Protokół nr XXVII/12
z sesji Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 2012 roku
Sesję rozpoczęto o godz. 900

Ad. 1
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak
Otworzył XXVII sesję Rady Miasta Olsztyna i na podstawie listy obecności oraz zalogowaniu
w systemie elektronicznym obsługi sesji stwierdził, że jest quorum konieczne do
podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie powitał Prezydenta Olsztyna Piotra
Grzymowicza, I Zastępcę Prezydenta Olsztyna Bogusława Szwedowicza, II Zastępcę
Prezydenta Olsztyna Halinę Zaborowską– Boruch, III Zastępcę Prezydenta Olsztyna
Małgorzatę Bogdanowicz – Bartnikowską, Skarbnika Miasta, dyrektorów komórek
organizacyjnych, jednostek miejskich, przewodniczących rad osiedli oraz przedstawicieli
mediów. (Listy obecności stanowią załączniki nr 1,2,3,4,4a).
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak na sekretarzy wyznaczył:
Radnego: Leszka Araszkiewicza
Radnego: Jarosława Szunejko

Przewodniczący Rady poinformował, iż porządek dzisiejszej sesji został przekazany
Państwu Radnym w terminie wskazanym w § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Miasta
stanowiącego załącznik Nr 7 do Statutu Miasta Olsztyna.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak zapytał czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zgłosić zmiany do porządku obrad?

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2012 roku.
5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna w
I półroczu 2012 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Olsztyna
w zakresie gospodarki
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olsztyn za okres od
01 stycznia do 30 czerwca 2012 roku.
7. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta
Olsztyna na 2012 rok (nr rob. 492/12).
8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Olsztyna na lata 2012 – 2021(nr rob. 493/12).
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9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Zespołu Żłobków Miejskich
w Olsztynie (nr rob. 478/12).
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2015,
Działanie 4.2. Rewitalizacja Miast (nr rob. 486/12).
11. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę Nr XII/185/11 Rady Miasta
Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie
przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków
(nr rob. 484/12).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych na obszarze m. Olsztyna (nr rob. 487/12).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na
obszarze m. Olsztyna (nr rob. 488/12).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo
w Olsztynie”, w rejonie ulic Żurawiej i Heleny (nr rob. 485/12).
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna
ulica Śliwy – CENTRUM HANDLOWE (nr rob. 489/12).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na terenie
miasta Olsztyna tablicy pamiątkowej związanej z Radiem Olsztyn (nr rob. 482/12).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na terenie
miasta Olsztyna tablicy pamiątkowej związanej z lokalizacją w latach
międzywojennych w budynku przy ul. Dąbrowszczaków 28 Konsulatu
Rzeczypospolitej Polskiej (nr rob. 481/12).
18. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/410/12 Rady Miasta
Olsztyna z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków usytuowanym na terenie Miasta Olsztyna (nr rob. 480/12).
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowej na
zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Olsztyn (nr rob. 477/12).
20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej
bonifikaty od Pani H. D. (nr rob. 479/12).
21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej
bonifikaty od Pani A. S. (nr rob. 490/12).
22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej
bonifikaty od Pana J. R. (nr rob. 491/12).
23. Projekt uchwały w sprawie dokonania wykupu przez Gminę Olsztyn prawa własności
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 74/3 (obręb14) o pow. 1083 m2,
położonej przy ul. Zientary – Malewskiej (nr rob. 483/12).
24. Interpelacje i zapytania radnych.
25. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
26. Sprawy różne.
Wyłączeniu podlegają dane osobowe. Na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Na polecenie
Dyrektora Biura Rady Miasta Marty Kilanowskiej- Lebiedzińskiej . Wyłączenia jawności dokonano ze
względu na interes H.D., A.S. i J.R.
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Ad.2
Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że do chwili obecnej nikt nie wniósł uwag do
protokołu. Zapytał, czy ktoś chciałby teraz wnieść uwagi?
Wobec nie wniesienia przez nikogo uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta.
Protokół z XXVII sesji Rady Miasta został przyjęty następującym stosunkiem głosów:
(zał. nr 5b)
Za – 21
Przeciw – 0
Wstrzymujących się – 0

Ad.3
Wnioski Mieszkańców Olsztyna (Zał. nr 5,6,7)
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż w dniu 20 września 2012r. do Biura Rady
Miasta wpłynął wniosek czyli zgodnie z terminem określonym w § 28 ust.1 Regulaminu Rady
Miasta stanowiącego załącznik Nr 7 do Statutu Miasta Olsztyna z wnioskiem o wystąpienie
na sesji zwrócił się Przewodniczący Rady Osiedla Zatorze Pan J. S. Poprosił o przedstawienie
wniosku.
Przewodniczący Rady Osiedla Zatorze J. S.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, występuję jako
Przewodniczący rady Osiedla Zatorze w sprawie mieszkańców, którzy zgłosili się do mnie z
pytaniami, z pretensjami itd. Mam trzy sprawy- wszystkie dotycząc drogi. Pierwsza dotyczy
stanu nawierzchni ul. Limanowskiego i wynikające z tego konsekwencje w postaci pęknięć
ścian w kilku przyległych do ulicy budynkach. Proszę Państwa, swego czasu w 2005-2006
roku dążyliśmy do tego, jako mieszkańcy Zatorza aby naprawić ul. Limanowskiego. Zrobiono
to, cieszyliśmy się bardzo do pewnego momentu. Nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych
dojeżdża do pracy przez ul. Limanowskiego rano? Na ul. Limanowskiego od nr 27 do
Kościoła Św. Józefa wytworzyły się już bardzo duże koleiny, koleiny, które są albo wynikiem
złego materiału położonego asfaltu albo podłoża. Coś trzeba z tym zrobić. Żądamy aby
zrobiono ekspertyzę nawierzchni przez niezależną firmę. Coś niedobrego się dzieje, mimo, że
chodnik jest szeroki na odległość 3m to podczas opadów ludzie na skrzyżowaniu ul.
Limanowskiego z ul. Paderewskiego stoją na trawnikach bo nie można w tym miejscu stać na
chodniku tak żeby nie zostać oblanym wodą. Bardzo dużo mieszkańców dzwoni do mnie jako
Przewodniczącego Rady Osiedla i zgłasza takie problemy.
Jako mieszkańcy czekaliśmy również na zrobienie ul. Sybiraków, nie została ona zrobiona do
tej pory, nie ma na to pieniędzy. Stan ul. Sybiraków pozostawia wiele do życzenia. Cały
transport ciężki odbywa się ul. Limanowskiego i ul. Sybiraków. Przy Liceum nr III i przy
Gimnazjum nr 12 nie ma praktycznie ogrodzenia.
O ul. Limanowskiego walczyłem z Panem Prezydentem Grzymowiczem, mam tu artykuł z
gazety z tytułem „Tak być nie może”. Chcieliśmy po prostu aby ta ulica była, jest ładna ale
jest już z nią coś nie tak.
Następna sprawa dotyczy również drogi. Jak słyszałem, wydaliśmy ponad 108 mln zł na ulicę
Artyleryjską. Jako mieszkańcy osiedla Zatorze liczyliśmy na to, że ulicą tą pojadą również
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samochody ciężarowe. Źle się stało, że wszystkie samochody w dalszym ciągu jadą ulicą
Limanowskiego. Jadąc od Torunia, Poznania czy Gdańska chcąc jechać na północ Polski
muszą objechać przez całe miasto- przez ul. Pstrowskiego, Leonharda, Towarową. Wiadukt
na ul. Limanowskiego pęka bo samochody, które jadą na północ Polski są po prostu
dwukrotnie przeładowane. Nie wiem jaka będzie dalsza wytrzymałość tego wiaduktu i jego
stan techniczny. Bardzo bym prosił aby Państwo radni zwrócili na to uwagę. Bo zrobimy tak
jak al. Wojska Polskiego, że zablokujemy ulicę jeśli pojadą nią ciężarówki. Mogliśmy tak
zrobić. I co z tego? Ośmieszymy się przed całą Polską, że Olsztyn blokuje ulice. Nie na tym
rzecz polega. Prosimy jako Rada Osiedla Zatorze i chcielibyśmy wiedzieć, czy ul.
Artyleryjska i al. Wojska Polskiego jest przedłużeniem ulicy DK-16. Bo otrzymując tak duże
pieniądze 108 mln zł, chyba nie dało nam państwo i Unia Europejska pieniędzy na taką drogę
dla małych ciężarówek i busików i samochodów osobowych. Ja też bym chciał żeby u mnie
jeździły tylko samochody osobowe.
Pytałem się Państwa radnych, czy ktoś jeździ rano przez ul. Limanowskiego do miasta.
Jednego ranka postanowiłem postać na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i policzyłem samochody,
które skręcają z ronda Bema w ul. Kościuszki. Zgadnijcie Państwo. Przez godzinę od 7 rano
do 8 przejechało 138 aut. Prosimy serdecznie, jako mieszkańcy Zatorza aby stworzono
możliwość otwarcia zjazdu z ronda w ul. Kopernika. Wiem, że to się nie spodoba Starostwu
bo zostanie zlikwidowanych kilka miejsc parkingowych ale niech Starostwo otworzy bramę
żelazną na ul. Kopernika a tam są miejsca parkingowe. Sam to sprawdziłem, tam są miejsca
parkingowe, tylko ta brama jest zawsze zamknięta i tam jest pusto a samochody stoją na ulicy.
Otwórzmy, zaznaczam zjazd nie wyjazd. Rozumiem, że następna ulica wystąpi i będzie
blokowała to. Swego czasu Pan Małkowski mówił o ul. Zientary- Malewskiej, kłóciliśmy się
o to że będzie blokowane rondo jeżeli zrobimy zjazd w ul. Zientary- Malewskiej. Zobaczcie
Państwo, nic się nie blokuje, jest idealny zjazd z wiaduktu w ul. Zientary- Malewskiej i jadąc
od ronda Bema do Sybiraków jest idealny porządek, nic się nie blokuje. W drugą stronę
natomiast się blokuje. Powinniśmy otwierać ulice a nie zamykać. Stwórzmy tę jedną rzecz
abyśmy mogli zjechać z ronda, zobaczycie Państwo, że do Urzędu Wojewódzkiego, do
Urzędu Marszałkowskiego do Centrum Handlowego Manhattan ludzie pojadą krótszą drogą a
oni muszą jechać w Kościuszki i blokuje się rondo. Błagam aby Państwo radni wzięli to sobie
do serca. Dziękuję serdecznie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady poinformował, iż zgodnie z § 29 Regulaminu Rady Miasta
stanowiącego załącznik Nr 7 do Statutu Miasta Olsztyna Rada decyduje o odrzuceniu bądź
przyjęciu wniosku i przekazaniu go do rozpatrzenia odpowiedniej komisji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przekazanie wniosku Pana J. S. do Komisji
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta.
Wniosek został przekazany następującym stosunkiem głosów (zał. nr 7a):
Za – 22
Przeciw – 0
Wstrzymujących się – 0
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Wyłączeniu podlegają dane osobowe. Na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Na polecenie
Dyrektora Biura Rady Miasta Marty Kilanowskiej- Lebiedzińskiej . Wyłączenia jawności dokonano ze
względu na interes J.S.

Ad.4
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2012 roku
(zał. nr 8, 9).
Przewodniczący Rady poprosił Dyrektora Wydziału Budżetu Panią Teresę Zając
o przedstawienie informacji oraz uchwały RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej
przez Prezydenta Miasta Olsztyna informacji o przebiegu wykonania budżetu za
pierwsze półrocze 2012 roku.
Teresa Zając Dyrektor Wydziału Budżetu
Chciałabym przedstawić parę informacji globalnych, które porównują pierwsze półrocze roku
bieżącego do pierwszego półrocza roku 2011. W zakresie dochodów w I półroczu 2011r.
dochody były wykonane na poziomie 48,9% a w I półroczu 2012r. było to 49,1%. Jeżeli
chcielibyśmy porównać do średniej krajowej w zakresie wszystkich samorządów to dochody
w Polsce były wykonane w I półroczu na poziomie 48,2%. Jeżeli chodzi o kwoty po stronie
wydatków to w 2011r. wykonanie za I półrocze osiągnęło poziom 40,4%. Natomiast w roku
bieżącym było to 43,1%, w skali kraju było to 41,26%. W przypadku wydatków majątkowych
w I półroczu 2011r. wydatki były wykonane na poziomie 21,3% w I półroczu 2012r. nieco
mniej- 20,9%. Natomiast w skali kraju wynosiło to 19,7%. Jeżeli chodzi o łączną kwotę
deficytu, to w ubiegłym roku deficyt planowaliśmy na kwotę 59 mln zł, natomiast za I
półrocze mieliśmy nadwyżkę 47 mln zł. W przypadku bieżącego roku planowany deficyt na
30 czerwca wynosił 19 900 mln zł. Na koniec I półrocza mieliśmy nadwyżkę 44,9%, w skali
kraju deficyt jednostek samorządu terytorialnego był planowany na 13,6 mld zł. Natomiast
była nadwyżka 6,6 mld zł.
Jeżeli chodzi o łączną kwotę długu to będzie to informacja, która będzie dotyczyła
kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, łączna kwota długu za I półrocze
planowana była na 30 czerwca w wysokości prawie 302 mln zł , natomiast dług był
zaciągnięty na kwotę 225,7 mln zł. Jeżeli chodzi o rok bieżący, planowany na 30 czerwca
dług miał wynosić 308 mln zł a na 30 czerwca dług zaciągnięty wynosił 268 mln zł. W
przypadku globalnego wskaźnika długu do dochodów planowanych w 2011r. było to 26,88.
Natomiast w roku bieżącym już 30% dochodów planowanych. Jeżeli chodzi o dochody
wykonane to jest to coś co ma okres przejściowy, czyli na I półrocze 2011r. w stosunku do
dochodów wykonanych łączna kwota długu wynosiła 54%. Natomiast w roku bieżącym było
to już 62%. Tyle jeśli chodzi o takie podstawowe wielkości
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest zawsze przedstawiana w formie uchwały
Regionalnej Izby Obrachunkowej składu orzekającego, jest to uchwała z 21 września 2012
roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Olsztyna informacji o
przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku. Skład: przewodniczący Halina
Stanny, członkowie: Anna Michalak, Krzysztof Mościbrocki. Skład Orzekający działając na
podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach
obrachunkowych w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych pozytywnie- z uwagą- opiniuje przedłożoną przez Prezydenta Miasta Olsztyna
informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012r. Przedstawię
główne punkty uzasadnienia. W dniu 31 sierpnia 2012r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie wpłynęła informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyna,
informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu
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realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Powyższa informacja
została przedstawiona Zarządzeniem Nr 415 Prezydenta Miasta Olsztyna. W informacji
przedstawiono realizację dochodów i wydatków budżetowych w szczególności uchwały
budżetowej. Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazywany w sprawozdaniach
uwzględnia zmiany wynikające z Uchwał Rady i Zarządzeń Prezydenta podjętych w trakcie
roku budżetowego. W dochodach i wydatkach wielkości wykonane porównano z
planowanymi zamierzeniami, wyliczając ich wskaźnik procentowy. Zrealizowane dochody
budżetowe stanowią 49,16% ustalonego planu dochodów po zmianach. Wydatki budżetowe
zrealizowano w wysokości 43,10% planu wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące
50,25% planu, wydatki majątkowe- 20,95% planu po zmianach.
Łączna kwota długu na koniec II kwartału 2012r. wynosi 277.810.867,94zł, tj. 28,55%
planowanych w danym roku budżetowym dochodów Miasta i nie przekracza wskaźnika
określonego w art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, w
związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o
finansach publicznych, który stanowi, że w latach 2010-2013 stosuje się zasady określone
ww. art. 170 ust. 2 wymienionej ustawy o finansach publicznych, tj. zasady, iż w trakcie roku
budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie
może przekroczyć 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki, z
tym, że do wymienionego wskaźnika nie wlicza się kredytów i pożyczek zaciągniętych na
realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej.
Przesłane materiały zawierają także informację z wykonania przychodów i kosztów
samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki
Publicznej, Olsztyńskiego Teatru Lalek, Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium
Astronomicznego oraz Biura Wystaw Artystycznych za pierwsze półrocze 2011r. Wynika z
nich, że na koniec I półrocza 2012r. w wymienionych instytucjach kultury wystąpiły
należności ogółem w kwocie 969.243,07zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę
3.304,60 zł, a zobowiązania stanowiły kwotę 268.960,89zł i były to zobowiązania
niewymagalne.
Ponadto przesłana informacja zawiera również informację o przebiegu wykonania planów
finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2012
roku: Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie oraz Przychodni Specjalistycznej w
Olsztynie. W Szpitalu w omawianym okresie wystąpiły należności ogółem w wysokości
8.322.966,41zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 2.479.882,01zł oraz
zobowiązania ogółem w wysokości 8.233.378,73zł i były to zobowiązania niewymagalne. W
Przychodni wystąpiły należności ogółem w kwocie 549.026,70zł, w tym należności
wymagalne stanowiły kwotę 43.190,97zł, zaś zobowiązania ogółem wyniosły 759.070,12zł i
dotyczyły wyłącznie zobowiązań niewymagalnych.
Skład Orzekający stwierdza, że w wyniku badania przedłożonych materiałów, dane liczbowe,
przedstawione w przedłożonej informacji, zgodne są z danymi zawartymi w
sprawozdawczości.
Sporządzona informacja umożliwia ocenę wykonania budżetu Miasta Olsztyna za pierwsze
półrocze 2012 roku.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie zwraca uwagę, iż w Dziale
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Rozdziale 90002- Gospodarka
odpadami, w § 6010- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego oraz na uzupełnienie funduszu statutowych banków państwowych i innych
instytucji finansowych, wykonanie wydatków stanowi kwotę 2.813.000zł, przy jednoczesnym
zerowym planie tych wydatków. Zgodnie z art.44 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
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finansach publicznych wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach
ustalonych w: ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego,
planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Tak, więc realizacja wydatków
budżetowych bez planu finansowego stanowi naruszenie ww. przepisu, a to jednocześnie
może ewentualnie stanowić czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych, określony w
art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, który stanowi, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest
dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą
budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego
upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych
rodzajów wydatków.
Jeżeli chodzi o to przekroczenie to może kilka słów wyjaśnienia. Wydatek był dokonany,
czyli środki zostały przekazane do ZGOKu i miał to być bodajże nasz udział w inwestycji.
Wydatek miał być dokonany w I połowie roku, plan został zmniejszony do zera na sesji
czerwcowej. Było to w formie zgłoszenia na sesji, przy jakimś zadaniu inwestycyjnym
potrzebowaliśmy zbilansować plan stąd były takie dość mocne poszukiwania środków
planowych. W dniu jutrzejszym ZGOK te pieniądze ma zwrócić z tego względu, że te środki
rzeczywiście nie są potrzebne w tym roku w ZGOK. Można to wyjaśnić w ten sposób, że
wydatek został dokonany w momencie kiedy ten plan był, czyli nie dochodzi do naruszenia
dyscypliny. Natomiast rzeczywiście wygląda to tak, że nie powinna ta sytuacja mieć miejsca
czyli powinny wpłynąć również środki w I połowie roku ale ze względu na to, że spółka miała
założone lokaty, które dotyczyły nie tylko naszych środków ale i środków gmin ościennych,
które w tym dużym projekcie mają uczestniczyć. W związku z tym Prezydent wyraził zgodę
na to żeby te pieniądze zostały nam zwrócone później. We wrześniowym sprawozdaniu
budżetowym ten plan będzie zerowy i wykonanie już będzie też zerowe, środki po prostu
zostaną zwrócone do budżetu. Ta sytuacja mogła stanowić naruszenie ale nie stanowi
naruszenia w związku z tym nie będziemy zgłaszać do Rzecznika Dyscypliny bo sytuacja się
wyprostuje.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu i Finansów
zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze
2012 roku.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.

Ad. 5
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna w
I półroczu 2012 roku (zał. nr 10, 11).
Przewodniczący Rady poprosił Dyrektora Wydziału Budżetu Panią Teresę Zając
o przedstawienie informacji.
Teresa Zając Dyrektor Wydziału Budżetu
W zasadzie to nie wiem, co tu mam przedstawiać bo jeśli chodzi o kwotę długu to już
Państwu powiedziałam jak to wygląda w porównaniu do I półrocza 2011 roku. Dochody i
wydatki są to kategorie, które dotyczą budżetu. Na początek roku, czyli na dzień 30 czerwca
jeśli chodzi o wieloletnią prognozę jest to stan na 27 czerwca albowiem jest mowa o stanie na
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uchwałę, czyli uchwała w sprawie zmiany prognozy była podejmowana 27 czerwca.
Przychody planowaliśmy na kwotę 73.400 natomiast na 30 czerwca zostały one pozyskane w
wysokości 8.800.000zł. W przypadku przychodów do budżetu planowaliśmy, iż wpłynie 85
tys. ze spłat udzielonych Wspólnotom Mieszkaniowym pożyczek. Tych spłat wpłynęło nam
już 33 tys. zł, kredyty planowaliśmy zaciągnąć w wysokości 72.700.000zł, były zaciągnięte
tylko w wysokości 432.900 zł. Jeżeli chodzi o rozchody budżetowe, plan na 27 czerwca
wynosił 53.400.000zł, natomiast wykonanie na I półrocze 20.800.000zł. Zakładaliśmy spłatę
w roku bieżącym 51.900.000 kredytów i za I półrocze spłaciliśmy tych kredytów na kwotę 20
mln zł. Planowaliśmy również udzielić pożyczki na kwotę 85 tys. zł wspólnotom
mieszkaniowym natomiast w I półroczu nie było potrzeby udzielania pożyczek. Nie
zaciągaliśmy kredytu na finansowanie deficytu z tego względu, że była nadwyżka.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu i Finansów
zapoznała się z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Olsztyna w I półroczu 2012 roku.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.

Ad. 6
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Olsztyna w zakresie gospodarki
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olsztyn za okres od 01 stycznia do 30
czerwca 2012 roku (zał. nr 12).
Przewodniczący Rady Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Pana
Sławomira Machnika o przedstawienie sprawozdania.
Sławomir Machnik Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Olsztyna w zakresie gospodarki nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Olsztyn za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 roku jest
to zbiorcze sprawozdanie, które obejmuje te wszystkie informacje, które składamy Państwu w
okresie międzysesjami. Z tym, że w okresie półrocznym. Takie sprawozdanie jest składane
dwa razy w roku. W tym okresie Pan Prezydent podjął 28 wniosków w sprawie sprzedaży lub
oddania w użytkowanie wieczyste gruntów w drodze przetargu. Sprzedaż lub oddanie w
użytkowanie wieczyste gruntów w trybie bezprzetargowym, w tym na poprawę warunków
zagospodarowania posiadanych już działek – 18 wniosków. Przekazywanie nieruchomości w
trwały zarząd, administrację i użytkowanie – 5 wniosków. Pierwokupy – 20 wniosków.
Sprawy dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z częściami wspólnymi budynku oraz
prawem do gruntu – 22 wnioski. Sprawy dotyczące sprzedaży lokali użytkowych wraz z
częściami wspólnymi budynku oraz prawem do gruntu – 22 wnioski. Wykupy i zamiany – 13
wniosków. Sprawy dotyczące przesunięcia terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania
wieczystego gruntów, rozkładania na raty oraz umorzenia zaległości – 12 wniosków.
Nabycie na własność gruntów będących w użytkowaniu wieczystym – 8 wniosków. Sprawy
dotyczące dzierżawy, użyczenia oraz bezumownego korzystania z gruntu ( w tym:
przesunięcia terminu wnoszenia tych opłat, rozłożenia na raty i umorzenia – 52 wnioski.
Sprawy dotyczące opłat adiacenckich i planistycznych – 11 wniosków. Sprawy różne – 32
wnioski.
Łącznie 243 wnioski zostały rozpatrzone przez pana prezydenta w tym okresie.
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Bogdan Dżus
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Wojewoda WarmińskoMazurski jak pamiętam zanegował możliwość prowadzenia przez gminę działalności
hotelarskiej. Reakcją gminy na tę decyzję było przeniesienie Ośrodka „Kłobuk” i „Relaks” w
struktury Schroniska Młodzieżowego. W tym sprawozdaniu znajduję zapis, że oto
wystawiamy na przetarg za kwotę 4,5 mln zł „Kłobuk” i sprzedajemy działki w Zielonowie.
Wówczas rada przyjęła stanowisko, że nie zgadza się z decyzja Wojewody i postanawia
zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Czy w związku z tym przegraliśmy
sprawę i rozwiązujemy radykalnie problem czy wówczas nie wystąpiliśmy tak jak
postanowiliśmy?
Druga uwaga to właściwie stwierdzenie, że dokument, który mamy przed sobą- sprawozdanie
z dokonań za I półrocze działania Pana Prezydenta od stycznia do końca czerwca. Jeśli czyta
się to sprawozdanie to ma się wrażenie, że jest ono tworzone narastająco, może nie tak jak
pamiętnik ale sukcesywnie w miarę upływu czasu i czasami pojawia się takie oto zdanie, że
pewne decyzje wykonano a następne np. 4 zostaną wykonane w II kwartale bieżącego roku.
Dzisiaj jest koniec września, czyli kończy się III kwartał zatem trudno wydedukować, czy te
odniesienia zrealizowano czy nie? W związku z tym moja drobna propozycja, może warto
byłoby na koniec tego interesującego i obszernego dokumentu zawrzeć taki zapis albo
inaczej, przejrzeć taki dokument, co z tych zapowiedzi, które miały być zrealizowane
zrealizowano a co nie zostało zrealizowane? Bo z tego dokumentu nie można się tego
dowiedzieć.
Sławomir Machnik Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Państwo musicie wiedzieć, że Prezydent podejmuje decyzje o realizacji niektórych zadań a w
międzyczasie musimy wykonać szereg czynności, które te zadania będą realizowane np.
podział. Pan Prezydent przeznacza do sprzedaży daną nieruchomość i w oparciu o decyzję
Pana Prezydenta przygotowujemy podział, sporządzamy wycenę, wycena trafia na tablicę,
jest to 6 tyg. więc jest to związane z określoną procedurą, która po prostu trwa. Niekiedy po
podjęciu decyzji zawiadamiamy strony i zależy to od dalszych ruchów strony więc tutaj
przekazujemy decyzje, jakie podjął Pan Prezydent a w międzyczasie zawsze jest tak, że
szereg spraw będzie w trakcie oddziaływania. W następnym półroczu przekażemy Państwu
kolejne informacje i podejrzewam, że tez będą sprawy, które będą kompleksowo załatwione i
będą te które będą w trakcie uzupełniania.
Jeśli chodzi o „Kłobuk” to decyzja była podjęta taka ze względu na to, że OSiR nie mógł
prowadzić tego ośrodka. Musieliśmy na pewien okres przekazać to takiej jednostce, która
będzie się tym opiekowała i zajmowała. Później była decyzja odnośnie sprzedaży,
przygotowaliśmy do sprzedaży, nie było chętnych wobec powyższego ta sprawa nie doszła do
skutku i nie zostało to sprzedane. Odnośnie odwołania do WSA to trudno jest mi się
ustosunkować bo nie pamiętam jaka była tutaj sytuacja.
Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, jeśli chodzi o działalność, którą prowadził
OSiR, wiemy, że w projekcie budżetu ubiegłorocznego, to był rok 2010 przygotowywaliśmy
budżet na rok 2011 a następnie było to przedmiotem obrad Wysokiej Rady, zostało przyjęte iż
tak jak do tej pory było wówczas, że za kilkanaście lat zarówno „Relaks” jak i „Kłobuk”
miały pozostawać w naszej strukturze OSiRu i dalej ta działalność miała być prowadzona tak
jak wcześniej była. Natomiast po przyjęciu budżetu miasta Regionalna Izba Obrachunkowa

9

wskazała nam, iż jest to działanie niezgodne z prawem. I nakazała nam zaniechania tego
działania w tej strukturze i jednocześnie zażądała w tym zakresie zmian. W związku z tym
wtedy podjęliśmy takie rozwiązania, które pozwalałyby nam jako gminie prowadzić tę
działalność w innej strukturze. Zostało to przekazane do Schroniska Młodzieżowego, do tej
struktury organizacyjnej i tak to do dnia dzisiejszego funkcjonuje. Więc po pierwsze to nie
Wojewoda tylko Regionalna Izba Obrachunkowa i nie odwoływaliśmy się gdyż było to
rozstrzygnięcie zgodne z prawem.
Radny Bogdan Dżus
Pamiętam, że podjęliśmy takie stanowisko, że nie zgadzamy się bo wzorem innego
samorządu w Polsce taka działalność jest prowadzona i nie stanowiło to przeszkody dla
tamtejszego RIO. Panie Dyrektorze, ja wszystko rozumiem, że sprawy są w toku a niektóre są
realizowane i będą realizowane w ciągu całego roku. Odczytam tylko jeden zapis: „W wyniku
realizacji przetargu zawarto 1 akt notarialny, następne zostaną podpisane w II kwartale 2012
roku”. II kwartał skończył się, jest już trzeci kwartał i czy podpisano te akty czy nie? Moja
uwaga dotyczyła tego, że warto byłoby dodać takie uzupełnienie tego dokumentu:
„zrealizowano zapowiedziane zadania w tym kwartale”.
Sławomir Machnik Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Przyjmuje to do wiadomości. Będziemy starali się, żeby na przyszłość te rzeczy, które są
możliwe można było Państwu przekazać.
Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeszcze tylko odniosę się raz ponieważ Pan radny
Bogdan Dżus mówi, że była dyskusja. Oczywiście, że była dyskusja natomiast myślę, że
wykorzystaliśmy do końca wszelkie nasze możliwości w tym zakresie jeśli chodzi o działanie
związane zarówno z OSiRem i prowadzeniem działalności hotelarskiej, jak i środki prawne.
Na pewno nie szliśmy do sądu, natomiast spotkaliśmy się z Panią Prezes Regionalnej Izby
Obrachunkowej, ja się spotkałem wspólnie z Panią Skarbnik i rozmawialiśmy na ten temat i
Pani Prezes w sposób jednoznaczny w oparciu o obowiązujące ustawodawstwo, w oparciu o
ustawę o samorządzie wskazała nam jaką działalność możemy prowadzić. Konsultowaliśmy
to z naszymi prawnikami i uznaliśmy, że byłoby w tym momencie niewłaściwym
odwoływanie się dalsze gdyż rzeczywiście prawo w sposób jednoznaczny stanowi o tym, iż
takiej działalności gmina nie może prowadzić poprzez naszą jednostkę- Ośrodek Sportu i
Rekreacji. Zrobiliśmy to zgodnie z prawem, utworzyliśmy w ramach struktury Schroniska
Młodzieżowego możliwość prowadzenia tej działalności. Tak to jest dzisiaj prowadzone, jest
to zgodne z prawem, nie stanowi jakiegokolwiek problemu i również RIO nie zgłasza
żadnych uwag.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.

Ad. 7
Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna
na 2012 rok (nr rob. 492/12) (zał. nr 13, 14).
Komisja wiodąca – Komisja Budżetu i Finansów
Zespół legislacyjny:
1. Referent uchwały – Pani Teresa Zając - Dyrektor Wydziału Budżetu

10

2. Radny Sprawozdawca – Pan Mirosław Gornowicz - Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów
3.Radca Prawny
Przewodniczący Rady poprosił referenta o przedstawienie projektu uchwały.
Teresa Zając Dyrektor Wydziału Budżetu
W projekcie zmian uchwały budżetowej na 2012r. proponujemy zwiększenie dochodów o
7.179.000 zł do poziomu 852.100.000zł, w tym dochody bieżące zwiększyły by się o
8.100.000 do kwoty 721.800.000 a dochody majątkowe spadłyby o 950.000 do kwoty
130.000.000zł. W przypadku wydatków proponujemy w projekcie zwiększenie o 6.700.000
do kwoty 902.700.000 w tym wydatki bieżące zwiększyłyby się o 9.200.000 do kwoty
686.000.000 natomiast wydatki majątkowe uległyby zmniejszeniu o 2.400.000 do poziomu
216.000.000. Deficyt uległby zmniejszeniu o 402.000 i wynosiłby 50.500.000zł. Przychody
pozostałyby bez zmian natomiast rozchody uległyby zwiększeniu o 402.646 do kwoty
53.800.000zł. Łączna prognozowana kwota długu na koniec roku 2012 również uległaby
zmniejszeniu o 472.700zł i wynosiłaby 338.844.995zł. Jeżeli chodzi, o takie istotniejsze
informacje, które są objęte tym projektem to na pewno dochody i w tym dochody, które
wzrastają o 5.200.000 a dotyczą podatku od nieruchomości, jest to jednorazowa wpłata do
tego są również odsetki w wysokości 2.980.000 ale jest też zmniejszenie dochodów o 700.000
jeżeli chodzi o podatek od środków transportowych, proponujemy również zwiększenie
środków o ponad 200 tysięcy na nowe programy, które będą realizowały jednostki oświatowe.
Proponujemy również zwiększenie o 591.000 środków na realizację programu, który będzie
realizował MOPS a dotyczy to programu Praca zamiast zasiłku. Również istotną kwotą jest
zwiększenie środków z refundacji wydatków, które poniesione były już w bieżącym roku, jest
to kwota 472.723zł, juz nawet zaciągneliśmy kredyt na wyprzedzające finansowanie bo było
wiadomo na tamten moment, że środków w roku bieżącym nie otrzymamy. Środki wpłynęły
w takiej wysokości i w projekcie proponujemy zwiększenie dochodów i jednocześnie
zwiększenie rozchodów o taką kwotę i tę część kredytu po prostu spłacimy jeszcze w roku
bieżącym. Proponujemy w zakresie wydatków bieżących zwiększenie o kwotę 4.941.857zł –
jest to kwota, która dotyczy Zarządu Komunikacji Miejskiej w zakresie zakupu
przewozowych w mpk . Znaczącą kwotą jest też 980.000zł na zwiększenie planu Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów, dotyczy to remontów bieżących jezdni i chodników. Również
niedużą wprawdzie kwotą, mniejszą niż wnioskował Dyrektor jednak 23.552zł proponujemy
zwiększyć dotację przedmiotową dla Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych z
przeznaczeniem na remonty pustostanów. Jest też zwiększenie w zakresie obsługi długu o
kwotę 152.249zł są to planowane do zapłaty jeszcze w roku bieżącym odsetki od pożyczki z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. To, że pieniędzy będzie brakowało
wiedzieliśmy nieco wcześniej ale czekaliśmy aż ustabilizuje się sytuacja odsetkowa, może
okazać się, że w grudniu, bo tak zakładamy żeby były te zmiany, że już tych środków
mogłoby zabraknąć, z tego względu proponujemy aby w tej uchwale Państwo podjęli taką
decyzję. Ponieważ w jednostkach oświatowych następuje zwiększenie wydatków bieżących o
kwotę 7.000.153zł dotyczy to m. in. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% dotyczy to
również wzrostu składki rentowej o 2%. Wcześniej nie zwiększaliśmy planów, czekaliśmy na
analizę w jednostkach. W ślad za tym musi nastąpić również wzrost środków na nagrody dla
nauczycieli, do tego 1% jak też środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli bo ustawa
mówi zawsze o planowanych środkach do przeliczenia, w związku z tym plan wzrasta i
musimy to zwiększyć. Są jeszcze inne pozycje dotyczące zmniejszenia wydatków, taka
istotna pozycja 1.300.000zł głównie na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Ma to związek z tym, że basen nie rozpoczął działalności od początku
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roku ale dopiero od marca i środki pozostają trochę za wysokie w planie. Ponieważ uchwałę
musimy, dochody i wydatki w jakiś tam sposób zbilansować a z braku innego źródła, chociaż
właściwie nie z braku innego źródła bo mieliśmy zaplanowaną rezerwę celową na wydatki
bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych w tym na wynagrodzenia i
pochodne. Z tej rezerwy sięgamy w tym projekcie na kwotę 5.021.459zł żeby sfinansować
głównie wydatki oświatowe. Rozchody proponujemy zwiększyć o 402.000 i będzie to kwota
przeznaczona na spłatę już zaciągniętego części kredytu wyprzedającego finansowanie.
Projekt obejmuje również zmiany dotyczące zakładów budżetowych, mowa tu o Zakładzie
Lokali i Budynków Komunalnych, są też zmiany dotyczące artykułu 223 z ustawy o
finansach czyli są to tzw. dochody własne, które występują tylko i wyłącznie w jednostkach
oświatowych. Między sesjami Prezydent podpisał 4 zarządzenia, o czym mowa w projekcie.
Oczywiście wszystkie zmiany, które są w tym projekcie wpływają na prognozę finansową.
Chciałabym również zgłosić poprawkę, która dotyczy 4 zmian. Pierwsza dotyczy
zmniejszenia środków 7.000zł z przedsięwzięcia „Budowa systemu monitoringu przedszkoli
miejskich, środki zostaną przeznaczone na nowe zadanie Opracowanie studium wykonalności
oraz programu funkcjonowania służb wraz z budową portalu Bezpieczny Olsztyn”, jest to
wydatek i w zakresie zmniejszenia i zwiększenia majątkowy. Druga zmiana to przeniesienie
środków z zadania Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia na zadanie
Budowa ulicy Opolskiej. Jest to zadanie, które jest finansowane ze środków własnych,
wieloletnie, kwota 10.780zł. Trzecia pozycja są to wydatki bieżące i zmiany dotyczą
przeniesień w zakresie dotacji podmiotowych dla jednostek oświatowych. Zmniejszenia
dotyczą 6 podmiotów, zwiększenie dotyczy jednego i to zwiększenie wynika z sytuacji takiej,
że jednostka złożyła błędne sprawozdanie podatkowe, podała błędną liczbę uczniów a
ponieważ jest jednostką publiczną prowadzoną przez osobę inną niż jednostka samorządu w
związku z tym tę dotację trzeba wyrównać. Jest to kwota 237.000zł na zwiększenie w tej
jednej jednostce, natomiast w 6 pozostałych jednostkach w różnych rozdziałach, bo to jest
również w szkołach podstawowych, w gimnazjach, w liceach, jest zmniejszenie w 6
jednostkach również na taką łączną kwotę 237.000zł. Czwarta zmiana to byłoby zwiększenie
wydatków majątkowych na zadanie „Budowa małego ronda w m.Bartąg na skrzyżowaniu
dróg powiatowych nr 1372N i 1374N. Jest to zadanie wieloletnie, z braku innego źródła
finansowania proponuje się zmniejszenie planowanej rezerwy celowej na wydatki bieżące
związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym wynagrodzenia i pochodne,
chodzi tu o kwotę 28.865zł i byłoby przemieszczenie z rezerwy celowej do wydatków
majątkowych. To są cztery zmiany natomiast jeszcze jedna informacja, w międzyczasie kiedy
złożyliśmy Państwu projekt do dnia dzisiejszego Prezydent podpisał trzy zarządzenia, jedno
dotyczyło zwrotu dotacji, drugie dotacji celowych z budżetu państwa, trzecie dotyczyło
przeniesienia z rezerwy. To wpływa na zmianę „wyjściówki” kwot przed zmianami, które
były przed projektem.
Przewodniczący Rady poprosił radnego sprawozdawcę o przedstawienie projektu uchwały.
Radny Mirosław Gornowicz
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedmiotem opinii Komisji był materiał bez
zgłoszenia, o którym mówiła Pani Dyrektor. Komisja wnioskuje o przyjęcie
zaproponowanych zmian do budżetu. Pozytywnie zaopiniowała ten oto projekt. Wynik
głosowania był następujący: 3 głosy za, brak przeciwnych i 3 wstrzymujące.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
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Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, gwoli wyjaśnienia chciałbym jeszcze
dwa słowa na temat tej autopoprawki. Po pierwsze jest tam jeden malutki błąd. Program
funkcjonalno- użytkowy, przepraszam poprawimy. Natomiast jeśli chodzi o te 28.865zł są to
środki, które my mamy wydatkować w ramach wspólnej inwestycji ze starostwem
powiatowym i gminą Stawiguda na realizację ronda przy ul. Bartąskiej. Nasze służby
uzgadniały projekt porozumienia, który przewidywał odpowiedni harmonogram płatności. Z
Powiatową Służbą Drogową zostało uzgodnione, iż transze podstawowe będą zapłacone dwie
w tym roku, natomiast trzecia powinna być wpłacona w miesiącu styczniu. Po podpisaniu
tego porozumienia zwrócił się Pan Starosta z prośbą, że chcą zakończyć realizację tego ronda
i żebyśmy po prostu do końca tego roku zabezpieczyli te środki. Samo porozumienie
dokładnie było podpisywane jak i te zmiany przed Komisją Budżetu, natomiast ta prośba
została skierowana już do nas bezpośrednio po przygotowaniu budżetu i przedstawieniu
Państwu praktycznie tych zmian w poprzedniej formie wynikające z porozumienia na
Komisji. W związku z tym i z tą prośbą chcieliśmy i chcemy wyjść na przeciw tej prośbie a
jednocześnie możemy się cieszyć iż zadanie, które miało być kończone w miesiącu styczniu,
a więc w roku następnym będzie zakończone do końca grudnia, nasi mieszkańcy będą
możliwość korzystać oczywiście przede wszystkim z naszego MPK bo wtedy zostaną, jak
wiemy uruchomione większe autobusy, które będą mogły służyć i świadczyć usługi na rzecz
przede wszystkim tych osiedli wielorodzinnych budynków zlokalizowanych przy
ul. Bartąskiej i Złotej i pozostałych tam się mieszczących. Druga kwestia to jest budowa ulicy
Opolskiej, po przygotowaniu już budżetu, praktycznie to był piątek, ostatni piątek zwrócili się
przedsiębiorcy z ul. Opolskiej, którzy wcześniej oczywiście wnioskowali niejednokrotnie o to
ażeby realizować tę ulicę wspólnie w ramach wspólnych inicjatyw. Zwrócili się ze
stanowiskiem, iż zebrali pieniążki i chcieliby uczestniczyć, a szczególnie jeśli chodzi o naszą
odpowiedź, iż jedyną formą uczestniczenia jest realizacja w ramach tzw. programu
schetynówek. W piątek żeśmy się spotkali, ja również w tym dniu spotkałem się z Panem
Wojewodą, okazało się, że zamiast 30% jest po uzgodnieniach z Panem Ministrem możliwość
uzyskania większej kwoty dofinansowania zewnętrznego, a więc tego finansowanego z
budżetu państwa na poziomie 40%. W związku z tym ci panowie podtrzymali swoje
deklaracje, zadeklarowali swoje wpłaty środków i część tej ulicy, bo będzie ona etapowana,
będzie zgłoszona zgodnie z ich wolą, oczywiście potrzebami mieszkańców do końca
października do Wojewody na wspólną realizację w ramach, tak jak wspomniałem inwestycji
schetynówek. W związku z tym musimy zabezpieczyć nasze środki i nasz niewielki udział w
tym roku, te 10 tys. zł i wtedy ten wniosek zgodnie z wymaganiami, które stawia Wojewoda
nam wraz z wyciągiem z budżetu miasta będzie wnioskiem kompletnym umożliwiającym
procedowanie, rozpatrywanie i ewentualnie przydzielenie środków. Dziękuję bardzo.
Radny Krzysztof Kacprzycki
Panie przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo radni, najpierw chciałbym
zacząć od podziękowań i podziękować w imieniu mieszkańców osiedla Zacisze i Osiedla
Generałów za ten pewien krok milowy jak to wszyscy dobrze pamiętamy trwało to wiele lat.
Chciałbym w tym momencie poprosić o dodatkową rzecz bo doceniam efekty współpracy
samorządu Olsztyna ze starostwem, z samorządem gminy Stawiguda i chciałbym w tym
momencie prosić o powrót do pewnej koncepcji, która się urodziła w trakcie rozważań nad
problemami komunikacyjnymi tej części Olsztyna, mianowicie o dalszą współpracę w celu
zabezpieczenia zatok przystankowych w tym rejonie bo Panu Prezydentowi sytuacja jest
bardzo dobrze znana. Im większe autobusy mogą mieć problem z bezpiecznym
zatrzymywaniem się w tym miejscu a to nie są strasznie daleko idące kwoty a jeżeli mówimy
o zabezpieczeniu środków i kwotach, czyli aby najpierw wydawać trzeba zarobić. Chciałbym
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przypomnieć, w dyskusji na temat podnoszenia stawek podatku od środków transportowych
zadałem takie pytanie, powołując się na całkiem sympatycznego naukowca, który w latach
70-tych zajmował się ekonomią a mianowicie pana Laffera, podnieśliśmy podatek a w tym
momencie dostajemy informację, że mimo naszych oczekiwań odnośnie wzrostu podatku od
środków transportowych niestety musimy dokonać korekty bo 700 tys zł ten podatek jest
mniejszy. Chciałbym w związku z tym zapytać, czy podejmujemy w naszym Urzędzie Miasta
rozważania, że może warto by było zmniejszyć ten podatek i wtedy zwiększy się ilość
wpływów. Bo podnieśliśmy licząc na to, że dostarczy nam większe wpływy do budżetu a się
okazało, że te 700 tys zł. czyli 10% ten podatek uzyskaliśmy mniejszy. I te nasze
oczekiwania, które pokładaliśmy i moje pytanie okazało się bardzo słuszne w tej sprawie,
chcieliśmy uzyskać więcej, okazało się, że uzyskaliśmy mniej. Moje pytanie brzmi, czy
prowadzimy to rozważanie o które apelowałem, czy jest szansa na zmniejszenie i
przeprowadzenie badań, ile powinien wynosić optymalnie ten podatek żeby wpływy do
budżetu były jak największe.
Radny Bogdan Dżus
Trzymam jeszcze ciepłą autopoprawkę i ze zdumieniem przecieram oczy aczkolwiek
przyjemne zaskoczenie. Panie Prezydencie, po chyba 8 czy 10 latach jest szansa że ulica
Opolska przybierze cywilizowany kształt a nie fragment ulicy od Augustowskiej do
Piłsudskiego, czyli brakujący kawałek.
Podobnie jak kolega myślę, że w imieniu nie tylko przedsiębiorców ale jeżeliby mieszkańców
kolonii i osiedla przemieszczających się w tym kierunku podziękuje, będą mogli bezpiecznie
i szybciej dostać się do celu. Dziękuję.
Radny Leszek Araszkiewicz
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja chciałbym spytać tylko nawiązując do głosu
Bogdana Dżusa, wszedł on w tok mojego myślenia. To będzie jakby fragment ulicy
Opolskiej, tak? A resztę, wykończenie tamtego odcinka o którym wspomniał Bogdan Dżus,
że to sprawa od iluś lat, należy się cieszyć, że wreszcie zaczyna się to finalizować. Chciałbym
Pana zapytać czy jest szansa żeby w przyszłym roku dokończyć tę całą inwestycję, połączenie
tej całej ulicy Opolskiej
Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna
My składamy na pierwszy etap realizacji tej ulicy, taki wniosek przygotowujemy. Całość
projektu miałaby być podzielona na dwa etapy. I oczywiście w ramach kolejnych działań
związanych z finansowaniem przez budżet państwa w ramach schetynówek tego typu
inwestycji staralibyśmy się w następnym roku o kolejne środki, tzn. w roku 2014. Bo to, co w
tej chwili wnioskujemy to jest na rok 2013. Takie są nasze możliwości i takie są również
możliwości, tak uzgodniliśmy z tymi osobami, które chcą partycypować z przedsiębiorcami w
ramach realizacji tego wspólnego zadania.
Radny Dariusz Rudnik
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, pytanie do Pani Dyrektor odnośnie autopoprawki
w pkt 3 zmiana dotacji podmiotowych dla jednostek oświatowych, czy ja dobrze
zrozumiałem, że w związku z błędem popełnionym przez jedną z jednostek należy jak gdyby
zmniejszyć dotacje dla jednostek, prowadzonych przez samorząd i przekazać pieniądze do
jednostki, która błędnie oceniła liczbę swoich uczniów. Czy tak? A jeśli nie, to prosiłbym o
wyjaśnienie może z podaniem, jaka to jednostka jeśli można.
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Teresa Zając
Tak, jedna z jednostek niepublicznych chociaż jest to jednostka publiczna oświaty przez
osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego, sporządziła błędną informację i taką nam
przekazała o liczbie uczniów a dotacje jak Państwo wiecie przekazujemy w przeliczeniu na
każdego ucznia takiej szkoły niepublicznej czy publicznej. I to jest kwota 237 tys. zł i niestety
musimy to zwiększyć. Natomiast tą kwotę 237 tys. zł zmniejszamy w dotacjach dla innych
jednostek publicznych i niepublicznych nie samorządowych. Dotyczy to jednostek głównie,
które nie rozpoczęły działalności.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie poprawki do uchwały Rady
Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok
Poprawka została przyjęta następującym stosunkiem głosów (zał. nr 13a):
Za- 17
Przeciw- 0
Wstrzymujących się - 4
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały Rady Miasta
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok
Uchwała nr XXVII/474/12 została podjęta następującym stosunkiem głosów (zał. nr
14a):
Za- 15
Przeciw- 0
Wstrzymujących się - 6

Ad. 8
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Olsztyna na lata 2012 - 2021 (nr rob. 493/12) (zał. nr 15, 16).
Komisja wiodąca – Komisja Budżetu i Finansów
Zespół legislacyjny:
1. Referent uchwały – Pani Teresa Zając - Dyrektor Wydziału Budżetu
2. Radny Sprawozdawca – Pan Mirosław Gornowicz - Przewodniczący Komisji Budżetu i
Finansów
3. Radca Prawny
Przewodniczący Rady poprosił referenta o przedstawienie projektu uchwały
Teresa Zając Dyrektor Wydziału Finansów
Projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej oczywiście jest uzależniony od tego, co
podlega zmianom w zakresie budżetu. Tak tez w zakresie roku 2012 te zmiany oczywiście
przekładają się na wieloletnią prognozę finansową. Natomiast w prognozie są lata następne i
tak te zmiany, które wprowadzane są w zakresie inwestycji, one dotyczą oczywiście nie tylko
roku 2012, skutkują tym, że w latach następnych od 2015 do 2012 musimy zweryfikować w
dół wydatki majątkowe. Są to głównie pozycje, które nie dotyczą przedsięwzięć wieloletnich
ale tzw. wydatków rocznych, które generalnie nie są w prognozie planowane, tylko są
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wynikiem bilansowania prognozy, o tak bym powiedziała, dlatego, że roczne są zawsze
planowane na każdy rok i to nie dotyczy to żadnych konkretnych zadań. Są to dość znaczące
kwoty, z tego względu, że w 2015 roku musimy zmniejszyć o 12.900.000 zł, w 2016
11.900.00 zł, w 2017 20.200.000zł, w 2018 21.400.000zł, w 2019 17.600.000zł, w 2020
17.200.000zł i w 2012 17.100.000zł. Ale mimo wszystko jednak musimy również zwiększyć
przychody, po to żeby prognozę w latach następnych, czyli aż do roku 2021 zbilansować. I
tak też w roku 2013 musimy zwiększyć kredyt planowany o 14.400.000zł, w 2014 wyszło
nam, że będzie to 10.700.000zł, w 2016 7.500.000zł, natomiast w 2017 450.000zł. Jeżeli
chodzi o rozchody, to są tak ustawione, żeby było w granicach 10 do 15 lat kredyty. Na razie
przyjmujemy poziom, że są to kredyty. Natomiast nie oznacza to, że w każdym z następnych
lat będą to kredyty. Jeżeli wchodziłyby w rachubę obligacje, to tak czy inaczej będzie to
jednak dług i gdzieś tam w jakiś zbliżony sposób będą te odsetki pewnie ustalone, aczkolwiek
przy obligacjach są one niestety większe. W taki sam sposób bilansujemy to, co dotyczy
wyniku budżetu bieżącego jak też pozycji, które dotyczą rozchodów. W projekcie WPF
również są zmiany, które dotyczą przedsięwzięć majątkowych i bieżących wieloletnich. Są to
też zmiany, które dotyczą objaśnień tym razem. Musimy zmienić założenia do objaśnień, a
przede wszystkim z tego względu, że mieliśmy zapisane, że wynagrodzenia będą wzrastały
jedynie na skutek podwyżek płac nauczycieli. Ponieważ nastąpił wzrost składki rentowej o
2% to niestety przekłada się to jako kwota bazowa na lata następne i generuje niestety
większe wydatki bieżące w latach następnych, dlatego też to założenie musiało ulec zmianie.
Jak też w zakresie wyniku budżetu musieliśmy też zmienić jeżeli chodzi o lata. Jest tylko w
jednym miejscu był zapis, że w latach 2014-2015 oraz 2018-2021, że będzie to nadwyżka
budżetu, która ma na celu zniwelowanie zjawiska tzw. rolowania długu, tu zmieniamy tylko
lata, nie 2014-2015 a 2013- 2015, czyli już w 2013 roku a 2018-2021 zostaje bez zmian.
Wydatki majątkowe, które są wieloletnie, oczywiście uzasadnienie Państwo macie odrębne,
są tez pozycje, które dotyczą umów związanych z ciągłością działania jednostki. Jest to dość
duży materiał, z tego względu że jest to czas kiedy jednostki wchodzą już w kolejne umowy,
które muszą funkcjonować u nich, bo bez tego jednostki nie żyją, że tak powiem. Dlatego
tych umów jest dość dużo. Weryfikujemy również te pozycje, które były dotychczas w tej
wieloletniej prognozie finansowej ale tak, jak już kiedyś mówiłam to, co dotyczy umów
związanych z ciągłością działania jednostki nie wpływa na wydatki, z tego względu, że są to
standardowe wydatki zawsze każdego roku planowane przez każdą jednostkę i są związane z
utrzymaniem każdej jednostki.
Mamy tu również zgłoszenie poprawki. To, co dotyczy budżetu to jest jakby jeden
blok zmian. Natomiast jeszcze jest zmiana w zakresie roku 2013, mianowicie dochody
majątkowe wzrosłyby o 420.378zł i dotyczy to ulicy Opolskiej. Wynik budżetu tez
oczywiście uległ by zmianie. Wydatki majątkowe również ulegałyby zmianom i różnica czyli
budżet majątkowy, dochody majątkowe minus wydatki, też uległby zmianom. Wskaźniki
dotyczące prognozowanej kwoty długu również nieznacznie by się zmieniły, bo każda zmiana
w zakresie dochodów czy wydatków bieżących wpływa również na tego rodzaju wskaźniki.
Aczkolwiek utrzymują się one nadal w bezpiecznym jeszcze poziomie. W przedsięwzięciach
wieloletnich, materiał, który macie Państwo dołączony to jest uzasadnienie Wydziału
Inwestycji.
Przewodniczący Rady poprosił radnego sprawozdawcę o przedstawienie projektu uchwały.
Radny Mirosław Gornowicz
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja analogicznie opiniowała projekt bez tych
skutków zgłoszonych tutaj zmian. Otóż, Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek projektu
uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową, czyli pozytywnie zaopiniowała ten
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projekt. Głosowanie było następujące: 3 głosy za, brak sprzeciwów i 4 wstrzymujące.
Dziękuję.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie poprawki do uchwały Rady
Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012
– 2021.
Poprawka została przyjęta następującym stosunkiem głosów (zał. nr 15a):
Za- 15
Przeciw- 0
Wstrzymujących się - 5
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012 – 2021.
Uchwała nr XXVII/475/12 została podjęta następującym stosunkiem głosów (zał. nr
16a):
Za- 12
Przeciw- 0
Wstrzymujących się - 7

Ad.9
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Zespołu Żłobków Miejskich
w Olsztynie (nr rob. 478/12) (zał. nr 17).
Komisja wiodąca – Komisja Prawa i Samorządności
Komisja właściwa – Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
Zespół legislacyjny:
1. Referent uchwały – Pani Barbara Korpusik - Dyrektor Zespołów Żłobków Miejskich w
Olsztynie
2. Radny Sprawozdawca – Pan Zbigniew Dąbkowski - Przewodniczący Komisji Prawa i
Samorządności
3. Radca Prawny
Przewodniczący Rady poprosił radnego sprawozdawcę o przedstawienie projektu uchwały.
Barbara Korpusik Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Zespół Żłobków Miejskich mieścił się
na al. Piłsudskiego w związku z przejęciem dodatkowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej musieliśmy się stamtąd wyprowadzić. Wyremontowaliśmy pomieszczenia przy
ul. Wyspiańskiego. Ze względu na to, że jestem liderem zespołu i dyrektorem Złobka Nr 4 na
ul. Wyspiańskiego więc łatwiej będzie nadzorować i pełnić jedną i druga funkcję
równocześnie. W związku z tym chcielibyśmy żeby w statucie Zespołu Żłobków Miejskich
zmienić adres.
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Przewodniczący Rady poprosił Radnego Sprawozdawcę o opinię Komisji.
Radny Zbigniew Dąbkowski
Wysoka Rado, Komisja na posiedzeniu w dniu 18 września zawnioskowała o przyjęcie bez
poprawek przyjęcie uchwały, 8 głosów za, czyli jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
Radna Ewa Zakrzewska
Opinia Komisji Zdrowia również pozytywna, 3 głosy za.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie
zmiany statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie.
Uchwała nr XXVII/476/12 została podjęta następującym stosunkiem głosów (zał. nr
17a):
Za- 21
Przeciw- 0
Wstrzymujących się - 0

Ad. 10
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2015,
Działanie 4.2. Rewitalizacja Miast (nr rob. 486/12) (Zał. nr 18).
Komisja wiodąca – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Miasta
Zespół legislacyjny:
1. Referent uchwały – Pan Andrzej Krawczyk - Dyrektor Biura Strategii Rozwoju Miasta
2. Radny Sprawozdawca – Pan Marian Zdunek - Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta
3. Radca Prawny
Przewodniczący Rady poprosił referenta o przedstawienie projektu uchwały.
Andrzej Krawczyk Dyrektor Biura Strategii Rozwoju Miasta
Jest to kolejna aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn i
związana jest z faktem wpłynięcia do Urzędu Miasta wniosków o wpis do Lolaknego
Programu . Wpłynęły dwa wnioski od potencjalnych beneficjentów, którzy zgodnie z
terminem określonym przez Urząd Marszałkowski złożyli wnioski w Urzędzie
Marszałkowski o rozpatrzenie ich projektów. Natomiast w związku z faktem iż nie były one
złożone do LPRu opracowywanego w Biurze Strategii wnioski te zostały przyjęte warunkowo
przez Urząd Marszałkowski pod warunkiem, że uwzględnione w LPR. Stąd tez pojawiła się
konieczność dla opracowania kolejnej aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Program jest załącznikiem do projektu uchwały, który przedkładam.
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Przewodniczący Rady poprosił Radnego Sprawozdawcę o opinię Komisji.
Radny Marian Zdunek
Komisja opiniowała wszystkie przedmiotowe projekty na posiedzeniu w dniu 19 września.
Projekt uchwały ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn,
Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek, jednogłośnie, 7 głosów za.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru
Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2015, Działanie 4.2. Rewitalizacja Miast.
Uchwała nr XXVII/477/12 została podjęta następującym stosunkiem głosów (zał. nr
18a):
Za- 19
Przeciw- 0
Wstrzymujących się - 0

Ad. 11
Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę Nr XII/185/11 Rady Miasta
Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie
przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków (nr rob. 484/12) (zał. nr 19).
Komisja wiodąca – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Miasta
Zespół legislacyjny:
1. Referent uchwały – Pan Jerzy Roman – Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w
Olsztynie
2. Radny Sprawozdawca – Pan Marian Zdunek - Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta
3. Radca Prawny
Przewodniczący Rady poprosił referenta o przedstawienie projektu uchwały.
Jerzy Roman Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Olsztynie
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, proszę o zmianę
uchwały nr XII/185/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia
stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków. W taki sposób żeby do listy przystanków będących
własnością gminy Olsztyn dodać dwa przystanki, pierwszy z przystanków nr 166 nazwa tego
przystanku Zacisze na ul. Bartąskiej w kierunku Bartąga jest już od dłuższego czasu
funkcjonującym przystankiem natomiast w momencie uchwalania listy tych przystanków nie
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była jeszcze znana własność tego przystanku, toczyła się procedura wyjaśniająca z Zarządem
Dróg Powiatowych. Aktualnie sprawa jest już wyjaśniona, przystanek jest własnością gminy
Olsztyn i w związku z tym wnoszę o dopisanie go do listy przystanków. Drugi przystanek nr
307 nazwany Wodna na ulicy Bałtyckiej w starym przebiegu, dzienny Dom Pomocy na ul.
Bałtyckiej 81 wystąpił do ZKM o ustanowienie tego przystanku w celu ułatwienia
pensjonariuszom tego Ośrodka wydostanie się z tego Ośrodka w kierunku miasta.
Pensjonariuszami tego Ośrodka są ludzie w podeszłym wieku, w większości niesprawni
ruchowo i w dniu dzisiejszym po to żeby dostać się do miasta muszą pokonywać kilkadziesiąt
stromych schodów w kierunku nowego przebiegu ulicy Bałtyckiej. W związku z tym
uważam, że należy wyjść na przeciw tej prośbie i ustanowić ten przystanek i autobus linii 6,
raz dziennie przejeżdżałby przez ten przystanek i zabierał tych ludzi w kierunku miasta.
Przewodniczący Rady poprosił Radnego Sprawozdawcę o opinię Komisji.
Radny Marian Zdunek
Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek, jednogłośnie, 5 głosów za.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały Rady Miasta
zmieniającej Uchwałę Nr XII/185/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w
sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina
Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Uchwała nr XXVII/478/12 została podjęta następującym stosunkiem głosów (zał. nr
19a):
Za- 21
Przeciw- 0
Wstrzymujących się - 1

Ad. 12
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych na obszarze m. Olsztyna (nr rob. 487/12) (zał. nr 20).
Komisja wiodąca – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Miasta
Zespół legislacyjny
1. Referent uchwały – Pan Zbigniew Gustek – p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i
Mostów
2. Radny Sprawozdawca – Pan Marian Zdunek - Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta
3. Radca Prawny
Przewodniczący Rady poprosił referenta o przedstawienie projektu uchwały.
Zbigniew Gustek p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
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Szanowni Państwo, w związku z koniecznością uregulowania stanu prawnego, zachodzi
potrzeba zaliczenia dróg wymienionych w załączniku do kategorii dróg gminnych. Zaliczenie
tych dróg do kategorii dróg gminnych w związku z ustaleniami ustawy o drogach publicznych
umożliwi Miejskiemu Zarządowi Dróg i Mostów wydawanie zezwoleń w drodze decyzji
administracyjnych i inny bardzo istotny element, w tej chwili te drogi są albo drogami
wewnętrznymi albo w trwałym użytkowaniu. Większość z nich generuje dodatkowe koszty,
po prostu musimy wnosić opłaty za trwałe użytkowanie, co jest niekorzystne dla budżetu
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Ta pierwsza uchwała dotyczy 3 ulic, pierwsza z nich to
ulica wschodnia, jest to odnoga od ulicy Kołobrzeskiej w rejonie Spółdzielni Mieszkaniowej,
idzie najpierw prostopadle do Kołobrzeskiej a później równolegle taka ulica złamana pod
kątem prostym na zapleczu bloków wielorodzinnych. Drugi załącznik dotyczy dwóch nowych
ulic wybudowanych w związku z parkiem technologicznym, z wjazdem od ulicy Piłsudskiego
i trzeci załącznik pokazuje ulicę Bohaterów Monte Casino, jest to ulica w osiedlu
powojskowym, wychodząca do ulicy Altyleryjskiej a z drugiego końca łącząca się z ulicą
Leśną.
Przewodniczący Rady poprosił Radnego Sprawozdawcę o opinię Komisji.
Radny Marian Zdunek
Komisja wnosi o przyjęcie uchwały bez poprawek jednogłośnie, 7 głosów za.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radna Krystyna Flis
Nie mam uwag, co do treści uchwały, natomiast bardzo proszę po raz kolejny o dostarczanie
nam takich materiałów i map, z których coś by wynikało. Żeby chociaż na tych mapach były
zaznaczone ulice, żeby wiadomo było o co chodzi. A tak, to praktycznie jeżeli ktoś nie
uczestniczy w Komisji Gospodarki Komunalnej to na prawdę nic nie wie. To tak jakby tych
rysunków nie było, szkoda papieru.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie
ustalenia przebiegu i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze m.
Olsztyna.
Uchwała nr XXVII/479/12 została podjęta następującym stosunkiem głosów (zał. nr
20a):
Za- 19
Przeciw- 0
Wstrzymujących się - 0

Ad. 13
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na obszarze
m. Olsztyna (nr rob. 488/12) (zał. nr 21).
Komisja wiodąca – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Miasta
Zespół legislacyjny:
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1. Referent uchwały – Pan Zbigniew Gustek – p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
i Mostów
2. Radny Sprawozdawca – Pan Marian Zdunek - Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta
3. Radca Prawny
Przewodniczący Rady poprosił referenta o przedstawienie projektu uchwały.
Zbigniew Gustek p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
Ta uchwała jest analogiczna, w związku z koniecznością porządkowania stanu prawnego
zachodzi potrzeba zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych również po to aby Miejski
Zarząd Dróg i Mostów mógł wydawać zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych i
uniknąć opłat jakie wynikają z tytułu trwałego zarządu. Dotyczy to tzw. można ogólnie
powiedzieć sięgaczy ulic podstawowych, w rejonie ulicy Doranta, Myszki Miki, Oleńki,
Kubusia Puchatka, Pszczółki Mai, Wawrzyczka, Hallera i ulicy Siewnej.
Przewodniczący Rady poprosił Radnego Sprawozdawcę o opinię Komisji.
Radny Marian Zdunek
Komisja wnosi o przyjęcie uchwały bez poprawek jednogłośnie, 7 głosów za.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie
zmiany przebiegu dróg gminnych na obszarze m. Olsztyna.
Uchwała nr XXVII/480/12 została podjęta następującym stosunkiem głosów (zał. nr
21a):
Za- 21
Przeciw- 0
Wstrzymujących się - 0

Ad. 14
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie”,
w rejonie ulic Żurawiej i Heleny (nr rob. 485/12) (zał. nr 22).
Komisja wiodąca – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Miasta
Zespół legislacyjny:
1. Referent uchwały – Pani Magdalena Rafalska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego
2. Radny Sprawozdawca – Pan Marian Zdunek - Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta
3. Radca Prawny
Przewodniczący Rady poprosił referenta o przedstawienie projektu uchwały.
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Magdalena Rafalska Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego
Szanowni Państwo, wniosek o przystąpienie do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie”, w rejonie ulic Żurawiej i
Heleny, który jest uchwalony uchwałą z 22 czerwca 2005r. Obszar, o którym mówimy jest
bezpośrednio przy ul. Żurawiej, między istniejącą zabudową wielorodzinną. W tej chwili w
tym miejscu w planie jest uchwalona zabudowa jednorodzinna, wolnostojąca. Został złożony
wniosek właściciela terenu o zmianę tych zapisów. Początkowo wniosek spotkał się z krytyką
mieszkańców osiedla i rady osiedla. W tej chwili natomiast jest wypracowany kompromis
mówiący o tym, że w tej części zostanie zlokalizowana zabudowa wielorodzinna, w
pozostałej części zabudowa szeregowa i na takie rozwiązanie zgadzają się już i mieszkańcy i
właściciel terenu dlatego proszę o przystąpienie do zmiany tego planu.
Przewodniczący Rady poprosił Radnego Sprawozdawcę o opinię Komisji.
Radny Marian Zdunek
Komisja wnosi o przyjęcie uchwały bez poprawek jednogłośnie, 8 głosów za.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie”, w rejonie ulic Żurawiej i Heleny.
Uchwała nr XXVII/481/12 została podjęta następującym stosunkiem głosów (zał. nr
22a):
Za- 20
Przeciw- 0
Wstrzymujących się - 2

Ad. 15
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna
ulica Śliwy – CENTRUM HANDLOWE (nr rob. 489/12) (zał. nr 23).
Komisja wiodąca – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Miasta
Zespół legislacyjny:
1. Referent uchwały – Pani Magdalena Rafalska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego
2. Radny Sprawozdawca – Pan Marian Zdunek - Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta
3. Radca Prawny

Przewodniczący Rady poprosił referenta o przedstawienie projektu uchwały.
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Magdalena Rafalska Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego
Proszę Państwa, 22 października 2003r. Rada Miasta przyjęła uchwałę o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna ulica
Śliwy – CENTRUM HANDLOWE. W dniu dzisiejszym na obszarze objętym tym planem
jest juz realizowana na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę budowa zespołu
handlowo- usługowego z garażem podziemnym na podstawie decyzji z 18 czerwca 2010r. W
związku z tym, że uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu była wszczęta
po to aby usankcjonować budowę tegoż obiektu a w tej chwili jest on realizowany, uważamy,
że kontynuowanie tej uchwały jest bezcelowe. W związku z tym wnosimy o jej uchylenie.
Jednocześnie przypomnę Państwu, że obszar ten podlega naszym pracom w związku ze
zintegrowanym programu rozwoju przestrzennego obszaru śródmieścia i ewentualne decyzje,
co do obszaru, który nie podlega bezpośrednio tej zabudowie będą podejmowane w ramach
tego programu.
Przewodniczący Rady poprosił Radnego Sprawozdawcę o opinię Komisji.
Radny Marian Zdunek
Komisja wnosi o przyjęcie uchwały bez poprawek jednogłośnie, 8 głosów za.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie
uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna ulica Śliwy – CENTRUM
HANDLOWE.
Uchwała nr XXVII/482/12 została podjęta następującym stosunkiem głosów (zał. nr
23a):
Za- 22
Przeciw- 0
Wstrzymujących się - 0

Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak ogłosił 25 minut przerwy.

Ad. 16
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na terenie
miasta Olsztyna tablicy pamiątkowej związanej z Radiem Olsztyn (nr rob. 482/12) (zał.
nr 24)
Komisja wiodąca – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Miasta
Zespół legislacyjny:
1. Referent uchwały – Pani Anna Juszczyszyn – Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora
Zabytków
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2. Radny Sprawozdawca – Pan Marian Zdunek - Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta
3. Radca Prawny
Przewodniczący Rady poprosił referenta o przedstawienie projektu uchwały
Anna Juszczyszyn Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, przedstawiam projekt
uchwały, który dotyczy umieszczenia na budynku przy ul. Kajki 8 tablicy pamiątkowej
związanej z faktem, że w budynku tym w latach 1952- 1959 siedziba rozgłośni Radia Olsztyn.
Jest to inicjatywa, z którą wystąpiła rozgłośnia Radio Olsztyn. Do projektu uchwały został
dołączony projekt oraz propozycja treści tablicy pamiątkowej.
Przewodniczący Rady poprosił Radnego Sprawozdawcę o opinię Komisji.
Radny Marian Zdunek
Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek, jednogłośnie, 8 głosów za.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Grzegorz Smoliński
Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja mam jedno krótkie pytanie: mieszkańcy tego miejsca, a
jest to Wspólnota, wyrażali jakąkolwiek opinię?
Anna Juszczyszyn Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków
Tak, wspólnota mieszkaniowa wyraziła zgodę na usytuowanie tej tablicy. Do Urzędu Miasta
trafiły również akta sprawy jako postępowanie administracyjne w zakresie pozwolenia na
umieszczenie tablicy na obiekcie zabytkowym i z tego, co wiem Wydział Architektury
analizuje tą sprawę.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie
wyrażenia zgody na umieszczenie na terenie miasta Olsztyna tablicy pamiątkowej
związanej z Radiem Olsztyn.
Uchwała nr XXVII/483/12 została podjęta następującym stosunkiem głosów (zał. nr
24a):
Za- 21
Przeciw- 0
Wstrzymujących się - 1

Ad.17
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na terenie
miasta Olsztyna tablicy pamiątkowej związanej z lokalizacją w latach międzywojennych
w budynku przy ul. Dąbrowszczaków 28 Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej (nr rob.
481/12) (zał. nr 25)
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Komisja wiodąca – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Miasta
Zespół legislacyjny:
1. Referent uchwały – Pani Anna Juszczyszyn – Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora
Zabytków
2. Radny Sprawozdawca – Pan Marian Zdunek - Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta
3. Radca Prawny
Przewodniczący Rady porosił referenta o przedstawienie projektu uchwały.
Anna Juszczyszyn Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków
Z prośbą o umieszczenie tej tablicy pamiątkowej wystąpiło Towarzystwo Naukowe im.
Wojciecha Kętrzyńskiego oraz imiennie dr Jan Chłosta, który popierał tę inicjatywę i był
twórcą treści tej tablicy. Wstępna zgoda właściciela obiektu na umieszczenie tej tablicy jest,
łącznie z tym, że jest taka sugestia i nieformalna informacja, że również właściciel miałby być
finansującym tę tablicę.
Przewodniczący Rady poprosił Radnego Sprawozdawcę o opinię Komisji.
Radny Marian Zdunek
Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek, jednogłośnie, 7 głosów za, jeden
wstrzymujący się.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie
wyrażenia zgody na umieszczenie na terenie miasta Olsztyna tablicy pamiątkowej
związanej z lokalizacją w latach międzywojennych w budynku przy
ul. Dąbrowszczaków 28 Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwała nr XXVII/484/12 została podjęta następującym stosunkiem głosów (zał. nr
25a):
Za- 21
Przeciw- 0
Wstrzymujących się - 1

Ad.18
Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/410/12 Rady Miasta
Olsztyna z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
usytuowanym na terenie Miasta Olsztyna (nr rob. 480/12) (zał. nr 26)
Komisja wiodąca – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Miasta
Zespół legislacyjny:
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1. Referent uchwały – Pani Anna Juszczyszyn – Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora
Zabytków
2. Radny Sprawozdawca – Pan Marian Zdunek - Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta
3. Radca Prawny
Przewodniczący Rady porosił referenta o przedstawienie projektu uchwały.
Anna Juszczyszyn Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków
Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/410/12 Rady Miasta Olsztyna z
dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie
Miasta Olsztyna, zmiana ta wynika z faktu, który zaistniał po tym jak wspólnota mieszkaniowa
potwierdziła realizację zadania. Wraz z tym pismem potwierdzającym chęć przystąpienia do
prac został załączony harmonogram wraz z wykazem rzeczowym, podziałem na źródła
finansowania. Po analizie tych dokumentów okazało się, że zadanie, które dotyczyło
wykonania remontu elewacji wraz z balkonami oraz wykonaniem izolacji pionowej zostało
rozbite w ten sposób, że na wykonanie izolacji pionowej, na wykonanie prac budowlanych, na
które można udzielić dotacji wyłącznie do 50% zaplanowana została kwota, która przekracza
to 50%. W związku z tym, dla uporządkowania ta kwota na wykonanie robót izolacyjnych
musiała być zmniejszona do 50% stąd ta zmiana porządkująca.
Przewodniczący Rady poprosił Radnego Sprawozdawcę o opinię Komisji.
Radny Marian Zdunek
Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek, jednogłośnie, 8 głosów za.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały Rady Miasta
zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/410/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 maja 2012 r. w
sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie
Miasta Olsztyna.
Uchwała nr XXVII/485/12 została podjęta następującym stosunkiem głosów (zał. nr
26a):
Za- 21
Przeciw- 0
Wstrzymujących się - 0

Ad.19
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowej na
zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olsztyn
(nr rob. 477/12) (zał. nr 27)
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Komisja wiodąca – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Miasta
Zespół legislacyjny:
1. Referent uchwały – Pan Zdzisław Zdanowski – Dyrektor Wydziału Środowiska
2. Radny Sprawozdawca – Pan Marian Zdunek - Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta
3. Radca Prawny
Przewodniczący Rady poprosił referenta uchwały o przedstawienie projektu uchwały.
Zdzisław Zdanowski Dyrektor Wydziału Środowiska
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, zgłaszam projekt w sprawie przyjęcia Zasad
udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Olsztyn. Jest to rozwiązanie praktyczne, które umożliwi nam dofinansowanie
podmiotów i właścicieli nieruchomości w zakresie usunięcia wyrobów zawierających azbest,
najczęściej z dachów. Zgodnie z przyjętym wcześniej planem w tym zakresie, jeszcze w tym
roku chcielibyśmy wydać na ten cel ok. 50tys zł, które mamy zarezerwowane w budżecie
wydziału. Żeby to zrobić potrzebne są zasady, regulamin i te zasady zostały opracowane
łącznie z propozycjami deklaracji, sposobu rozliczania. Proszę o przyjęcie projektu.
Przewodniczący Rady poprosił Radnego Sprawozdawcę o opinię Komisji.
Radny Marian Zdunek
Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek, jednogłośnie, 7 głosów za.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Leszek Araszkiewicz
Panie Dyrektorze, chciałbym zapytać Pana o taką rzecz, czy jest już lista osób, którym ta
dotacja zostanie przydzielona. Nie ukrywam, że interesuję się tym bo usuwanie tego azbestu
jest bardzo ważne.
Zdzisław Zdanowski Dyrektor Wydziału Środowiska
Listy osób nie ma, jest tylko kilka podań, które zostały w tym roku złożone i czekają w
kolejności. Chcemy przyjąć zasadę, że te podania będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością
zgłoszeń do momentu wyczerpania naszych środków, które mamy na ten cel przeznaczone.
Te osoby, które złożyły podania będą rozpatrywane po wejściu w życie tej procedury.
Radny Bogdan Dżus
Uchwała bardzo potrzebna. Panie Dyrektorze zapewne Gmina ma oszacowane potrzeby w
tym względzie, czyli ile tego minerału niebezpiecznego mamy bo 50 tys zł, które mamy
zarezerwowane w budżecie wydziału i 1.250zł za tonę unieszkodliwiania tego minerału to
niewiele. Jak długo będzie to trwało? Czy rzeczywiście do 2030 roku , to jest taka ogólna
uwaga bo uchwała wchodzi w życie jak napisano w ciągu 14 dni od ogłoszenia. Skoro mam
juz głos to może warto byłoby w załączniku usunąć kilka literówek. W §3 pkt 1 „dotacje
ubiegać się”- powinno być „o dotacje ubiegać się”. W §9 pkt 3 „W przypadku braku we
wniosku lub w załącznikach lub wątpliwości co treści” powinno być „co do treści”.
Zdzisław Zdanowski Dyrektor Wydziału Środowiska
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Ma Pan rację, poprawimy to. Są to ewidentne błędy stylowe. Wracając po pierwszej części,
inwentaryzacja mówi nam o tym, że mamy ok. 1300 ton wyrobów azbestowych na terenie
miasta do usunięcia w tym okresie do 2032 roku. Będzie to rozłożone w czasie. Trudno nam
oszacować jakie będzie zainteresowanie ze strony właścicieli nieruchomości. Ta kwota 50 tys
zł rocznie przez te kilkanaście lat być może wystarczy, jeżeli nie, a możliwości budżetowe
miasta będą większe, będzie można to z czasem korygować, jeśli te sprawy będą się
intensywniej rozwijały i ludzie będą się decydowali na likwidację. Sprawa wygląda w ten
sposób, że inwentaryzacja co do ilości i lokalizacji tych dachów wymaga jeszcze ocenę stanu
tego dachu, materiału i oczywiście będzie to weryfikowane, co dwa lata i jeżeli będą
występowały sytuacje kiedy trzeba będzie przyśpieszyć w niektórych miejscach czy
nieruchomościach to będziemy próbowali korygować te założenia budżetowe i starać się o
większe środki na razie jest to tak jakby start z taką kwotą. Miejmy nadzieję, że na najbliższe
lata wystarczy nam. Na następny rok też zakładamy te 50 tys zł. i w kolejnych latach też.
Radny Bogdan Dżus
Dziękuję. Użył Pan słowa „w zależności od tego, jakie będzie zainteresowanie” a nie będzie
to przymus administracyjny?
Zdzisław Zdanowski Dyrektor Wydziału Środowiska
Na tym etapie jest to dobrowolne działanie. Przymus będzie tylko w takich sytuacjach, kiedy
w wyniku kolejnych weryfikacji w ramach inwentaryzacji azbestu okaże się, że stan
techniczny budynków, czy pokryć dachów jest zły czyli wymagają one natychmiastowego
usunięcia wtedy będzie przymus.
Radny Krzysztof Kacprzycki
Dziękuję Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, podczas dyskusji na
Komisji Gospodarki Komunalnej przedstawiłem informację a później stosowną interpelację w
sprawie nielegalnych składowisk tego niebezpiecznego materiału, które znajdują się na
terenie gminnym. Pierwsza wskazówka była nad rzeką Wadąg, teraz kolejna informacja się
pojawiła, że wzdłuż tej drogi z płyt, która jest ułożona między osiedlem Zacisze a osiedlem
Tęczowy Las też takie składowisko odpadów się znajduje. I teraz ponawiam pytanie, czy
zostało to zinwentaryzowane i czy w ramach tych środków Gmina będzie mogła te zalegające
odpady na terenie gminnym też usuwać. Dziękuję.
Zdzisław Zdanowski Dyrektor Wydziału Środowiska
Jeżeli chodzi o ten sygnał, o którym Pan radny mówi, nad rzeką Wadąg zostało to
sprawdzone. Okazało się, że ten materia leży na działce należącej do osoby prywatnej, Straż
Miejska interweniowała, zobowiązała właściciela do usunięcia bo to nie jest teren gminny.
Nowe miejsce, o którym Pan mówi to wymaga też sprawdzenia bo często się zdarza, że te
nielegalne wysypiska znajdują się na terenach nie należących do gminy w związku z tym
musimy działać w innym trybie i egzekwować usunięcie tego. Tego typu interwencyjne
działanie, co do nie legalnych składowisk materiałów niebezpiecznych niestety nie mogą być
realizowane ze środków, które są planowane do usuwania takiego, wynikającego już z planu,
w związku z tym koszty usunięcia poniesie prawdopodobnie Zarząd Zieleni Miejskiej lub
inna jednostka, jeśli np. okaże się, że jest to pas drogowy lub właściciele prywatni.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie poprawki do uchwały Rady
Miasta w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z
usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olsztyn.
Poprawka została przyjęta następującym stosunkiem głosów (zał. nr 27a):
Za- 23
Przeciw- 0
Wstrzymujących się - 0

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie
przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Olsztyn.
Uchwała nr XXVII/486/12 została podjęta następującym stosunkiem głosów (zał. nr
27b):
Za- 23
Przeciw- 0
Wstrzymujących się - 0
Ad.20
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej
bonifikaty od Pani H. D. (nr rob. 479/12) (zał. nr 28)
Komisja wiodąca – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Miasta
Zespół legislacyjny:
1. Referent uchwały – Pan Sławomir Machnik – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
2. Radny Sprawozdawca – Pan Marian Zdunek - Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta
3. Radca Prawny
Przewodniczący Rady poprosił referenta uchwały o przedstawienie projektu uchwały.
Sławomir Machnik Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w 2012r. w marcu, Pani nabyła lokal mieszkalny.
Następnie aktem notarialnym darowała przedmiotowy lokal córce zięcia. Gdyby darowała
córce nie byłoby problemu ponieważ córka, zgodnie z przepisami jest osobą bliską. Zięć w
świetle przepisów nie jest osobą bliską wobec powyższego musieliśmy przygotować projekt
uchwały i przekazać go do państwa akceptacji.
Przewodniczący Rady poprosił Radnego Sprawozdawcę o opinię Komisji.
Radny Marian Zdunek
Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek, jednogłośnie, 8 głosów za.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Bogdan Dżus
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Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, wypowiadam się nie akurat konkretnie
w przypadku tego projektu ale wszystkich pozostałych dzisiaj przedłożonych. Zacznę od
pytania: panie przewodniczący, kto jest autorem projektów tych uchwał? I od odpowiedzi na
to pytanie zależy dalsza moja wypowiedź. Czy to jest Prezydent czy to jest klub radnych,
konkretny radny, który ma taką możliwość?
Przewodniczący Rady
Wnioski wpływają od mieszkańców, te wnioski są przedstawiane na Komisji, Komisja to
analizuje.
Radny Bogdan Dżus
Ale kto po prostu przedkłada radnym dokument w formie takiej, w jakiej mamy go dzisiaj?
Przewodniczący Rady
Te wnioski stają na Komisji, są obrabiane i przedstawiane Radzie do akceptacji.
Sławomir Machnik Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Proszę Państwa, jeśli chodzi o ten pierwszy wniosek, tutaj wniosek wpłynął do Urzędu
Miasta, Pan Prezydent przygotował wniosek na sesję Rady. Jeśli chodzi o pozostałe wnioski,
wpłynęły one do Rady Miasta do Pana Przewodniczącego, stawały na Komisji Gospodarki
Komunalnej i Komisja wystąpiła z wnioskiem do Pana Prezydenta o przygotowanie
projektów uchwał.
Radny Bogdan Dżus ad vocem
Dziękuję za odpowiedź. Zatem kontynuuję, proszę Państwa, Panie Prezydencie, czy jeśli z
uzasadnienia praktycznie do każdego projektu wynika, iż nabywca lokalu i potem go
odsprzedający naruszył prawo, cały zapis wskazuje na to, że mieszkańcowi czy byłemu
lokatorowi nie należy się przyznana bonifikata i konkluzja na końcu jest właściwie typu, że co
najmniej dziwne jest, że projekt takiej uchwały staje na sesji. Pan Prezydent jako
jednoosobowy organ wykonawczy, jako ten, który odpowiada praktycznie za wszystko, a za
tę część materialną w szczególności. Dlaczego tak łatwo pozbywamy się majątku,
umniejszamy budżet miasta? Te przypadki może nie są aż tak bardzo drastyczne ale przecież
mieliśmy takie sytuacje, że tworzył się istny łańcuszek, końcowym beneficjentem tej kwoty
był nasty kupujący, który zakupił mieszkania w Pucku, w Złotoryi i gdzieś tam jeszcze za
pieniądze, które uzyskał ze sprzedaży byłego budynku komunalnego. Powtarzam po raz
kolejny z rzędu, jeśli ktoś sprzedaje mieszkanie i był najemcą przez lata, zasiedział ja, nabył
niejako prawa, nie odpowiada mu wielkość, ogrzewanie, cokolwiek, chce zmienić jego
prawo, skorzystał z możliwości jaką dała mu Rada Miasta ale jeśli tworzy się kolejna
procedura, że dopiero któryś tam enty obywatel staje się faktycznym właścicielem to dla mnie
jest to sytuacja nie do zaakceptowania. Będę głosował przeciwko takim procedurom
pozbywania się majątku gminy.
Przewodniczący Rady
Ten temat już nie raz był stawiany pod obrady Rady. Prawo jest takie, że radni mogą zmienić
decyzję, którą przedstawił Pan Prezydent. W głosowaniu możemy uchwalić albo odstąpić od
zwrotu udzielonej bonifikaty bądź nie. Pan mecenas tez w tym temacie się wielokrotnie
wypowiadał.
Radny Bogdan Dżus ad vocem
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Składam taki wniosek i prośbę na przyszłość aby było wyraźnie widoczne, kto jest autorem
projektu uchwały, czy jest to radny x czy y, czy jest to klub radnych czy autorem i inicjatorem
jest Pan Prezydent. Bo dzisiaj wygląda to tak, że za wszystko odpowiada Prezydent i że
dokumenty spływają od służb Pana Prezydenta.
Przewodniczący Rady
Zwykle procedura jest taka, że wnioski wpływają do Biura Rady, Biuro rady kieruje je do
Prezydenta i do Komisji. Potem w wyniku decyzji, która zostaje podjęta przez Komisję, jest
tworzony projekt uchwały. Zawsze tak było i tak jest.
Radna Halina Ciunel
Ja jako członek Komisji Gospodarki Komunalnej pragnę zwrócić uwagę, że w uzasadnieniu
tok przedłożenia stosownej uchwały jest zaznaczony. Bo to może być w zależności od tego,
gdzie ten wniosek wpłynie. Także jeśli kolega radny prosi o taką informację, kto jest autorem
to w uzasadnieniu zawsze jest napisane. A ja jeszcze w ciągu ostatnich 6 lat nie spotkałam się
żeby jakiś radny takie coś inicjował bo po prostu nie leży to w jego kompetencji. Dziękuje
bardzo.
Radny Zbigniew Dąbkowski
Staram się zrozumieć intencje Pana radnego Bogdana Dżusa. Otóż ja mam obawy, że stanie
się to już po prostu precedensem, że oto Prezydent, który ma bardzo wnikliwy wgląd w
dokumentację, odmawia na podstawie przedstawionych dokumentów, czyli jest
konsekwentny i domaga się, zgodnie z prawem zwrotu udzielonej bonifikaty Przy tym
przychyla się do wniosku mieszkańca i uwzględnia tylko i wyłącznie aspekt społeczny. Mam
pytanie bezpośrednio do Pana Prezydenta, czy Pan Prezydent nadal podtrzymuje swoje
stanowisko, że ta bonifikata powinna być zwrócona zgodnie z prawem?
Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna
Szanowni Państwo, Prezydent musi działać na gruncie prawa i według prawa te wszystkie
przeze mnie rozstrzygane wcześniej wnioski są opiniowane zarówno przez wydział
merytoryczny a więc Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, jak i przez
prawników. Te opinie są oczywiście na nie. Natomiast ustawa przewiduje, że w
okolicznościach, które można uznać za zasadne na wniosek zainteresowanego Rada Miasta
może podjąć inną decyzję. W związku z tym, moje decyzje wcześniej podejmowane w tych
przypadkach zgodnie z opiniami były na nie. Natomiast mieszkaniec, to o czym Pan
Przewodniczący mówił, ma możliwość złożenia swojego wniosku w sytuacji mojego
rozstrzygnięcia negatywnego do Przewodniczącego Rady Miasta i dalej do przedstawienia
Wysokiej Radzie ostatecznego wniosku i podjęcia rozstrzygnięcia i tak też się dzieje.
Przypomnę, że Państwo zarówno rozstrzygaliście różne przypadki i na nie i na tak. Dziękuję
bardzo.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie
odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pani H. D.
Uchwała nr XXVII/487/12 została podjęta następującym stosunkiem głosów (zał. nr
28a):
Za- 10
Przeciw- 5
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Wstrzymujących się - 4

Wyłączeniu podlegają dane osobowe. Na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Na polecenie
Dyrektora Biura Rady Miasta Marty Kilanowskiej- Lebiedzińskiej . Wyłączenia jawności dokonano ze
względu na interes H.D.

Ad.21
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej
bonifikaty od Pani A. S. (nr rob. 490/12) (zał. nr 29, 30)
Komisja wiodąca – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Miasta
Zespół legislacyjny:
1. Referent uchwały – Pan Sławomir Machnik – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
2. Radny Sprawozdawca – Pan Marian Zdunek - Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta
3. Radca Prawny
Przewodniczący Rady poprosił referenta uchwały o przedstawienie projektu uchwały.
Sławomir Machnik Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Sytuacja tutaj jest troszeczkę inna, został nabyty lokal mieszkalny w 2007r. Następnie w
2011r. został sprzedany za 355 tys. zł i kolejny nabyty lokal w 2011r. za kwotę 320 tys. zł z
tym, że 240 tys zł. ze środków własnych a 80 tys. zł zostało zapłacone ze środków kredytu
bankowego. Ta sprawa stawała, Pan Prezydent podjął decyzję na nie, stawała na Komisji
Gospodarki Komunalnej, do Pana Przewodniczącego wpłynęły określone dokumenty.
Komisja Gospodarki Komunalnej na posiedzeniu wystąpiła z wnioskiem do Pana Prezydenta
o przygotowanie stosownego projektu uchwały. I chciałem Panu radnemu powiedzieć, że w
uzasadnieniu do tej uchwały jest napisane, także te rzeczy, o które Pan pytał w
uzasadnieniach się znajdują.
Przewodniczący Rady poprosił Radnego Sprawozdawcę o opinię Komisji.
Radny Marian Zdunek
Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek, jednogłośnie, 8 głosów za.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie
odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pani A. S..
Uchwała nr XXVII/488/12 została podjęta następującym stosunkiem głosów (zał. nr
29a):
Za- 10
Przeciw- 5
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Wstrzymujących się - 5
Wyłączeniu podlegają dane osobowe. Na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Na polecenie
Dyrektora Biura Rady Miasta Marty Kilanowskiej- Lebiedzińskiej . Wyłączenia jawności dokonano ze
względu na interes A.S.

Ad. 22
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej
bonifikaty od Pana J. R. (nr rob. 491/12) (zał. nr 31, 32).
Komisja wiodąca – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Miasta
Zespół legislacyjny:
1. Referent uchwały – Pan Sławomir Machnik – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
2. Radny Sprawozdawca – Pan Marian Zdunek - Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta
3. Radca Prawny
Przewodniczący Rady poprosił referenta o przedstawienie projektu uchwały.
Sławomir Machnik Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
W 2007r. pani nabyła lokal od gminy, następnie darowała go synowi ten lokal. Syn zbył
przedmiotowy lokal za 135 tys zł i środki przeznaczył na remont budynku, który wcześniej
posiadał. Pan Prezydent rozstrzygnięciem po raz kolejny nie wyraził zgody w lipcu na
odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty. Strona zwróciła się do Pana
Przewodniczącego, sprawa była badana na Komisji Gospodarki Komunalnej. Komisja
wystąpiła z pismem do Pana Prezydenta o przygotowanie stosownego projektu uchwały, co
uczyniliśmy.
Przewodniczący Rady poprosił radnego sprawozdawcę o opinię Komisji.
Radny Marian Zdunek
Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek, jednogłośnie, 7 głosów za.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radna Elżbieta Wirska
Panie Przewodniczący, mnie interesuje z którego zakresu substancji mieszkaniowej jest ta
bonifikata bo ostatnio dokonaliśmy podziału na trzy rodzaje bonifikaty. Czy mogłaby taka
informacja towarzyszyć tym projektom?
Sławomir Machnik Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Proszę Państwa, więc sytuacja wygląda w ten sposób, jeżeli strona nabywa lokal, dostaje
bonifikatę. Do tej pory w świetle uchwały, którą Państwo podjęliście i która jest aktualna do
lipca następnego roku, bonifikata jest 80%, czyli za 20% wartości osoba nabywa lokal. W
przypadku kiedy w okresie rzeczonym sprzeda to, przed upływem terminu, Prezydent Miasta
jest zobowiązany zażądać zwrotu bonifikaty, która została udzielona. I to w zależności, od
kwoty jaka dotyczy mieszkania, czyli te 80% wartości wraz z odsetkami żądamy zwrotu.
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Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie
odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pana J. R..
Uchwała nr XXVII/489/12 została podjęta następującym stosunkiem głosów (zał. nr
31a).
Za- 9
Przeciw-6
Wstrzymujących się- 5

Wyłączeniu podlegają dane osobowe. Na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Na polecenie
Dyrektora Biura Rady Miasta Marty Kilanowskiej- Lebiedzińskiej . Wyłączenia jawności dokonano ze
względu na interes J.R.

Ad.23
Projekt uchwały w sprawie dokonania wykupu przez Gminę Olsztyn prawa własności
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 74/3 (obręb14) o pow. 1083 m2,
położonej przy ul. Zientary – Malewskiej (nr rob. 483/12) (zał. nr 33, 34).
Komisja wiodąca – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Miasta
Zespół legislacyjny:
1. Referent uchwały – Pan Sławomir Machnik – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
2. Radny Sprawozdawca – Pan Marian Zdunek - Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta
3. Radca Prawny
Przewodniczący Rady poprosił referenta o przedstawienie projektu uchwały.
Sławomir Machnik Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia warunków finansowych wykupu przez gminę prawa
własności nieruchomości powierzchnia 1083m2 za cenę 98.607zł po 91,05zł za m2. Sytuacja
była następująca, osoba odziedziczyła nieruchomość po rodzicach, zorientowała się, że na
części tej nieruchomości został zrealizowany w latach wcześniejszych chodnik z
oświetleniem. Wykonała pomiar tej działki i wystąpiła o wykup tej nieruchomości. Były
prowadzone negocjacje. Strona chciała 200zł za metr, została zrealizowana wycena na
98.607zł w trakcie tych negocjacji. Prowadziliśmy negocjacje jakiś czas, strona nie wyrażała
zgody na te warunki, po pewnym czasie zgłosiła się do Urzędu z propozycją wyrażenia zgody
na wykup nieruchomości za tę kwotę. Wobec powyższego proponujemy pozytywnie
rozstrzygnąć i wykupić tę nieruchomość, ureguluje to status prawny.
Przewodniczący Rady poprosił radnego sprawozdawcę o opinię Komisji.
Radny Marian Zdunek
Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek, jednogłośnie, 8 głosów za.
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie
dokonania wykupu przez Gminę Olsztyn prawa własności nieruchomości oznaczonej
numerem ewidencyjnym 74/3 (obręb14) o pow. 1083 m2, położonej przy ul. Zientary –
Malewskiej.
Uchwała nr XXVII/490/12 została podjęta następującym stosunkiem głosów (zał. nr
33a):
Za- 18
Przeciw- 0
Wstrzymujących się - 3

Ad. 24
Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, iż w okresie międzysesyjnym wpłynęły interpelacje
radnego Krzysztofa Kacprzyckiego:
1) w sprawie nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych i wysypiska śmieci
2) w sprawie poprawy czystości rzeki Wadąg, diagnoza źródła zanieczyszczeń
Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie z zapisem § 30 ust. 3 Regulaminem Rady
Miasta – interpelacje składa się w formie pisemnej na sesji, bądź w okresie międzysesyjnym.
Poprosił o kierowanie pytań i składanie interpelacji.
Radna Krystyna Flis
Zwróciła się z pytaniem, czy Prezydent nie chciałby jeszcze raz pochylić się nad
sprawą mieszkańców ulicy Wengris, którzy proszą o dojazd do swoich budynków od drugiej
strony. Mieszkańcy otrzymują ciągle te same odpowiedzi, że przecież mają dojazd do garażu
od ulicy Wengris i sprawa jest bezpodstawna. Trafiłam jednak na protokół z posiedzenia
Komisji Gospodarki Komunalnej, podczas którego ponawiali swoją prośbę i wówczas
odpowiedzi udzielała Pani Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego. Z tej wypowiedzi Pani
Dyrektor wynikało, że jednak jest możliwość zrobienia sięgnika szerokości może 7m,
chodziło tutaj o położenie jakiegoś betonowego chodnika, który byłby przerastany trawą aby
ludzie mogli mieć tam przejazd. Pan Przewodniczący Komisji Gospodarki ucieszył się z
porozumienia, które zawarł z Panią Dyrektor i powiedział nawet mieszkańcom, co jest
zapisane w protokole, że w momencie gdy mieszkańcy będą napotykać jakieś problemy to
prosi o zgłoszenie się do Komisji. Radni mają bardzo dobrą pamięć, istnieją protokoły i
będziemy starali się doprowadzić tę sprawę do końca. Być może Pan Prezydent nie wie, że
taka dyskusja na posiedzeniu Komisji się wywiązała. Bardzo proszę o przeczytanie tego
protokołu.
Kolejna sprawa dotyczy hałasu, który powoduje zakład naprawczy samochodów
Automobilklubu. Radna mówiła o tym na poprzedniej sesji. Dostała wyczerpującą
odpowiedź, bardzo się cieszy i dziękuje. Ale ma pytanie, ostatnia sekwencja tej odpowiedzi
brzmi: „Jednocześnie informuję, że do czasu zakończenia postępowania administracyjnego
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prowadzonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna
Wydział Środowiska nie może podjąć żadnych czynności”. Radnej wydaje się, że są tutaj
dwie sprawy: pierwsza sprawa- szkoda, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego tak
długo odpowiada Wydziałowi Środowiska, przecież nie jest to sprawa bardzo
skomplikowana, wystarczyłoby od właściciela Automobilklubu poprosić o dokumenty, które
stwierdziłyby czy rozbudowywany jest ten warsztat legalnie czy nie. A sprawa hałasu i
podjęcie działalności zlikwidowania tej uciążliwości to jest inna sprawa. Radna poprosiła o
możliwość załatwienia tej sprawy.
Podczas spotkania na osiedlu Likusy Przewodniczący i Rada Osiedla powiedzieli
radnej, że ze zdziwieniem dowiedzieli się, że od mieszkańców ul. Grabowej, że ma powstać
tam obiekt handlowy o powierzchni 800m2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i Statutem
rad Osiedli jest obowiązek uzgadniania takich rzeczy. I nie chodzi tu o to, czy opinia będzie
uwzględniona czy nie, czy będzie pozytywna czy nie, to Rada osiedla powinna taką
wiadomość otrzymać. A taką informację otrzymali jedynie mieszkańcy okolicznych
budynków. Radna chciałaby zapytać, kiedy Rada Osiedla Likusy miałaby zostać
powiadomiona o takiej budowie, czy to jest już może na etapie wydawania decyzji nr 2 bo
statuty też o tym nie mówią.
Kilka razy mieszkańcy zwracali uwagę aby usunąć kamienie, które zostały położone
na rogu ulicy Grabowej i Jodłowej. Kamienie te utrudniają widoczność. Radna dowiedziała
się, że teoretycznie jest możliwość usunięcia tych kamieni ale podobno praktycznie trudniej
bo nikt nie chce ruszyć właściciela, który te kamienie tam położył. Radnej nie chce się
wierzyć aby była to prawda. Poprosiła o spowodowanie aby te kamienie stamtąd zniknęły
ponieważ teraz na tych ulicach jest wzmożony ruch w związku z budową ulicy Bałtyckiej.
Radna zwróciła się z prośbą o zwrócenie uwagi na pokój radnych. Jest tam na prawdę
ciężko pracować, stoi powielarka, urzędnicy przychodzą tam, stoi urządzenie do komputerów,
są szafki radnych. Jeżeli przyjmuje się interesanta, nie sposób załatwić sprawy tak jak się
powinno.
Radna Halina Ciunel
Złożona przez radną interpelacja jest wynikiem dyskusji radnych Kkubu Platformy
Obywatelskiej RP. W imieniu Klubu prosi Prezydenta o ustosunkowanie się do kilku
problemów. Pierwszy dotyczy remontu ul. Bałtyckiej. Ilu mieszkańców, tyle głosów i
propozycji rozwiązania organizacji ruchu kołowego wokół remontowanej ul. Bałtyckiej. Klub
Platformy zwracał się do Pana Prezydenta z kilkoma propozycjami, na które otrzymali
odpowiedź i serdecznie za nią dziękują. Poprosiła Prezydenta o ocenę dzisiejszego stanu
organizacji ruchu wokół remontowanej ulicy Bałtyckiej.
Poprosiła o podanie przyczyny opóźnionej realizacji ul. Wąwozowej. Chodzi tu nie o
opóźnienie z tytułu nierozstrzygniętego w pierwszej wersji przetargu ale raczej w ogóle, co
było przyczyną, że ta ulica nie powstała przed rozpoczęciem remontu.
Ostatnio mało słyszymy o planach nowych inwestycji realizowanych w Olsztynie
przez prywatnych inwestorów. W związku z tym radni Klubu mają pytanie, czy jest
wykonany, ewentualnie w jakim stopniu plan sprzedaży gruntów pod inwestycje. Czy są
grunty w Olsztynie, które nie są przeznaczone do sprzedaży a interesują się nimi
przedsiębiorcy. Jeśli są to jakie?
Ostatnio radni Klubu otrzymali szereg skarg od mieszkańców na złą jakość
wybudowanych studzienek wodno-kanalizacyjnych na aktualnie remontowanych ulicach
Warszawskiej i Niepodległości przy okazji budowania buspasów. Uprzejmie proszę o
informację, czy został już przeprowadzony odbiór techniczny? Mieszkaniec informował
radnych o dużej skali, co druga studzienka jest wadliwie położona. Radna wskazała, że
osobiście z kolegą radnym przejechała tymi ulicami i rzeczywiście występuje taki problem.
37

Jedną z propozycji Klubu Platformy Obywatelskiej na rozwiązanie problemu ruchu na
ul. Bałtyckiej było otwarcie ul. Rybaki. Radni uzyskali od Pana Prezydenta odpowiedź, że
otwarcie ul. Rybaki na razie nie jest możliwe ponieważ odcinek tej ulicy przy skrzyżowaniu
z ul. Bałtycką będzie przebudowywany. Radna zadała pytanie, kiedy jest planowana ta
przebudowa?
Radny Grzegorz Smoliński
Zadał pytanie o działania, które miałyby wzmóc naszą współpracę z Obwodem
Kaliningradzkim i wprowadzonym ruchem bezwizowym. Radny był ostatnio w Trójmieście i
zauważył, że język rosyjski był tam używany w wielu miejscach, nawet w sklepach.
Zasugerował się również tym, że drugie co do wielkości miasto w naszym województwieElbląg otworzyło w Kaliningradzie Centrum Konsultacyjne, które ma zachęcać mieszkańców
naszych regionów do współpracy oraz różnego rodzaju wymiany. I radny chciał się zapytać,
czy Prezydent ma w planach ruchy, które mogłyby intensyfikować tę współpracę?
Druga sprawa dotyczy młodzieży z Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych,
Edukacyjnych i Diagnostycznych przy ul. Pstrowskiego. Zastępca Dyrektora, Pan Rafał
Zapadka prowadzi zajęcia sportowe z młodzieżą, wcześniej prowadził głównie zajęcia z piłki
nożnej a teraz prowadzi również futbol amerykański i mają bardzo złe warunki jeśli chodzi o
możliwość treningu. Zwracali się do olsztyńskich szkół o możliwość wykorzystania sali bądź
orlika. Otrzymali same negatywne odpowiedzi. Radny poprosił o wsparcie Pana Dyrektora w
tej kwestii i umożliwienie tym młodym chłopcom trenowania w okresie letnim na orliku a w
okresie zimowym w salach, w którejś z pobliskich szkół.
Radny Krzysztof Kacprzycki
Radny wskazał, że interpelował już w sprawie lekcji religii w środku zajęć lekcyjnych.
Rodzice szkoły nr 29 zgłosili się do radnego z zapytaniem i o wyjaśnienie, że mimo
przyjętych zasad, że lekcje religii powinny odbywać się na początku zajęć lekcyjnych bądź na
końcu w Szkole nr 29 te zajęcia odbywają się w środku. Pewne oddziaływanie
psychologiczne na uczniach ma w tym momencie miejsce i czy można byłoby podjąć takie
działania aby te lekcje religii były na początku albo na końcu zajęć.
Zapewne Pan Prezydent pamięta interpelację, jaką złożyłem w sprawie czasu, jaki
powinny odstać słupki informujące o dziurach w jezdni. Mieszkańcy Dajtek zwrócili się do
radnego z informacja i prośbą o interwencję w sprawie ul. Kąkolowej. Od zeszłego roku stoi
słupek na ul. Kąkolowej na samym środku polbruku, w tej dziurze wyrosła już trawa i
mieszkańcy się dopytują, czy rok czasu to jest już wystarczający okres czasu żeby tej dziury
się pozbyć?
Radny wskazał, że Osiedle Generałów odwiedził Pan Prezydent. Przewodnim
tematem tego spotkania było oświetlenie ulicy Bartąskiej, w związku z tym radny chciałby się
zapytać, jaki jest program realizacji tego zadania? Co w związku z tym możemy zrobić jako
miasto i czego mogą oczekiwać mieszkańcy bo teraz zmrok zaczyna się dużo wcześniej i
jadące z naprzeciwka samochody bardzo mocno oślepiają pieszych i powoduje to dość duże
zagrożenie w ruchu.
Radny apelował do Pana Przewodniczącego o włączenie się jego osoby oraz całej
koalicji w dyskusję na temat czekających nas rozwiązań odnośnie gospodarki odpadami
komunalnymi. Dostałem odpowiedź, że wszystkie materiały zostaną przekazane radnym do
zapoznania się odpowiednio wcześniej i chociażby dzisiejsza wypowiedź radnego odnośnie
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz dyskusja, która odbyła się na Komisji budżetu jasno
pokazują, że nie do końca jeszcze wszystkie problemy rozważyliśmy. Ten problem dotyczy
wszystkich mieszkańców naszego miasta i według starego powiedzenia „co dwie głowy to nie
jedna” dlatego radny chciałby się włączyć do tego procesu i prosi o udzielenie odpowiedzi na
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pytania, które zadał. Apeluje o udzielenie mu informacji, jakie podłoże do tej dyskusji mamy,
jakimi informacjami dysponujemy i w jakim kierunku będziemy w związku z gospodarka
odpadami komunalnymi w następnym roku się kierować?
Radny wskazał, że interpelował juz w sprawie placówki konsularnej bądź punktu
konsularnego. Radny dostał odpowiedź, że Pan Prezydent rozmawiał z Wojewodą na ten
temat i radny chciałby się dopytać, czy w związku z otwarciem małego ruchu granicznego
nosimy tę koszulkę lidera ws. Wymiany przygranicznej czy też nie?
Radna Monika Rogińska- Stanulewicz
Zwróciła się z pytaniem, jakie młodzieżowe kluby sportowe korzystają z orlika przy
Szkole Podstawowej Nr 25. Poprosiła o wyjaśnienie, jaka Komisja została powołana przez
pana Prezydenta, która zabrania korzystania z orlików dla dziecięcych klubów sportowych.
Informację o takiej Komisji radna uzyskała od Pani Dyrektor.
Jaki układ komunikacyjny widzi Pan Prezydent przy nowo budowanej Galerii
Warmińskiej? Chodzi o dojazd z Jarot, Uniwersytetu i Centrum miasta.
Radny Marcin Kuchciński
Na ostatniej sesji radny składał interpelację dotyczącą rynku na ul. Grunwaldzkiej.
Radny ma wrażenie, że został źle zrozumiany bo nie chodziło mu o namawianie do łamania
przepisów i nie respektowania prawa o ruchu drogowym. Radny mówił o tym, że jest to
sprawa nie tylko gospodarcza ale i społeczna. Warto byłoby zastanowić się nad
zabezpieczeniem istniejących miejsc parkingowych na czas trwania tego rynku. Jeżeli np. nie
w dni powszednie to w sobotę, bo sobota jest najbardziej popularnym dniem handlu. Radny
podkreślił, że nie namawia do łamania prawa tylko chodzi mu o znalezienie rozwiązania
problemu miejsc parkingowych.
Radny Jarosław Szunejko
Radny ze zdumieniem przyjął informację zawartą w artykule Gazety Wyborczej, z
którego wynika, że wobec dobiegającej końca kadencji dyrektora MOK Prezydent zamierza
bez przeprowadzania konkursu powołać na to stanowisko obecnego dyrektora tej instytucji
Pana Marka Marcinkowskiego argumentując ten fakt pozytywną ocena jego pracy.
Zdziwienie radnego potęguje fakt, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Kultury, Promocji i
Turystyki radny dowiedział się, że kadencja dyrektora MOK trwa do końca br. następnie
będzie ogłoszony konkurs na to stanowisko. Nie oceniając pracy dotychczasowego dyrektora
tej placówki radny pragnie zauważyć, że MOK znajduje się w wykazie samorządowych
instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w
drodze konkursu. Taki sposób powołania wydaje się być najbardziej właściwym zważywszy
na szczególną rolę jaką pełni MOK realizując zadania właśnie gminy w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej. Dodatkowym argumentem jest również
fakt iż w komisji konkursowej zasiadają przedstawiciele organizatora, ministra kultury,
związków zawodowych, stowarzyszeń zawodowych lub twórczych właściwych ze względu
na zakres działania tej instytucji kultury czyli szerokie grono osób mogące dokonać wyboru
najlepszego kandydata poprzez właściwą ocenę jego kwalifikacji.
Radny wniósł o powołanie dyrektora MOK na następną kadencję wyłonionego w
drodze konkursu. Taki sposób powołania oprócz transparentności tego procesu jest pomimo
pewnych odstępstw wymogiem ustawowym.
Jednocześnie odnosząc się do informacji o zamiarze powołania dyrektora MOK poza
konkursem oraz zauważając, że ustawodawca w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej przewidział możliwość powołania dyrektora samorządowej instytucji
kultury bez konieczności przeprowadzenia konkursu, radny poprosił o udzielenie informacji:
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czy Pan Prezydent wystąpił ze stosownym wnioskiem w tej sprawie do Ministra Kultury o
wyrażenie zgody na powołanie dyrektora instytucji kultury bez przeprowadzania konkursu
lub czy Pan Prezydent zasięgnął opinii właściwego Ministra w związku z zamiarem
powołania tej samej osoby na stanowisko Dyrektora MOK na następny okres? Poprosił
również o podanie wyczerpującego uzasadnienia wniosku z podaniem przyczyn zastosowania
takiego trybu powołania dyrektora.
Radny poprosił o udzielenie informacji na jakim etapie jest realizacja inwestycji
polegająca na budowie nowej hali widowiskowo-sportowej w Olsztynie. Na ostatnim
posiedzeniu Komisji Sportu została przedstawiona treść dokumentu „Analiza finansowa
przedsięwzięcia budowy hali widowiskowo-sportowej w Olsztynie z uwzględnieniem
przeznaczenia Hali Urania”. Opracowanie tak obszernego dokumentu być może byłoby
uzasadnione w momencie zabezpieczenia źródła finansowania takiego obiektu, który w
naszym mieście jest niewątpliwie potrzebny. Jeśli Pan Prezydent posiada wiedzę co do
możliwości finansowania budowy hali to radny bardzo prosi o podzielenie się ta informacją.
W przeciwnym razie wydatkowanie publicznych pieniędzy na opracowywanie kolejnych
analiz i koncepcji tego obiektu jest nieuzasadnione. Jednocześnie radny prosi o podanie kwoty
jaką trzeba było uiścić za wykonanie ww analizy.

Radny Dariusz Rudnik
Radny zadał pytanie dotyczące uchwały Rady Miasta, która umożliwia korzystanie
szkołom z Aquasfery w godzinach porannych. Jest to bardzo cenna inicjatywa,, za którą
głosował radny. Jednak na etapie zgłaszania się do udziału w tych zajęciach, jest tam drobny
szczegół, którego radny nie zauważył podczas rozpatrywania tej uchwały. Jednym z
warunków przydzielenia szkole takich godzin jest to, że ze strony szkoły takie zajęcia musi
prowadzić osoba, która posiada kwalifikacje trenerskie. Na prawdę do prowadzenia zajęć z
uczniami szkół podstawowych do średnich zdaniem radnego wystarczą kwalifikacje
nauczyciela wychowania fizycznego. Tacy nauczyciele posiadają takie uprawnienia w ramach
swoich kwalifikacji, każdy nauczyciel musiał zaliczyć pływanie w trakcie studiów na AWFie
i ma uprawnienia do prowadzenia zajęć pływania w zakresie rekreacyjnym. Radnemu wydaje
się, że poprzeczka postawiona jest w tym wypadku zbyt wysoko. Zwrócił się z prośbą żeby
albo wnieść poprawkę likwidującą ten zapis albo rozwiązać to w inny sposób żeby więcej
szkół mogło uczestniczyć. Radny nie podejrzewa, że chodziło o to, żeby nauczyciele
zapisywali się na dokształcanie w zakresie kursów trenerskich, które w prywatnych szkołach
kosztują kilka tysięcy złotych.
Radny zadał pytanie o naprawy gwarancyjne i utrzymanie obiektów sportowych, które
już funkcjonują. Obiekty są w złym stanie a nie są to stare obiekty, rozchodzą się ogrodzenia.
Ci którzy opiekują się tymi placówkami mówią, że nie są w stanie wyegzekwować napraw
gwarancyjnych mimo, że je zgłaszają. Poza tym, intensywna eksploatacja obiektów
powoduje, że zużywają się takie elementy jak siatki, linie, kosze. Poprosił o zwrócenie uwagi
na ten problem.
Radny poruszył kwestię szlabanu na końcu ul. Lawendowej, jest to bardzo gorący
temat i radny chciałby w tym zakresie przyłączyć się do interpelacji radnej Haliny Ciunel.
Rozpoczęto inwestycję tramwajową i rozpoczęto ją od ul. Płoskiego i Witosa. Radny
zadał pytanie, czy musimy respektować wszystko to, co podrzucają nam wykonawcy? Radny
wyraził zdanie, że ta inwestycja mogła się rozpocząć od ul. Obiegowej bo nie ma tam chyba
żadnych przeszkód aby usprawnić komunikację nawet na czas tej budowy. Budujemy od
jednego końca, a najważniejsze uzasadnienie tej inwestycji- ul. Obiegowa po prostu stoi i nic
tam się nie dzieje.
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Radny wskazał, że zadawał na ostatniej sesji pytanie odnośnie powiększenia
odległości na rondzie Inwalidów Wojennych od jezdni do pasów, którymi przechodzą piesi ze
sklepów powodując zablokowanie ronda przez nadjeżdżające samochody. Radny powiedział,
że otrzymał śmieszną odpowiedź polegającą na tym, że odsunięcie pasów o 5m spowoduje
przyśpieszenie ruchu i zwiększy zagrożenie dla pieszych. Jest to zupełne lekceważenie
tematu, radny otrzymał odpowiedź wczoraj i nie miał nawet jak sprawdzić, czy rzeczywiście
ten temat stanął na posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa i czy takie posiedzenie miało
miejsce.
Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, oczywiście otrzymacie Państwo
szczegółowe odpowiedzi na piśmie na wszystkie zadane pytania i interpelacje. Odniosę się
krótko do niektórych z nich. Pani radna Krystyna Flis pytała o dojazdy dla mieszkańców ulicy
Wengris, w czerwcu Rada Miasta uchwalała nowy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla m.in. tej części osiedla Brzeziny. Ten teren jest przeznaczony pod zieleń,
natomiast propozycja, która została złożona dotyczyła ewentualnego dojazdu, do tych
nieruchomości równolegle do istniejącej ulicy Wawrzyczka, po terenie, tym, który należy do
mieszkańców. Taki temat został przedyskutowany i jednocześnie zaproponowany jako
możliwy dla tych mieszkańców.
Jeśli chodzi o hałas na tej małej uliczce przy Armii Krajowej, to jest prowadzone
postępowanie. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wiadomo, że musi prowadzić
postępowanie w określonej procedurze i to nie jest tak, że z dnia na dzień jest w stanie podjąć
stosowne decyzje bo musi zawiadomić strony, musi przeprowadzić stosowne pomiary i
przeprowadzić związane z tym postępowanie. Jeśli chodzi o ulicę Grabową i obiekt
handlowy, tam było wystąpienie o warunki zabudowy i zagospodarowania. Została tam
wprowadzona, z tego co mi przekazała Pani Prezydent, strefa ochronna od istniejących
budynków mieszkalnych, żadnego pozwolenia na budowę na dzień dzisiejszy nie wydano.
Teren jak rozumiem jest terenem należącym do gminy Olsztyn a więc inwestor na dzień
dzisiejszy jedynie albo aż, może dysponować warunkami zabudowy i zagospodarowania
terenu. Wiadomym jest, że my w procedurze, każdemu kto wystąpi z wnioskiem jesteśmy
zobowiązani go wydać bądź nie. Oczywiście jeśli nie ma również planu zagospodarowania
miejscowego to działamy w oparciu o obowiązującą ustawę o planowaniu i
zagospodarowaniu. Warunki zostały wydane. Kamienie przy ulicy Grabowej są na terenie
zielonym, co prawda należącym do gminy. Przekażemy Panu Gustkowi aby zajął się tą
sprawą.
Ulica Bałtycka była podnoszona przez kilu radnych. Prace przebiegają sprawnie.
Cieszę się, że Pani jako radna była uprzejma również to zauważyć, takie są również nasze
dzisiejsze doświadczenia. Staramy się motywować, mobilizować wykonawcę żeby robił to
sprawnie i żeby te uciążliwości były jak najmniejsze dla naszych mieszkańców. Natomiast
Państwo wiecie, uczestniczyliśmy w spotkaniach i na komisjach, gdzie Pan Prezes Królak z
MPK informował, że opóźnienia występujące w przypadku naszego transportu publicznego są
w wysokości 10 minut na ulicy Bałtyckiej,
Jeśli chodzi o nieruchomości, o które zapytała radna Ciunel- inwestycje, które
przygotowujmy do zagospodarowania to są te w ramach projektu będącego od roku w trakcie
realizacji, a więc części projektowej. Niebawem firma wejdzie na realizację uzbrojenia
terenu, to są tzw. strefy przedsiębiorczości przy naszym największym jeziorze Krzywym, tego
jest 13 ha. Oczywiście prowadzimy również, jak Państwo wiecie określoną politykę w
zakresie sprzedaży różnych nieruchomości, którymi jeszcze dzisiaj dysponuje gmina Olsztyn,
również mamy przez Państwa jako radnych przyjęty określony plan dochodów, po stronie
sprzedaży majątku, w tym nieruchomości gruntowych i ten plan na dzień dzisiejszy możemy
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powiedzieć, że niestety nie jest realizowany w tej wysokości, w której go wcześniej
planowaliśmy. Dochody są generalnie wykonane na poziomie około powyżej 80% a więc
dochody ogółem również z mieszkaniami, z przekształceniami użytkowania wieczystego w
prawo własności, z dzierżawą. Natomiast najsłabiej idzie dzisiaj sprzedaż nieruchomości
ponieważ brakuje chętnych, którzy zechcieliby te nieruchomości nabywać. Organizujemy
kilkakrotnie na te same nieruchomości przetargi i nie zawsze niestety znajdują one nabywców
ale będziemy to sukcesywnie dalej prowadzić.
Studzienki zaraz następnego dnia, jak tylko zostało to zgłoszone kierownikowi
projektu, że są one źle wykonane, wykonawca otrzymał również stosowne pismo. Inwestycja
ma być dokończona do końca maja. Aczkolwiek jedna jezdnia jak i druga jezdnia zostaną do
końca listopada naszym mieszkańcom udostępnione. Natomiast umowa i zakończenie i odbiór
wszystkich prac będą się odbywały w miesiącu maju. Jeśli chodzi o działania wspomagające
współpracę z obwodem Kaliningradzkim, chcemy uruchomić nasz punkt bo nie jesteśmy
zadowoleni ze współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną, tutaj na parterze od strony
ul. 1 Maja zwalnia się pomieszczenie, które kiedyś funkcjonowało jako informacja
turystyczna, chcielibyśmy tutaj wraz z punktem informacji turystycznej taki punkt otworzyć,
który służyłby miedzy innymi tej współpracy, która na pewno jest bardzo potrzebna, którą
chcemy rozwijać, tym bardziej, że również jak Państwo wiecie na ulicy Dąbrowszczaków w
Olsztynie powstał punkt, w którym przyjmowane są wnioski naszych mieszkańców i
mieszkańców praktycznie całego województwa o wydawanie stosownych zezwoleń na wjazd
do Obwodu Kaliningradzkiego a więc ta działalność jest już jakoś zorganizowania. Jeśli
chodzi o placówki opiekuńczo- wychowawcze to wyjaśnimy to. Po prostu nie znam tego
tematu, ewentualnie Pani Prezydent będzie uprzejma się do tego odnieść. Jeśli chodzi o
słupki, Pan radny Kacprzycki mówi o dziurach, oczywiście dziury jeśli były zgłaszane
powinny być w trybie natychmiastowym usuwanie i tak to się dzieje, chyba że po prostu coś
Miejski Zarząd czegoś nie dopilnował. Sprawdzimy i natychmiast oczywiście i ta sprawa
będzie sprawą załatwioną.
Oświetleniem ulicy Bartąskiej zajmuje się zespół pod kierownictwem Pana
Więckowskiego i na pewno przedstawimy Państwu rozwiązania, jakie będą mogły być tutaj
zaproponowane. Nastąpiła krótka przerwa z powodu choroby Pana inż. Więckowskiego.
Gospodarka odpadami- informowałem na ostatniej Komisji Finansów i Budżetu bo również
pytał Pan radny Kasprzycki o sytuację. Wiadomo, że ustawa nakłada na nas określone
obowiązki jak i wyznacza terminy. Jesteśmy w trakcie przygotowywania stosownych uchwał,
które muszą być podjęte w tym roku. Informowałem Pana radnego jak i część Państwa
radnych, że te uchwały będziemy Państwu przedstawiać przed sesją październikową, gdzie na
pewno nie zabraknie czasu na dyskusję bo one winny być podjęte do końca 2012 roku.
Przygotowanie tych uchwał wiązało się z bardzo dużą pracą, przygotowaniem stosownych
analiz, również dyskusji wewnątrz najpierw urzędu i z osobami, które za te działania
odpowiadają i będą odpowiadać i przygotowany materiał następnie zostanie przekazany dla
Państwa radnych.
Jeśli chodzi o młodzieżowe kluby sportowe i ograniczenia stosowane przez Szkołę nr
25 to nic nie wiem na ten temat żeby była jakakolwiek komisja, która zabraniałaby
podejmowania stosownych decyzji przez dyrekcję szkoły. Absolutnie, dyrekcja szkoły ma w
tym zakresie pełne upoważnienia, pełne prawa i jest to chyba jakieś nieporozumienie. Układ
komunikacyjny Galerii Warmińskiej- czekamy na projekt ponieważ, jak Państwo wiecie na
dzień dzisiejszy przygotowywany jest zarówno projekt zagospodarowania całego terenu jak i
projekt budowlany a zatem dopiero będzie mógł być zgłoszony wniosek o wydanie
pozwolenia na budowę jeszcze tego projektu nie ma. Trwają uzgodnienia pomiędzy naszymi
jednostkami czy też spółkami które muszą wcześniej wydać stosowne warunki dotyczące
zapewnienia stosownych mediów jak i warunki podłączenia do układu komunikacyjnego. Te
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rozwiązania są w trakcie uzgodnień. Jeśli chodzi o zapytanie Pana radnego Kuchcińskiego,
rzeczywiście zrozumieliśmy, że te miejsca na chodnikach to są miejsca niestety ale
zajmowane przez nieuprawnione pojazdu bo tam jest znak niezezwalający na stawianie w tym
miejscu. Na pewno wiadomym jest, że brakuje tych parkingów w całym mieście. Pomyślimy
w jaki sposób można byłoby w tamtym miejscu przy niewielkich nakładach zaproponować
nowe miejsca parkingowe. Powołanie dyrektora MOK- oczywiście Prezydent działa i może
działać tylko zgodnie z prawem. Chciałbym powiedzieć, że stosowna ustawa przewiduje
powołanie przez prezydenta, bez konkursu również dyrektora instytucji kulturalnej. Pierwsze
takie działania było podjęte w stosunku do dyrektora Teatru Lalek. Dyrektor Teatru Lalek na
mój wniosek przy zgodzie Ministra Kultury został powołany na kolejną trzyletnią kadencję do
sprawowania tego stanowiska. Chciałbym powiedzieć, że tak- wystąpiłem do Ministra
Kultury o przedłużenie Panu Dyrektorowi Marcinkowskiemu, którego działalność oceniam
bardzo wysoko, możliwości sprawowania o kolejne trzy lata tego stanowiska. Również są
pozytywne opinie organizacji międzyzakładowej NSZZ Solidarność, która pozytywnie
opiniuje kandydaturę Pana Marka Marcinkowskiego, również Stowarzyszenie Polskich
Artystów Muzyków zaopiniowało pozytywnie, są to organizacje, pracownicy MOKu działają
w tych organizacjach, również Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne, również Zarząd
Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Polskiego Związku Chóru i Orkiestr zaopiniowała. A
więc związku zawodowe bardzo pozytywnie kandydaturę Pana Marka Marcinkowskiego i
również Stowarzyszenie Klub Plastyka Amatora Sąsiedzi też takie opinie złożył bo o takie
opinie poprosił Minister Kultury. Sprawa jest dzisiaj prowadzona w Ministerstwie Kultury,
czekamy na stosowne opinie i ewentualne decyzje.
Budowa hali widowisko-sportowej, Pan radny zapewne wie, że w budżecie żadnych
środków nie ma zapisanych a wobec tego nie może nic być dzisiaj realizowane w zakresie
hali widowiskowo-sportowej. Sami również wszyscy wiemy, o tym że przed nami nowy
okres programowania unijnego, że bardzo dobrze, iż przygotowujemy projekty, które
ewentualnie będą gotowe ażeby wystartować mając możliwość, tak zakładam, również
naszego współfinansowania takich czy innych projektów w tej nowej perspektywie unijnej bo
tylko ci nic nie otrzymają, którzy będą nieprzygotowani. A więc przygotowujemy nie tylko
ten projekt, przygotowujemy bardzo wiele innych projektów, również z okolicznymi
gminami. Z aglomeracją olsztyńską przygotowujemy nowy projekt w zakresie transportu
publicznego jak i układu komunikacyjnego i polepszenia przede wszystkim stanu
technicznego naszych dróg. Taki projekt jest przygotowywany. Jeśli chodzi o naprawy
gwarancyjne, pytał o to Pan radny Rudnik, na bieżąco monitorujemy wszystkie nasze umowy,
które zostały wcześniej zrealizowane, a które są objęte gwarancjami, zarówno wydział
Inwestycji Miejskich, zarówno Miejski Zarząd Dróg i Mostów mają obowiązek corocznie
przedstawiać sprawozdanie z realizacji wszystkich działań gwarancyjnych, które są
podejmowane i które muszą być realizowane.
Jeśli chodzi o szlaban na końcówce Lawendowej to jest prywatna sprawa, Oczywiście
wcześniej pytała o to Pani radna Halina Ciunel. Chciałbym powiedzieć Państwu, że myśmy
przewidując oczywiście to, iż pewne utrudnienia będą występowały w zakresie normalnej
obsługi poprzez ulicę Bałtycką wtedy, kiedy wejdziemy na realizację tych prac
modernizacyjnych podejmowali różnego rodzaju, w miarę naszych możliwości przy takiej
zdrowej ocenie również naszych możliwości finansowych różnego rodzaju działania. A więc
po pierwsze jak Państwo wiecie, Pan Prezydent Szwedowicz podjął działania związane z
uruchomieniem pociągu. Zostały przygotowane stosowne analizy, zostały przygotowane
badania i z nich niestety ale wynikło, że przy kosztach, które należałoby ponieść i
jednocześnie chęci korzystania przez naszych mieszkańców, po prostu jest to zadanie aż nadto
nieopłacalne bo tylko kilkanaście osób zadeklarowało, że chciałoby korzystać z tego pociągu
dojeżdżając do miasta. Wobec tego również równolegle, to było przecież jeszcze dwa lata
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temu podjęliśmy działania związane z przedłużeniem ulicy Lawendowej. Projekt został
przygotowany, oczywiście rozmawialiśmy z radą osiedla Redykajny, te rozmowy trwały i
rada osiedla po wspólnych tutaj naszych przemyśleniach, działaniach i szukania kompromisu,
bo mieszkańcy nie chcieli żeby ta ulica tej chwili była budowana i była przedłużana, która
stwarzałaby oczywiście uciążliwości dla tych, którzy tam zamieszkują, zaproponowali po
tych analizach ażeby wybudować nową ulicę, równoległą która nikomu nie będzie
przeszkadzać. Nie będzie bezpośrednio mieć negatywnych skutków, jako ulicę Wąwozową.
Wtedy podjęliśmy działania związane z projektowaniem tej ulicy. Również Pani radna Ciunel
była uprzejma zauważyć, że niestety ale pierwsze postępowanie przetargowe nie
doprowadziło do rozstrzygnięcia w związku z tym musieliśmy je powtórzyć. Straciliśmy czas
w związku z tym ona w tej chwili jest w trakcie realizacji i upłynie trochę czasu zanim ta
ulica będzie mogła służyć naszym mieszkańcom, którzy poprzez Redykajny będą chcieli
jeździć. Rozmawialiśmy z właścicielami również odnośnie tej nieruchomości i tam przy ul.
Lawendowej, poprosiliśmy aby na piśmie ich oczekiwania były nam przekazane bo również
ci Państwo, którzy tam akurat ten szlaban zamontowali są właścicielami dużych
nieruchomości które chcieliby zagospodarować pod budownictwo jednorodzinne. Natomiast
niestety, my takich możliwości nie stworzymy. Te ich tereny leżą w strefie oddziaływania
naszej oczyszczalni ścieków i dzisiaj jedna Pani, która już wcześniej kupiła od nich ten grunt
niestety ze łzami w oczach przychodzi i mówi: zostałam oszukana, ja dzisiaj nie mogę tam nic
wybudować, zapłaciłam 200 tys zł za działkę, która po prostu ni uzyska pozwolenia na
budowę. Nie chcę tu robić jakichkolwiek insynuacji i nie będę rozwijał tematu. Rozumiem, że
Państwo się domyślicie o co chodzi. Natomiast to byłby przejazd przez teren prywatny, nie
moglibyśmy brać odpowiedzialności za przejazd przez ten teren prywatny w związku z tym
jest to dosyć złożone zagadnienie i zadanie ale czekamy na pisemny w tej sprawie wniosek bo
takie spotkanie z właścicielem się odbyło i ustaliliśmy, że ewentualne ich oczekiwania
zostaną sprecyzowane na piśmie.
Ulica Obiegowa. Umowę, którą podpisaliśmy 27 czerwca 2011r. z firmą, która
realizuje tramwaje, umowa przewiduje, że w ciągu 36 miesięcy całość inwestycji polegającej
na przygotowaniu projektów budowlanych, wykonawczych i realizacji zakończy się w tym
terminie a więc praktycznie do połowy roku 2014. Dokumentacja wraz z umową musi być
przygotowana przez wykonawcę do grudnia a więc wykonawca przygotowuje ją równolegle.
Z tym, że trzeba zdawać sobie sprawę, że najprostszym odcinkiem dla nich do przygotowania
był ten odcinek ulicy Płoskiego, gdzie praktycznie nie ma żadnych utrudnień, gdzie wcześniej
podbudowa dla tego tramwaju została wykonana w ramach ulicy Witosa, później zmienionej
na świętej pamięci biskupa Płoskiego. Przygotowali dokumentację, uzyskali pozwolenie na
budowę i w związku z tym rozpoczęli pracę. My też chcielibyśmy i do tego ich mobilizujemy
i rozmawiamy ażeby jak najszybciej weszli na ulicę Obiegową ale ulica Obiegowa jest
znacznie bardziej skomplikowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym, na to jest
przygotowywany projekt, są już po zespole uzgadniania dokumentacji projektowej i
praktycznie w miesiącu październiku liczymy na to, że wydane zostanie pozwolenie na
budowę. Kolejne odcinki, które mają być realizowane to jest właśnie ulica Obiegowa i to jest
również ulica od Wilczyńskiego do Pstrowskiego. Ostatni etap to będzie przejście podziemne
przez ulicę Żołnierską do Kościuszki z odnogami Piłsudskiego, tu pod Wysoką Bramę jak i
Tuwima do ulicy Prawocheńskiego. Czekamy na dokumentację, oni mają obowiązek
sporządzić ją do końca roku.
To tyle. Dziękuję bardzo. Na wszystkie pozostałe pytania i uszczegółowienia
oczywiście odpowiemy na piśmie.

Ad. 31
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Informacja Prezydenta Olsztyna o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami. (zał. nr 35)
Wszyscy radni otrzymali informację na piśmie.
Zgodnie z § 34 Regulaminem Rady Miasta – dyskusję w tym punkcie ogranicza się do
pytań i odpowiedzi dotyczących przedstawionej informacji.
Przewodniczący Rady Jan Tandyrak
Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, przechodzimy do następnego
punktu.
Ad. 32
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu 25 września br. wpłynął wniosek radnej
Pani Haliny Ciunel w imieniu Klubu Radnych PO w sprawie projektu uchwały Rady
Miasta zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
W uzasadnieniu czytamy Blisko 650 rodzin miasta Olsztyna pozbawionych zostało w
ostatnim czasie źródeł dochodu w związku z upadłością sieci sklepów spożywczych BOMI.
Wszystkim nam zależy na jak najszybszym ich ponownym uruchomieniu: zwolnionym
pracownikom na odzyskaniu miejsc pracy, mieszkańcom na powrocie do najbliższych i
ulubionych miejsc zakupów. Uważnie śledzimy informacje dotyczące przyszłych właścicieli i
możliwości powrotu do ponownego funkcjonowania zamkniętych sklepów. Zachodzi
uzasadniona obawa, że brak limitów zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych może być
istotną przeszkodą do szybkiego rozwiązania problemu. Do czasu likwidacji Firmy, wszystkie
sklepy prowadziły sprzedaż wyrobów alkoholowych. Zgodnie z prawem pozyskane limity
zezwoleń zostały przekazane kolejnym wnioskodawcom z kolejki. W związku z powyższym
zachodzi potrzeba zwiększenia dotychczas istniejącego limitu o kolejne 15 placówek
detalicznych.
Informuję, iż zgodnie z § 45 ust. 2 Regulaminu rady Miasta stanowiącego załącznik nr 7
do Statutu Miasta Olsztyna została wszczęta procedura legislacyjna.
W dniu 25.09. br wpłynęło do Biura Rady Miasta pismo od Wiceprzewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta Pana
Mariana Zdunka w spawie wyrażenia zgody na zmianę terminu omówienia tematu
„Zapoznanie się ze stanem zaawansowania największych inwestycji planowanych przez
inwestorów prywatnych na terenie miasta Olsztyna” i zrealizowania go do końca 2012
roku.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę terminu omówienia tematu
„Zapoznanie się ze stanem zaawansowania największych inwestycji planowanych przez
inwestorów prywatnych na terenie miasta Olsztyna” i zrealizowania go do końca 2012
roku.
Zmiana terminu została zaakceptowana następującym stosunkiem głosów (zał. nr 36a):
Za- 15
Przeciw- 0
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Wstrzymujących się - 0
Przewodniczący Rady Jan Tandyrak
Chciałbym poinformować, że wpłynęło do mnie pismo od Pani radnej Elżbiety Wirskiej„uprzejmie proszę o wprowadzenie mnie w skład Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady
Miasta.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie radnej Elżbiety Wirskiej
w skład Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
Uchwała nr XXVII/491/12 w sprawie zmiany składu Stałych Komisji Rady została
podjęta następującym stosunkiem głosów(zał. nr 37a) :
Za- 20
Przeciw- 0
Wstrzymujących się - 1

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Krzysztofowi Kacprzyckiemu.
Radny Krzysztof Kacprzycki
Chciałbym serdecznie podziękować za udzieloną pomoc, która została mi udzielona przy
wizycie Wikiekspedycji. Dziękuję Panie Przewodniczący za pomoc i możliwość ugoszczenia
i przyjęcia na właściwym poziomie tych społeczników, którzy działają na rzecz poprawy
naszego wizerunku i wizerunku miasta w internecie. Chciałbym również Panu Dyrektorowi
Wydziału Promocji i Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji również za udzieloną pomoc.
Jeszcze raz dziękuję.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXVII sesję Rady
Miasta Olsztyna.

Obrady zakończono o godz.

Sekretarze obrad:
1. Radny Leszek Araszkiewicz ...............................................
2. Radny Jarosław Szunejko
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Olga Zabolewicz
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Jan Tandyrak
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