) jednogłośnie przyjęła wniosek odnośnie inwestycji 

„Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko” przy targowicy 

miejskiej, aby wykonawca, w ramach 5-letniego okresu gwarancyjnego, odsadził roślinność 

zgodnie z projektem. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

poruszył sprawę aktów wandalizmu po ostatnim weekendzie. 

Przewodnicząca komisji – Janina Anuszkiewicz 

zwróciła uwagę na brak wystarczających ilości patroli policji. 

Komisja podjęła krótką dyskusję na temat bezpieczeństwa w mieście. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

poddał pod rozwagę poruszenie przez radnych spraw bezpieczeństwa podczas sesji, kiedy 

obecny jest komendant powiatowy policji. 

Innych wniosków w tym punkcie nie zgłaszano. 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

Przewodnicząca komisji 

/-/ Janina Anuszkiewicz 

Protokołowała 

/-/ Małgorzata Adameit 
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