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Olsztynek, dnia 8 lutego 2021 roku 

Robert Waraksa  

Radny Rady Miejskiej w Olsztynku 

 

 

Pan Mirosław Stegienko 

Burmistrz Olsztynka 

ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek 

 

 

Szanowny Panie Burmistrzu, 

zwracam się z wnioskiem, aby przy opracowywaniu Raportu o stanie gminy Olsztynek za 2020 rok 

uwzględnić następujące dane i informacje: 

1. Dane liczbowe i statystyczne przedstawiać na przestrzeni 2-3 lat, w szczególności dotyczące 

sytuacji społecznej, finansowej, gospodarczej oraz pokrycia planistycznego gminy.  

2. W obszarze edukacji: 

a) Zestawienie obejmujące następujące dane z poszczególnych szkół na przestrzeni 

ostatnich 3 latach: 

 liczba uczniów uczęszczających do danej szkoły, 

 liczba uczniów przypisana do danego obwodu, 

 liczba pracowników i etatów, w tym liczba nauczycieli z wyszczególnieniem 

stopni, liczby pracowników obsługi i administracji, 

 wydatki bieżące wraz z informacją jaki udział w tych wydatkach stanowią 

środki własne gminy, a jaki subwencja oświatowa, 

 wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia, 

b) Zestawienie obejmujące wydatki bieżące ogółem na oświatę w gminie, w tym udział 

środków własnych i subwencji oświatowej na przestrzeni ostatnich 3 lat  

w porównaniu z innymi podobnymi gminami (min. 3) np. z powiatu olsztyńskiego: 

Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto.  

c) Zestawienie przedstawiające jak kształtuje się liczba przyszłych przedszkolaków  

i uczniów w perspektywie najbliższych 5 lat.  

3. W obszarze Administracji publicznej: 

a) Zestawienie obejmujące następujące dane na przestrzeni ostatnich 3 latach: 

 liczba pracowników Urzędu Miejskiego, w tym liczba etatów oraz stanowisk 

kierowniczych, 

 liczba pracowników w jednostkach podległych Urzędowi Miejskiemu, w tym 

liczba etatów oraz stanowisk kierowniczych, 

4. W obszarze dostępu do informacji publicznej: 

a) ile wpłynęło wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz jakich obszarów 

dotyczyły, 

b) jaki jest średni czas oczekiwania na sprawy załatwiane w Urzędzie, w szczególności: 

 decyzję o warunkach zabudowy,  

 udostępnianie informacji publicznej, 

 nadanie numeru porządkowego nieruchomości,  

 wydanie dowodu osobistego, 

 zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, 

 zezwolenie na sprzedaż alkoholu,  

 odpowiedź na inne wnioski, itp. 
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5. W obszarze kultury: 

a) Zestawienie obejmujące udział dotacji podmiotowej dla poszczególnych instytucji 

kultury w stosunku do wydatków bieżących ogółem, na przestrzeni ostatnich 3 lat,  

w porównaniu z innymi podobnymi gminami (min. 3) np. z powiatu olsztyńskiego: 

Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto.  

6. Informacje o sprawach sądowych i administracyjnych, w tym decyzjach zaskarżonych do 

SKO, decyzjach uchylonych, kosztach procesowych poniesionych przez gminę w związku  

z postępowaniami w roku objętym Raportem, informacje o sprawach cywilnych w których 

stroną była gmina, kosztach procesowych oraz kosztach zaspokojenia roszczeń powodów. 

7. Uwzględnienie, w miarę możliwości, w odpowiednich częściach Raportu następujących 

danych/wskaźników: 

a) liczba osób oczekujących na mieszkania socjalne, 

b) liczba osób oczekujących na mieszkania komunalne, 

c) odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem, 

d) najdłuższy czas dojazdu ucznia z domu do szkoły, 

e) stan ekologicznym jezior i rzek, 

f) liczba zlikwidowanych nielegalnych wysypisk odpadów, 

g) długość rozbudowanej sieci gazowej i liczba nowych przyłączy do sieci gazowej, 

h) długość wybudowanej sieci światłowodowej, 

i) powierzchnia dostępnych terenów inwestycyjnych, 

j) liczba dzieci i osób starszych korzystających z dożywiania. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

/-/ Robert Waraksa 


