
 1 

Protokół Nr BRM.0012.5.2.2022 

 posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku  

odbytego w dniu 24 października 2022 roku 

Spis treści 

Do punktu 1 – Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Olecku. .............................................................................................................. 2 

Do punktu 2 – Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Centrum Usług 

Wspólnych w Olecku. ............................................................................................................. 2 

Do punktu 3 – Sprawy wniesione. .......................................................................................... 4 

Do punktu 4 – Wnioski komisji. .............................................................................................. 5 

 

Na stan 6 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 6 – lista obecności w załączeniu. 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący komisji – Wojciech Leonarczyk. 

Protokołowała starszy inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w 

Olecku – Małgorzata Adameit. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

➢ Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski, 

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

Przewodniczący komisji – Wojciech Leonarczyk  

powitał wszystkich przybyłych i przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Warsztatu Terapii Zajęciowej w 

Olecku. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Centrum Usług Wspólnych w 

Olecku. 

3. Sprawy wniesione. 

4. Wnioski komisji. 

Uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano. 
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Do punktu 1 – Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Olecku. 

Kierownik Wydziału SZB – Ewa Zalewska 

omówiła projekt uchwały, wskazując że w wyniku analizy dokumentów w celu przygotowania 

aktualizacji regulaminu organizacyjnego stwierdzono, iż należy zaktualizować Statut 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku. W związku z koniecznością doprecyzowania 

niektórych zapisów i ich usystematyzowania zasadne jest uchwalenie nowego statutu i 

dostosowanie go do obowiązujących przepisów prawa.  

Pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano.  

Opinia komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Statutu 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 2 – Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Centrum 

Usług Wspólnych w Olecku. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

omówił projekt uchwały wskazując, że jeśli rada podejmie uchwałę o utworzeniu CUW w ślad 

za tym musi być podjęta uchwała dotycząca statutu.  

Przewodniczący komisji – Wojciech Leonarczyk  

mając na uwadze art. 10a ustawy o samorządzie gminnym oznajmił, iż przepis wskazuje 

zamknięty katalog wspólnej obsługi, w szczególności administracyjnej, finansowej i 

organizacyjnej, nie ma mowy o usłudze merytorycznej. Natomiast art. 10b ust. 2 mówi, że 

rada gminy w odniesieniu do jednostek obsługiwanych określa w drodze uchwały, w 

szczególności: 

1) jednostki obsługujące; 

2) jednostki obsługiwane; 

3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej 

obsługi. 

Zwrócił uwagę, iż w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. a i b projektu statutu wskazano wspólną obsługę w 

zakresie komunikacji i promocji, w tym: prowadzenia spraw związanych z procedurą 
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inicjatywy lokalnej i budżetu obywatelskiego, współpracy i przekazywania mediom informacji 

o działalności gminy, a żadna z jednostek wymienionych w uchwale o powołaniu CUW nie 

wykonuje takich zadań. To samo dotyczy zapisów § 4 ust. 2 projektu statutu. Takimi 

sprawami zajmuje się wydział merytoryczny urzędu.  

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

oznajmił, że katalog wspólnej obsługi, wymieniony w art. 10a ustawy, nie jest katalogiem 

zamkniętym i umożliwia rozszerzenie zakresu obsługi. Ponadto jednostka organizacyjna, jaką 

jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, zajmuje się promocją gminy. Zaznaczył 

również, iż prowadzenie spraw oświatowych przez CUW nie oznacza podjęcia decyzji i 

definitywnego załatwienia sprawy. Dotyczy to przygotowania rozwiązań i projektów do 

przedłożenia radzie lub burmistrzowi.   

Członek komisji – Renata Małgorzata Maciąg 

zwróciła uwagę, iż CUW ma objąć również dwa wydziały urzędu, które zostaną zlikwidowane. 

Poinformowała, że uczestniczyła w wyjeździe studyjnym dotyczącym funkcjonowania CUW w 

Lidzbarku Welskim i zauważyła, iż tam z roku na rok CUW jest rozbudowywany a centrum 

funkcjonuje już od wielu lat.   

Członek komisji – Wioletta Dorota Żukowska 

podkreśliła, że z art. 10a ustawy wynika, iż do CUW mogą być przeniesione zadania wyłącznie 

o charakterze pomocniczym, w stosunku do działalności podstawowej. Punkt dotyczący 

komunikacji i promocji odnosi się do całego wydziału urzędu, to samo dotyczy zadań z 

zakresu prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem wniosków o stypendia 

burmistrza, przygotowywania projektów uchwał Rady Miejskiej w Olecku i zarządzeń 

Burmistrza Olecka z zakresu oświaty, co jest kompetencją burmistrza.   

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

zgodził się, iż jest to kompetencja burmistrza i przypomniał, że burmistrz działa przy pomocy 

urzędu i jednostek, czyli to te podmioty prowadzą sprawy. W jego ocenie nie ma znaczenia, 

czy sprawę poprowadzi pracownik urzędu, czy CUW, bo burmistrz udziela stosownych 

upoważnień i to on jest za wszystko odpowiedzialny.  

Przewodniczący komisji – Wojciech Leonarczyk  

podtrzymał swoje zdanie, iż w uchwale powołującej CUW nie ma wskazanych jednostek,  

realizujących zadania wynikające ze statutu, które obecnie realizuje urząd. W jego ocenie na 

utworzenie centrum i dopracowanie statutu potrzeba czasu. 
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Członek komisji – Wioletta Dorota Żukowska 

zgodziła się z sekretarzem, iż wyrażenie w art. 10a w „w szczególności” sugeruje katalog 

otwarty wspólnej obsługi, ale należy mieć na uwadze, że zakres wspólnej obsługi może 

obejmować jedynie zadania pomocnicze w stosunku do działań statutowych.  

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

na przykładzie promocji gminy wskazał, że jest to jak najbardziej zadania pomocnicze, które 

mogą realizować wszystkie jednostki.   

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia komisji: 

Komisja, przy 3 głosach za, 2 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Statutu Centrum Usług Wspólnych w Olecku. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 3 – Sprawy wniesione. 

Przewodniczący komisji – Wojciech Leonarczyk  

poprosił o udzielenie informacji na temat etapu prac nad zmianą uchwały w sprawie 

ustanowienia medalu „Zasłużony dla Olecka”. 

Kierownik Wydziału SZB – Ewa Zalewska 

wyjaśniła, iż po konsultacji z radcą prawnym urzędu uzgodniono, że nie można procedować 

nowego regulaminu nadawania medalu „Zasłużony dla Olecka” dopóki nie wpłynie opinia z 

komisji heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji na 

temat obecnego medalu. Opinia powinna być wydana w ciągu 3 miesięcy, na pismo 

wystosowane w lipcu do tej pory nie wpłynęła odpowiedź.  

Przewodniczący komisji – Wojciech Leonarczyk  

w związku z propozycją radnego Bagieńskiego odnośnie nadania nazwy jednemu ze skwerów 

w mieście przypomniał, że w poprzedniej kadencji komisja opracowała regulamin dotyczący 

opiniowania wniosków sprawie Prosił o przesłanie członkom komisji w celu przeanalizowania 

jego aktualności.  

Zwrócił uwagę, iż odnośnie utworzenia CUW zabrakło wcześniej zapytania rady w tym 

zakresie i podjęcia uchwały intencyjnej.  

Członek komisji – Wioletta Dorota Żukowska 
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zgodziła się z przedmówcą w zakresie utworzenia CUW. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

poinformował, iż wpłynął ustny wniosek, aby imieniem Feliksa Jordana-Lubierzyńskiego – 

pierwszego powojennego Burmistrza Olecka nazwać nową ulicę w mieście. 

Innych spraw wniesionych nie było. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 4 – Wnioski komisji. 

Członek komisji – Jarosław Bagieński 

poddał pod rozwagę powrót do nadawania tytułu „Olecczanin Roku”. 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

Przewodniczący komisji 

/ -/ Wojciech Leonarczyk 

Protokołowała 

/-/ Małgorzata Adameit 
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