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Protokół Nr BRM.0012.1.14.2022 
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Na stan 8 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 8 – lista obecności w załączeniu. 

Komisji przewodniczył Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada. 

Protokołowała referent Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku – 

Sylwia Barszczewska. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

➢ Burmistrz Olecka – Karol Sobczak, 

➢ Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch, 

➢ Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski, 

➢ Skarbnik Gminy – Irena Osmycka, 

➢ Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – 

Alicja Szałkowska, 

➢ Kierownik Wydziału Edukacji – Anna Mitin, 

➢ Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Przemysław 

Drozd, 

➢ Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku – Urszula Sulima. 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

przywitał przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił proponowany porządek 

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

zakresu działania komisji. 

2. Wdrożenie Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Olecko na lata 2020-2025. 

3. Opracowanie planu pracy komisji na 2023 rok. 

4. Sprawy wniesione.  

5. Wnioski komisji. 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

zaproponował aby zdjąć z porządku obrad komisji punkt 3 dotyczący opracowania planu 

pracy komisji na rok 2023 i zająć się tematem na kolejnym posiedzeniu. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

powiedział, że można na dzisiejszej komisji przyjąć niezbędne elementy, które powinny się 

znaleźć w planie pracy a  w styczniu zostanie on uzupełniony o nowe tematy. 

Członek komisji – Jarosław Bagieński 

przychylił się do sugestii sekretarza. 

Innych uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano. 

Do punktu 1 – Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady 

Miejskiej należących do zakresu działania komisji 

a) projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w 

Olecku na rok 2023 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

b) projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Olecku na rok 2023 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 
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c) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Komisji 

Statutowej Rady Miejskiej w Olecku 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

d) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowej 

Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

e) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

w rejonie ul. Produkcyjnej 

Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 

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

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

f) projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Ełk o uznanie 

lasów za ochronne 

Kierownik Wydziału GKO – Przemysław Drozd 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

g) projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o 

określonej pojemności 

Kierownik Wydziału GKO – Przemysław Drozd 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
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Członek komisji – Mariusz Miłun 

z przedstawionych informacji wynika, iż wzrost kosztów utylizacji waha się w granicy 10%, 

zaś proponowana podwyżka to 20%. Zapytał z czego wynika ta różnica. 

Kierownik Wydziału GKO – Przemysław Drozd 

odpowiedział, że dochody już w tym roku zostały niedoszacowane i dochody nie pokrywają 

się z wydatkami. Dodał, iż z końcem roku przestanie obowiązywać tarcza antyinflacyjna i być 

może będzie trzeba znowu podnosić stawki. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

dodał, iż  z powodu rosnącej inflacji, wzrostu wynagrodzenia najniższej krajowej od 1 

stycznia 2023 r. należy urealnić stawki. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

powiedział, że Gmina Olecko ma najwyższy wskaźnik segregacji odpadów (51%) w 

porównaniu do pozostałych gmin należących do związku. Bardzo zła jakość segregacji 

odpadów jest w spółdzielniach mieszkaniowych, a to za odpady resztkowe tzw. zmieszane 

płacimy najwięcej. 

Członek komisji – Mariusz Miłun 

zapytał czy spółka TBS w roku bieżącym podnosiła stawkę za koszty odbioru odpadów. 

Kierownik Wydziału GKO – Przemysław Drozd 

odpowiedział, że poprzednia podwyżka w 2021 roku była spowodowana podwyżkami 

kosztów zakupu paliwa. 

Komisja podjęła dyskusje na temat segregacji odpadów. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

h) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania 

Pracownik MOPS w Olecku – Urszula Sulima 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
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Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał czy w związku z propozycją poszerzenia katalogu zwolnień z odpłatności za usługi nie 

będzie konieczności pozyskania środków zewnętrznych na zaspokojenie wszystkich potrzeb. 

Pracownik MOPS w Olecku – Urszula Sulima 

odpowiedziała, że usługi są wykonywane przez firmę zewnętrzną i płatność jest tylko za 

faktycznie wykonane usługi. 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał o ilość osób korzystających z usług opiekuńczych. 

Pracownik MOPS w Olecku – Urszula Sulima  

odpowiedziała, że liczba podopiecznych jest stała, i jest to 77 osób korzystających z usług 

opiekuńczych oraz 22 osoby ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Można zauważyć, że część osób ze względów finansowych ogranicza do 

minimum korzystanie z tych usług. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

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

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem, wspominając, że będzie przygotowana 

autopoprawka. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

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

na lata 2022-2035 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

k) projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2022 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 
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omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Członek komisji – Jarosław Bagieński  

zapytał, czy chodzi o realizację przejść dla pieszych w ramach budżetu obywatelskiego. 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka  

potwierdziła. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski  

wtrącił, iż był duży problem z wyłonieniem wykonawcy w ramach przetargu, udało się to pod 

koniec roku. Ze względów ostrożności, co do terminu realizacji inwestycji związanych 

głównie z pogodą, przedłuża się termin jej wykonania. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

l) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Olecko na lata 2023-2035 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

m) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2023 rok 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Olecka 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 
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Do punktu 2 – Wdrożenie Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Olecko na lata 

2020-2025 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

poprosił o przedstawienie informacji Kierownik Wydziału Edukacji. 

Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 

przedstawiła i omówiła prezentację – w załączeniu do protokołu. 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

powiedział, że cieszy fakt wzrostu działań podejmowanych przez uczniów i rodziców. Zapytał, 

z czego wynika spadek dokształcania nauczycieli. 

Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 

odpowiedziała że nie została przeprowadzona szczegółowa analiza jednak po przeczytaniu 

sprawozdań wynika, iż spadła ilość form kształcenia jednak nie przekłada się to na ilość 

nauczycieli biorących w nich udział. 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał ile potrzeb nie zostało zrealizowanych w szkołach. 

Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 

odpowiedziała, że główne potrzeby są w pełni zaspokajane. Szkoły korzystają z dofinansowań 

z rządowych programów. 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał na jakim etapie jest inwestycja pn. „Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole 

Podstawowej nr 4 w Olecku”. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że na dzień 9 stycznia 2023 r. zaplanowane jest szkolenie z ekspertem z 

ministerstwa zajmującym się programem „Polski Ład”, który być może wskaże w jaki sposób 

zmniejszyć zakres robót nie tracąc dofinansowania. Na dzień dzisiejszy 4 przetargi nie zostały 

rozstrzygnięte z powodu przewyższających ofert. Dodał, że przy SP4 jest w opracowaniu 

projekt zmiany organizacji ruchu, który ma na celu utworzenie zatoki autobusowej co 

przełoży się na poprawę bezpieczeństwa. 

Członek komisji – Anna Kaczor 

zapytała czy było badane poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów. 
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Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 

odpowiedziała, że nie. 

Członek komisji – Jarosław Bagieński 

powiedział, że cieszy go fakt wzrost udziału uczniów w olimpiadach i konkursach. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

dodał, że trwa analiza przepustowości ul. Słowiańskiej. 

Członek komisji – Jarosław Bagieński 

zapytał czy prawdą jest, że nauczyciele również otrzymają sprzęt komputerowy w ramach 

projektu „Granty PPGR”. 

Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 

odpowiedziała, że ministerstwo opiniuje pomysł aby w 3 kwartale 2023 roku wyposażyć 

wszystkich uczniów klas 4 w sprzęt komputerowy i nauczycieli. Na rok 2024 planowane jest 

wyposażenie kolejnych klas 4. 

Członek komisji – Jarosław Bagieński 

zapytał czy dzieci pochodzenia ukraińskiego przebywające w Hotelu „Olecko” uczęszczają do 

szkół. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że na chwilę obecną przebywa tam już ok. 100 dzieci i nie uczęszczają na 

zajęcia. 

Członek komisji – Józef Krajewski 

odniósł się do konstruktywizmu jako teorii uczenia się. Uważa, że ciągłe doskonalenie 

nauczycieli będzie miało pozytywny wpływ na jakość i motywacje uczniów do zdobywania 

wiedzy. Zwrócił uwagę, iż dzieci coraz częściej potrzebują pomocy psychologa, nie radzą 

sobie z własnymi emocjami, relacjami z rówieśnikami w związku z tym zapytał o możliwość 

umieszczenia numeru telefonu zaufania na autobusach. 

Członek komisji – Renata Małgorzata Maciąg 

powiedziała, że cieszy ją fakt, iż rodzice bardziej angażują się w życie szkolne. Zaproponowała 

aby przeprowadzić ankietę wśród nauczycieli dotyczącą wypalenia zawodowego. 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

podziękował za przygotowanie i omówienie tematu. 
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Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 3 – Opracowanie planu pracy komisji na 2023 rok 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada  

zaproponował aby komisja zajęła się następującymi tematami: 

➢ luty – Funkcjonowanie szkół w Gminie Olecko – demografia, koszty utrzymania, 

finansowanie; 

➢ marzec – Prace nad aktualizacją regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza 

Olecka w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 

młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Olecko; 

➢ październik – Analiza wyników egzaminu zewnętrznego ósmoklasisty w szkołach 

gminnych; 

➢ listopad - Wdrożenie Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Olecko na lata 2020-2025. 

Dodał, iż dodatkowe tematy zostaną ustalone i wpisane do planu pracy komisji  na kolejnym 

posiedzeniu komisji. 

Komisja poprzez aklamację wyraziła zgodę. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 4 – Sprawy wniesione 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

pogratulował zajęcia przez gminę III miejsca w Rankingu Gmin województwa Warmińsko-

Mazurskiego w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Ranking opracowany został przez Fundację 

Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum Urząd Statystyczny w Olsztynie na 

podstawie 16 wskaźników. 

Innych spraw wniesionych nie było. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 5 – Wnioski komisji 

Członek komisji – Jarosław Bagieński 

https://pl-pl.facebook.com/FRDLPODLASKIECENTRUM?__cft__%5b0%5d=AZWkEWM07T8lcNvYePRXO9eYBzRQcGJYW_dYuVyP0nht1_J9bjtgCNKNBGLTbvhMzQ__KM294NgrEQkMpbDOATeZVrKSW_du8tZabwxwiOtLihHD-Fqx61IFBpk1zsx1GbTV6pBT7xlxNcSIrZhmAtIMQromKhVJvJLnta_irb5ue382_0LGjxa-JujNIC9fuM15jOxk7uU3LFKczUiukCnM&__tn__=-%5dK-R
https://pl-pl.facebook.com/FRDLPODLASKIECENTRUM?__cft__%5b0%5d=AZWkEWM07T8lcNvYePRXO9eYBzRQcGJYW_dYuVyP0nht1_J9bjtgCNKNBGLTbvhMzQ__KM294NgrEQkMpbDOATeZVrKSW_du8tZabwxwiOtLihHD-Fqx61IFBpk1zsx1GbTV6pBT7xlxNcSIrZhmAtIMQromKhVJvJLnta_irb5ue382_0LGjxa-JujNIC9fuM15jOxk7uU3LFKczUiukCnM&__tn__=-%5dK-R
https://pl-pl.facebook.com/UrzadStatystycznyOlsztyn?__cft__%5b0%5d=AZWkEWM07T8lcNvYePRXO9eYBzRQcGJYW_dYuVyP0nht1_J9bjtgCNKNBGLTbvhMzQ__KM294NgrEQkMpbDOATeZVrKSW_du8tZabwxwiOtLihHD-Fqx61IFBpk1zsx1GbTV6pBT7xlxNcSIrZhmAtIMQromKhVJvJLnta_irb5ue382_0LGjxa-JujNIC9fuM15jOxk7uU3LFKczUiukCnM&__tn__=-%5dK-R
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zapytał o możliwość ujednolicenia Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach 

oświatowych. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że podczas prac mających na celu utworzenie CUW pokazało, że rozbieżności 

w dokumentacji pomiędzy szkołami są nie tylko w FŚS ale również w wynagrodzeniach na 

tych samych stanowiskach czy innych dokumentach. Rozbieżności również są w pozostałych 

jednostkach organizacyjnych gminy. 

Członek komisji – Jarosław Bagieński 

zapytał czy istnieje możliwość wprowadzenia ograniczenia wejść rodziców na teren szkół. 

Członek komisji – Anna Kaczor 

dodała, że przed godziną 8:00 jest najwięcej rodziców w szkołach, którzy odprowadzają 

dzieci. 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

powiedział, że dzieci przedszkolne bądź uczęszczające do 1 klasy szkoły podstawowej często  

nie są się w stanie same przebrać. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że za organizację pracy szkoły odpowiada dyrektor. 

Innych wniosków w tym punkcie nie zgłaszano. 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

Przewodniczący komisji 

/-/ Wojciech Rejterada 

Protokołowała 

/-/ Sylwia Barszczewska 


