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Na stan 6 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 5 – 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, 

➢ Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – 

Alicja Szałkowska, 

➢ Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 

Jadwiga Żychowska, 

➢ Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski. 

Przewodniczący komisji – Dawid Bondarenko 

powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił 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. 

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

Miejskiej należących do zakresu działania komisji. 

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

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2022 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
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Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

b) projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Olecko do 

Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow” 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Przewodniczący komisji – Dawid Bondarenko 

upewnił się, iż nie przystąpienie gminy do stowarzyszenia pozbawi ją możliwości aplikowania 

o środki z nowej edycji regionalnego programu operacyjnego. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

potwierdził, że część środków z RPO jest dedykowana Stowarzyszeniu „Polskie Miasta 

Cittaslow”, więc gmina musi do niego należeć, by móc skorzystać z dofinasowania. 

Przewodniczący komisji – Dawid Bondarenko 

zapytał, ile wynosi składka członkowska. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, iż składka roczna wynosi ok. 15 tys. zł, natomiast w 2023 r. gmina poniesie 

opłatę wpisową, czyli trzykrotność tej kwoty. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

c) projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą 

Olecko a Gminą Kalwaria Republiki Litewskiej  

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

d) projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą 

Olecko a Gminą Druskieniki Republiki Litewskiej 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 
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e) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulicy Armii Krajowej  

Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem okazując przedmiotowy teren na 

wyświetlonej mapie. 

Członek komisji – Wacław Olszewski 

zapytał, na czyj wniosek jest sporządzany plan.  

Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 

odpowiedziała, że wniosek o sporządzenie mpzp złożyły osoby fizyczne będące właścicielami 

działek. 

Członek komisji – Wacław Olszewski 

zapytał, czy wysokość zabudowy od strony ul. Armii Krajowej będzie taka sama, jak obecnej i 

czy od strony ul. Kopernika przewidziany jest blok wielorodzinny. 

Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 

wyjaśniła, że parametry zabudowy przewidują 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze 

użytkowe, wysokość kalenicy nie większa niż 13,5 m. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Armii Krajowej. 

f) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowych 

Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 

omówiła 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 wydzierżawienie nieruchomości gruntowych. 
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g) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń 

gospodarczych i garaży 

Zastępca Kierownika Wydziału GKO – Jadwiga Żychowska 

omówiła 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 pomieszczeń gospodarczych i garaży. 

h) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko na 

rok 2022 

Zastępca Kierownika Wydziału GKO – Jadwiga Żychowska 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

i) projekt uchwały w sprawie emisji obligacji 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Członek komisji – Wacław Olszewski 

zapytał, ile obecnie wynosi deficyt budżetu gminy i jakie jest ogólne zadłużenie. 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

odpowiedziała, iż wysokość deficytu nie zmienia się i wynosi 13.507.641,90 zł. Natomiast 

kwota długu wynosi 56.735.852,86 zł. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja przy 4 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie emisji obligacji. 
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j) uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2022 rok 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Członek komisji – Wacław Olszewski 

zapytał o szczegóły rozwiązania rezerwy na inicjatywę lokalną. 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

wyjaśniła, że środki w kwocie 13.187,00 zł, które pozostały w ramach realizacji inicjatywy 

lokalnej zostaną przeznaczone na kolejne, nowe zadanie w ramach drugiego naboru – 

„Olecko rozkwita! Czyli jak dbać i docenić zieleń w naszym mieście”. Zostanie utworzony 

ogród społeczny obok amfiteatru. 

Członek komisji – Wacław Olszewski 

odnośnie zadania „Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie-Borawskie Małe-Borawskie” 

zapytał, czy gmina otrzymała dofinasowanie na ten cel. 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

odpowiedziała, iż gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 4.275.000,00 zł (95%), 

wartość całego zadania to 4.567.000,00 zł. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

wtrącił, że dofinasowanie pochodzi z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – 

Edycja III – PGR. 

Członek komisji – Wacław Olszewski 

zapytał o zadanie „Budowa odcinków dróg gminnych w Lesku” z planem wydatków w kwocie 

1.000,00 zł. 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

odpowiedziała, że na ten rok zaplanowano wkład własny w kwocie 1.000,00 zł. Łączna 

wartość zadania to 2.777.265,97 zł, a dofinansowanie to 1.596.634,20 zł. 

Wiceprzewodniczący komisji – Rafał Cezary Bielawski 

zapytał, czy plan wydatków w kwocie 30.050,00 zł to całkowita wartość zadania „Monitoring 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego 400-lecia Olecka”. 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 
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potwierdziła, iż kwota stanowi całkowitą wartość zadania. Kwota dofinansowania to 

14.700,00 zł, wkład stowarzyszenia wynosi 12.300,00 zł, wkład własny gminy - 3.050,00 zł.  

Członek komisji – Wioletta Dorota Żukowska 

odnośnie dochodów w dziale transport i łączność zapytała, czy oprócz wskazania zmiany 

klasyfikacji budżetowej, nie powinna być również wymieniona kwota.  

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

wyjaśniła, że kwoty pozostają te same, zmieniają się jedynie paragrafy klasyfikacji 

budżetowej, przykładowo był § 6090, obecnie będzie § 6370 z tą samą kwotą. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja, przy 4 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2022 rok. 

k) 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. 

Opinia Komisji: 

Komisja, przy 4 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2022-

2035. 

l) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu  

Zastępca Kierownika Wydziału GKO – Jadwiga Żychowska 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Członek komisji – Wacław Olszewski 

zapytał, jak Powiat Olecki ogłosił przetarg na budowę ulicy, skoro jeszcze nie miał 

zabezpieczonych w budżecie środków z gminy. 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 



 8 

odpowiedziała, iż przetarg można ogłosić, nie można podpisać umowy na realizację zadania. 

Członek komisji – Wacław Olszewski 

oznajmił, że mieszkańcy są bardzo zbulwersowani realizacją inwestycji. Ulica jest zamknięta 

od dłuższego czasu, początkowo w ogóle nic nie było robione, chodniki są rozebrane, więc 

nie wie jak w takiej sytuacji dzieci mają chodzić do szkoły.  

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

dodał, iż odnośnie zakresów inwestycji gmina nie jest w stanie się porozumieć z powiatem.  

Przewodniczący komisji – Dawid Bondarenko 

zwrócił uwagę, że w drodze jest kanalizacja deszczowa. Obecnie teren jest rozkopany. 

Zapytał, czy przy okazji będzie ona remontowana. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku będzie 

wymieniać stare sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Kanalizacja deszczowa zostanie 

wymieniona w ramach inwestycji powiatowej.  

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu. 

m) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu 

Zastępca Kierownika Wydziału GKO – Jadwiga Żychowska 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu. 

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

Przewodniczący komisji – Dawid Bondarenko 

poinformował, że w tym punkcie zostało przygotowane głosowanie odnośnie rozpoczęcia 

procesu przyjęcia Gminy Olecko w skład Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

krótko przedstawił temat związku i podkreślił, iż decyzja będzie należała do radnych. 

Po dyskusji Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie rozpoczęcie procesu przyjęcia 

Gminy Olecko w skład Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. 

Opinia Komisji: 

Komisja przy 5 głosach przeciw jednogłośnie negatywnie zaopiniowała rozpoczęcie procesu 

przyjęcia Gminy Olecko w skład Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. 

Przewodniczący komisji – Dawid Bondarenko 

poinformował, iż do komisji wpłynął wniosek Przewodniczącej Komisji Polityki Prorodzinnej i 

Bezpieczeństwa – Janiny Anuszkiewicz w sprawie rozważenia przez radę podjęcia petycji o 

zmianę przepisów prawa w zakresie zaostrzenia kar za akty wandalizmu i niszczenia mienia 

gminnego.  

Stwierdził, że policja zazwyczaj orzeka niską szkodliwość czynu i postępowania w sprawach 

wandalizmu są umarzane. 

Członek komisji – Wacław Olszewski 

w jego ocenie zaostrzenie kar nic nie da, należy edukować zarówno dzieci i młodzież, jak i 

policję.  

Innych spraw wniesionych nie było. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 3 – Wnioski Komisji. 

Przewodniczący komisji – Dawid Bondarenko 

zgłosił następujące wnioski i zapytania: 

➢ czy został rozstrzygnięty przetarg na zadaniu „Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia 

ulicznego w Gminie Olecko”; 
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➢ na jakim etapie jest sprawa własności gruntów odnośnie drogi Szczecinki – granica 

województwa na odcinku 150 m; 

➢ czy na drodze gminnej w Judzikach będzie wysypany destrukt, 

➢ dokonać przeglądu dróg szutrowanych wiosną, szczególnie drogi gminnej w Babkach 

Oleckich w kierunku zabudowań nr 34, 35 i 36, drogi do Pieniek, Dąbrowskie-

Borawskie Małe-Borawskie oraz w Rosochackich. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

udzielił odpowiedzi na zgłoszone zapytania. 

Członek komisji – Wacław Olszewski 

zgłosił, iż w związku z przebudową skrzyżowania na obwodnicy wielu kierowców skraca 

drogę jadąc przy żwirowni, obok torów i wyjeżdżając na ul. Wiejskiej. Obecnie droga jest w 

złym stanie technicznym, są liczne dziury i ciężko przejechać. Prosił o naprawę nawierzchni 

drogi najlepiej destruktem.  

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

podjął temat rozważenia  budowy nowej drogi – łącznika od ul. Leśnej. 

Członek komisji – Wioletta Dorota Żukowska 

zgłosiła, aby przy okazji zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N dł. 1,191 km od 

drogi powiatowej 1992 (ul. Ełcka) do drogi powiatowej 1826N (Kukowo)” podjąć rozmowy z 

Powiatem Oleckim, by wykonać ścieżkę rowerową w stronę Olecka przy drodze powiatowej i 

połączyć obie ścieżki. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

oznajmił, że poruszy ten temat na najbliższym spotkaniu z władzami powiatu. 

Członek komisji – Grzegorz Wróblewski 

zgłosił problem z dojazdem do pół w miejscowościach Dąbrowskie i Pieńki. W Pieńkach 

pojawił się nowy właściciel nieruchomości, który zagrodził teren, usunął przepust i 

uniemożliwił dojazd na pole.  

Wiceprzewodniczący komisji – Rafał Cezary Bielawski 

zgłosił następujące wnioski: 

➢ prosił o naprawę oświetlenia na ul. Kasprowicza przy targowicy miejskiej, 

➢ zamontować elementy odblaskowe na szlabanach na wjeździe na targowicę miejską, 

bo po zmroku, gdy nie ma oświetlenia, są mało widoczne. 
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Innych wniosków w tym punkcie nie zgłaszano. 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

Przewodniczący Komisji 

/ - / Dawid Bondarenko 

Protokołowała 

/ - / Małgorzata Adameit 
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