
 

INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA – SIERPIEŃ 2019 

 

Wydział Organizacyjny i Nadzoru 

1. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazuje pamiątkową fotografię z obchodów 
Samorządowego Dnia Sołtysa na Warmii i Mazurach na ręce Sołtysa Sołectwa Babki Oleckie – Pana 
Eugeniusza Skindziula, który w tym roku został wyróżniony podczas obchodów. 

2. Przypominam, iż w dniu 30 września br. upływa termin składania wniosków o realizację przedsięwzięć  
w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok. Proszę, aby zakresy zadań i szacunkowe koszty konsultować 
z pracownikami odpowiednich wydziałów merytorycznych. 

 
3. Na prośbę Komendanta Powiatowego Policji w Olecku zostały przekazane sołtysom pisma celem 

wywieszenia ich na tablicach informacyjnych, dotyczące niedopełnienia obowiązku umieszczania  
w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym 
nieruchomości. 

4. Przypominam o dyżurach ZUS w naszym Urzędzie. Najbliższy dyżur ZUS zaplanowany jest na dzień  
13 września 2019 r. w  godz. 10:00 - 14:00  - Plac Wolności 2 (sala konferencyjna, niski parter). 

5. Każdy Mieszkaniec może złożyć swoją propozycję do budżetu na 2020 rok. 
Termin składania wniosków mija 15 września 2019r. 
Wnioski można składać: 
- pocztą na adres: Urząd Miejski w Olecku, 19-400 Olecko, Pl. Wolności 3 
- osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olecku, Pl. Wolności 3 (Punkt Obsługi Interesanta, pok. 03) 

6. 2 września o godzinie 17.00 w auli Liceum Ogólnokształcącego w Olecku odbędzie się spotkanie 
konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Orzeszkowej. 

7. 3 września  godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Osiedla Lesk w sprawie zawiązania 
Rady Osiedlowej. 
 

 
 
Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania  
 
Zadania zakończone w okresie sprawozdawczym:  

 

1. Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach. 
Wykonawca robót budowlanych: Spółdzielnia Budowlanych „SKOMAND” z siedzibą w Ełku przy ul. Wojska 
Polskiego 71A,  
Całkowity koszt zadania: 1 220 141,27 zł 
Zakres robót: 
Nadzór inwestorski – BUDOWNICTWO, Leszek Paukszt, Olecko, ul. Gołdapska 22. 
Termin odbioru: 18 lipca 2019 r. 
 
2. Zmiana sposobu użytkowania wraz z adaptacją na cele mieszkaniowe poddasza  

w budynku mieszkalno-usługowym w Babkach Oleckich 16, Gmina Olecko. 
Wykonawca robót: Usługi Remontowo- Budowlane, Zbigniew Dariusz Kopko, ul. Partyzantów 22, 16-400 Suwałki  
Całkowity koszt zadania: 836 711,99 zł 
Nadzór inwestorski – BUDOWNICTWO, Leszek Paukszt, Olecko, ul. Gołdapska 22. 
Termin odbioru: 5 lipca 2019 r. 
 
3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach 
Wykonawca robót budowlanych: Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto, ul. Kochanowskiego 6, 19-400 Olecko. 
Cena oferty brutto - 596.206,02 zł. 
Termin odbioru robót 10 Lipca 2019r  
Nadzór inwestorski – Projektowanie i Nadzory Budowlane, Wiktor Werstak  w Olecku ul. Paderewskiego 4. 
Koszt usługi – 5000,00 zł.  
 
4. Zagospodarowanie plaży gminnej Szyjka w Olecku   
Wykonawca robót: TOP-KOP Krzysztof Świtaj, ul. Graniczna 3, 19-500 Gołdap  
Cena realizacji zamówienia: 2 403 679,52 zł 
Termin realizacji – 15 lipca 2019 r. (odbiór robót 27 sierpnia 2019r ) 
Nadzór inwestorski – BUDOWNICTWO, Leszek Paukszt, Olecko, ul. Gołdapska 22. 
Koszt usługi – 22 500,00 zł.   
Naliczono kary za zwłokę w realizacji zadania w wysokości: 74 260,02 PLN. 



 
Zadania w trakcie realizacji:  

 
5. Dzienny Dom „Senior+” w Olecku   
Wykonawca robót: Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto, ul. Kochanowskiego 6, 19-400 Olecko  
Cena realizacji zamówienia: 239 080,40 zł 
Termin realizacji – 15 października 2019 r.  
Zakres robót: Przekształcenie i przystosowanie pomieszczeń usługowych do potrzeb dziennego domu SENIOR+. 
Nadzór inwestorski: Usługi Projektowe i Budowlane Piotr Jasiukiewicz, ul. Parkowa 7, 19-400 Koszt nadzoru brutto: 
4 000,00 PLN.  
 
6. Świetlica wiejska w Możnych – projekt budowlany [FS] 
Wykonawca dokumentacji technicznej: Architekt Kamila Kulik-Rubin, ul. Lipowa 39, 16-002 Dobrzyniewo Duże 
Wartość prac projektowych brutto: 28 290,00 zł (w tym FS 15 140,00 zł).  
Termin wykonania zamówienia – 28 października 2019 r. 
Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej. 
 
7. Przebudowa drogi gminnej nr 141044 na odcinku od km 0,00 do km około km 0,22 w miejscowości Giże 

– projekt [FS] 
Wykonawca dokumentacji technicznej: Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, Olecko. 
Wartość prac projektowych brutto: 6 150,00 zł.  
Termin wykonania zamówienia – 10 września 2019 r. 
Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej. 
 
8. Zdrowe tężnie solankowe 
Wykonawca dokumentacji technicznej: DKT Projekt Dorota Wachowska – Dyszkiewicz, ul. Koniczynowa 19, Łódź 
Cena realizacji zamówienia: 22.140,00 zł  
Termin odbioru – 30 czerwca 2019 r. 
Zakres: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania. 

 
9. Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N   
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap 
Cena realizacji zamówienia 231.474,93 zł  
Termin realizacji 15 września 2019 r. 
Zakres robót: przebudowa odcinka drogi o dł. 400m, szer. nawierzchni asfaltowej 3,5m, pobocza żwirowe o szer. 
1,25 m. 
Nadzór inwestorski we własnym zakresie.  
 
10. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jaśkach [FS] 
Wynajem koparko-ładowarki do przeprowadzenia niwelacji terenu: Usługi Budowlane, Sebastian Gwiazdowski, 
Olecko  
Wartość usługi brutto: 147,60 zł 1 m-g  
Termin wykonania zamówienia – 28 czerwca 2019 r.  
Prace są kontynuowane – rozeznanie rynku na zakup urządzeń małej architektury. 
 
11. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich  [FS] 
Opracowanie dokumentacji do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę: Usługi Projektowo  
Budowlane, Piotr Jasiukiewicz, Olecko – Zlecenie podpisano 31 maja 2019 r. 
Wartość usługi brutto: 1 200,00 zł 
Termin wykonania zamówienia – 28 czerwca 2019 r. 
Prace są kontynuowane w ramach posiadanych środków z FS. 
 
12. Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i 

flory rzeki Lega w Olecku 
W drugim przetargu nieograniczonym w dniu 25 czerwca 2019 r. złożone zostały dwie oferty. Przetarg 
unieważniono, gdyż ceny ofertowe przekraczały środki zabezpieczone w budżecie.  
Ogłoszono trzeci przetarg z podziałem na części:  
I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – ROBOTY ELEKTRYCZNE 
II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – TEREN ZIELONY TBS, MAŁA ARCHITEKTURA 
III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – NABRZEŻE RZEKI – ROZLEWISKO, OBIEKTY INŻYNIERSKIE 
IV CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – NABRZEŻE RZEKI – CIĄGI KOMUNIKACYJNE 
Termin składania ofert w trzecim przetargu - 9 września 2019 r. 
 
13. Przebudowa drogi w Możnych 
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwem Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A.,  Bakałarzewska 86,                
16-400 Suwałki, 
Cena realizacji zamówienia: 1.713.039,84 zł 



Termin wykonania: do dnia 8 listopada 2019 r.  
Nadzór inwestorski: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, ul. Sokola 3/27, 19-400 Olecko. 
Koszt nadzoru brutto: 19.680,00 zł 
 
14. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kukowie [FS]  
Wykonawca Usługi Elektryczne i Ogólnobudowlane Leszek Miłowicki, ul. Mickiewicza 14, 19-400 Olecko 
Cena realizacji zamówienia: 30 000,00 zł 
Termin wykonania: do dnia 13 września 2019 r.  
 
15. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie [FS]  
Altana – Dostawca – PPHiU „JANEX” Sp. z o.o. ul. Norki, 19-404 Wieliczki 
Cena 6 000,00 zł 
Prace towarzyszące siłami własnymi sołectwa. 
 
 
 
16. W trakcie rozpatrywania są następujące wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

1. P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora 
P4 m. Lenarty, obręb ewid. Judziki, gm. Olecko – postępowanie zawieszone 

2. PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok -budowa doziemnej linii 
kablowej (ok. 600 m) ze złączem kablowym w obrębie ewidencyjnym Olszewo. 

17. Do 9 września 2019 r. można składać na piśmie uwag do projektów planów: 

 projektu MPZP – ul. Nocznickiego;  

 projektu zmiany MPZP w obrębie wsi Jaśki (w miejscowości Olecko-Kolonia). 
 

 
 
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 

1. Trwają przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020.  
Gminna inauguracja roku szkolnego odbędzie się  2 września 2018 r. o godz. 11.00  w  Amfiteatrze w Olecku. 

2. W dniu 20 sierpnia br. 1 nauczyciel kontraktowy przystąpił do egzaminu o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego. Nauczyciel uzyskał pozytywny wynik egzaminu. 

3. Został rozstrzygnięty przetarg na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020. Wpłynęły dwie oferty. 
Umowa została podpisana z Podlaską Komunikacją Samochodową NOVA Spółka Akcyjna, ul. Boh. Monte 
Cassino 8, 15-873 Białystok,  

4. 27 lipca na plaży miejskiej skocznia w ramach inicjatywy lokalnej zorganizowana została impreza muzyczna, 
mini festiwal, szeroko pojętej muzyki elektronicznej na otwartym powietrzu pn. ,,Good Vibes Event”.  
W tym roku wystąpiły ogólnopolskie gwiazdy muzyki klubowej. Jednym z nich jest Adrian Nogły, czyli Max, 
którego kompozycje grają najlepsi DJ-e na świecie na największych festiwalach. Kolejni artyści to duet 
przyjaciół, DJ-ów i producentów DJ KUBA & NEITAN. Inicjatorem zadania był Pan Cezary Stasiukiewicz. 
Całkowity koszt realizacji zadania publicznego wyniósł 43 080,00 zł,która zaoferowała cenę za 1 km dowozu 
4,48 zł. 
 

5. W dniach 15 -17 sierpnia br. odbył się Active Festival Olecko organizowany przy współpracy z Regionalnym 
Ośrodkiem Kultury w Olecku ,,Mazury Garbate”, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olecku. W tworzenie 
festiwalowej oferty zaangażowało się wolontaryjnie kilkanaście firm, fundacji oraz stowarzyszeń a kilkunastu 
wolontariuszy wsparło festiwalowe działania angażując się w obsługę imprezy, działanie wszystkich 
festiwalowych stref oraz biura organizacyjnego. 
 
Wydarzenia  w ROK :  

6. Dnia 5 lipca na plaży miejskiej Skocznia odbył się Festiwalu Jednego Instrumentu. Motywem przewodnim 
tegorocznego festiwalu była wiolonczela.  

7. W dniu 12 lipca w sali Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku, odbył się galowy koncert „Bo to Polska 
właśnie” pod Patronatem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina oraz 
Burmistrza Olecka. 

8. W dniach 15 – 21 lipca odbył się 26. Przystanek Olecko. Przystanek Olecko jest festiwalem, gdzie każdy może 
znaleźć właściwą dla siebie formę aktywności. Wystąpiły takie gwiazdy jak: Maleo Reggae Rockers, Strachy 
na Lachy, Lombard, Enej, Big Cyc.  
Dużym widowiskiem był także „Koncert na Ścianie” – Ryszard Bazarnik – kamienna półrotunda jako finał 
warsztatów teatralno-kuglarskich ( teatr | bębny | szczudła | ogień ), parada motocykli – Czarno Czarni cieszyła 
się dużą rzeszą zainteresowanych, odbyły się warsztaty teatralne, plastyczne, dziennikarskie, kuglarskie, gry i 
zabawy wolontariatu kultury WSPAK, miały też miejsce I rodzinne Przystankowe Mistrzostwa w Szachach, 
pokazy zespołów tanecznych (Hip-hop, Jazz,), maraton Zumby - przyciągnęły dużą ilość zainteresowanych. 
W sali kina Mazur wyświetlony został film dokumentalny poświęcony pamięci Roberta Brylewskiego „EXODUS. 
ROBERT BRYLEWSKI”, spotkanie z muzykami z zespołów Roberta Brylewskiego. 



9. W dniach 2-3 sierpnia w Amfiteatrze w Olecku odbyły się XXII Mazurskie spotkania z Folklorem. Wystąpili: 
Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie im. Stanisława Leszczyńskiego, 
Zespoł Tańca Ludowego „Perła” w Niemenczynie , „IKUSGARRI” Folklore Ensemble Portugalete-Spain  
Zespoł Tańca Ludowego „Leszczyniacy” w Świdniku, Zespół „Odessa”- Szkocja. 
Celem Mazurskich Spotkań z Folklorem jest ukazanie bogactwa kultury ludowej w jej wielonarodowym 
aspekcie, a także integracja poprzez działania artystyczne i bezpośrednie kontakty interpersonalne. 

10. 4 sierpnia w Amfiteatrze w Olecku odbyły się VII Swojskie Spotkania. W tym roku zaprezentowały się zespoły: 
„ODESSA”, „OLECKIE ECHO”, „WIELCZANIE”, „ONEGDAJ”, „PRZEROSLAKI”, „KALINA”, ,,ISKIERKI 
NADZIEI”, „MAZURY”, „SEDRANIANKI”, „ŚWIĘTOWIACY”, „RACZKOWIACY” 

11. 10 sierpnia na głównym placu w mieście odbyło się V Oleckie Święto Mleka i Miodu, któremu towarzyszyły: 
promocja mleka i wyrobów mlecznych, koncerty, działania kulinarne. Na stoiskach można było kupić wyroby 
mleczarskie, tegoroczny miód, kosmetyki z dodatkiem pyłku, miodu oraz wiele innych naturalnych produktów, 
np. świece i wyroby z wosku pszczelego. Gwiazdą wieczoru był Jacek Stachursky. 

12. 21 sierpnia w Oleckiej Izbie Historycznej odbyło się spotkanie z profesor Magdaleną Środą pt. ,,O moralności 
życia publicznego”. Pani Magdalena jest etykiem, profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Warszawskim. 
 
Wydarzenia  w MOSiR: 

13. W miesiącu czerwcu MOSiR był organizatorem oraz gospodarzem szeregu wydarzeń sportowych. Do 
minionych zawodów sportowych należą m.in.: ,,XXVII Olecki Otwarty Maraton Pływacki’’ zaliczany do  
V Pucharu Warmii i Mazur w pływaniu długodystansowym, XII nocny Turniej Tenisa Ziemnego dla oldbojów  
o Puchar Prekursorów Oleckiego Bractwa Tenisa Ziemnego, Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar 
Dyrektora MOSiR Olecko, XII Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Olecka, Turnieje 
tenisa ziemnego m.in. o Puchar Przystanku Olecko i inne. Każdorazowo wydarzenia promowane były przez 
ośrodek sportu. 

14. W dniu 28 lipca na plaży miejskiej Skocznia odbył się charytatywny Maraton Zumby pt.  ,,Uratuj życie Gabrysi”. 
10 sierpnia na stadionie miejskim odbył się charytatywny mecz piłki nożnej Czarni Olecko  
& OLDBOYS Czarni Olecko o Puchar Dyrektora MOSiR pod tym samym hasłem.  

15. W dniu 30 sierpnia na stadionie MOSiR o godz. 11.00 odbyły się Mistrzostwa Województwa Podlaskiego 
Młodzików w Lekkiej Atletyce. Organizatorem był Podlaska Federacja Sportu, Podlaski Okręgowy Związek 
Lekkiej Atletyki. Serdecznie zapraszamy. 

16. Po raz kolejny MOSiR był organizatorem półkolonii SPORTOWE LATO. II turnus rozpoczął się już 8 lipca  
i trwał do 19 lipca. Z oferty skorzystało 95 dzieci i młodzieży (6 grup liczących po ok. 15 osób). Corocznie 
półkolonie cieszą się dużym zainteresowaniem. 
 

 
 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 
 
1. Postępowania środowiskowe - sprawy w toku 

- Wydobywanie kopaliny ze złoża w Olecku. W dniu 16.08.2019 r. do tut. Urzędu wpłynęło odwołanie, które w 
dniu 26.08.2019 r. zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie; 
- W dniu 16.08.2019 r. wydaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW w Kukowie; 
- W dniu 20.08.2019 r. wydaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 2 MW w Borawskich; 
- Budowa kurnika w Kukowie. Ponownie podano do publicznej wiadomości informację o toczącym się 
postępowaniu. Do dnia 7 września można składać uwagi do inwestycji; 
- Budowa budynków inwentarskich w Imionkach. W dniu 09.07.2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w 
Olsztynie zwróciło akta sprawy wraz z postanowieniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie i 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Przypomnę, że sprawa dotyczy budowy 7 budynków 
inwentarskich na 14 400 sztuk warchlaków i 9360 sztuk tuczników. Pismem z dnia 26.08.2019 r. zawiadomiono 
strony o możliwości wypowiedzenia się co do dotychczas zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni 
od daty otrzymania pisma. Po tym terminie zostanie wydana ponowie decyzja odmowna ze względu na 
niezgodność inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.      
 

2. Rozstrzygnięto postępowanie na wyłonienie wykonawcy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 
zasilanej z sieci ciepłowniczej w budynku komunalnym Kasprowicza 10/12, którym został ZAKŁAD 
OGÓLNOBUDOWLANY Spółka z o.o. ul. Ożarowska 59/76, 01-416 Warszawa oferując wykonanie zadania za 
kwotę 80.000,00zł. Prace mają zostać wykonane do 30 września 2019r. 

3. Rozstrzygnięto postępowanie na wyłonienie wykonawcy instalacji centralnego ogrzewania w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym Kasprowicza 6/8 wraz z remontem lokali mieszkalnych na poddaszu w/w 
budynku, którym został ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Spółka z o.o. ul. Ożarowska 59/76, 01-416 
Warszawa oferując wykonanie zadania za kwotę 180.000,00zł. Prace mają zostać wykonane do 30 września 
2019r. 

4. Po wyłonieniu wykonawcy w trybie ofert zostanie przeprowadzony remont elewacji budynku Młynowa 5 przez 
ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Spółka z o.o. ul. Ożarowska 59/76, 01-416 Warszawa za kwotę 51.840,00zł 



5. Na zaproszenie z dnia 19 lipca 2019r do złożenia oferty na zadanie dotyczące wykonania wewnętrznej 
instalacji centralnego ogrzewania zasilanej kotłem dwufunkcyjnym gazowym w budynku mieszkalnym przy ul. 
Kolejowej 26/5, Kolejowa 26/12, Kościuszki 13/6, Wiśniowa 9A/2, Kolejowa 12/3, Kolejowa 20/3, Kolejowa 
21/13, Grunwaldzka 5/10, Nocznickiego 18/2  w Olecku nie wpłynęła żadna oferta.  
Po przeprowadzeniu negocjacji oraz wydłużeniu terminu wykonania udzielono zamówienia w zakresie 4 
instalacji za kwotę 69.000,00zł. 

6. W dniu 28.08.2019 r. został uzgodniony projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej 
(skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Kolejową), poprzez wykonanie skrzyżowania typu rondo. Zgodnie z 
projektem przewidziany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu to 30.11.2019 r.    
 

 

Wydział Finansowy      
1.  Sporządzono i przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdania za II kwartał 2019 roku z      
wykonania dochodów, wydatków, zobowiązań, należności, z realizacji zadań zleconych oraz o wydatkach 
niewygasających, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. W 
II kwartale 2019 roku zrealizowano dochody w wysokości 55.807.806,25 zł, tj. 50,0 % planu a wydatki w 
wysokości 52.180.443,62 zł, tj. 48,5 % planu.  

 
2. W dniu 26.07.2019 r. po weryfikacji wniosków dotyczących zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymaliśmy płatności za projekty „Otwarte Strefy Aktywności ” w kwocie 
100.000  zł                    

             
Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

 

1. 15 września 2019 roku  odbędą się IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych powiatu oleckiego. Zawody rozpoczną się o godzinie 10:00 na stadionie na stadionie 
MOSiR w Olecku przy ul. Park1. Uczestnicy wzmagać się będą w konkurencji biegu sztafetowego oraz 
konkurencji rozwinięcia bojowego.  Ostateczny termin zgłaszania drużyn upływa 9 września 2019r. 
Wszystkich mieszkańców gminy serdecznie zapraszam. 
 

2. W dniu 12-13 lipca 2019 r. w Olecku już po raz kolejny wraz z Fundacją Ronalda Mcdonalda stworzyliśmy 
możliwość  darmowych badań dzieciom  w ramach ogólnopolskiego programu  profilaktycznego ,, Nie 
nowotworom u dzieci” .  Wzięło w nich udział 140 dzieci  w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Badania 
wykonywało dwóch lekarzy. Ogółem wykonano 348 badań. Podczas badań wykryto następujące  zmiany i 
odstępstwa od normy: USG szyi – 9 odstępstw od normy, USG jamy brzusznej 11 odstępstw od normy, 
USG jąder: 9 odstępstw od normy. Udzielono 24 porad lekarskich. U 26 dzieci zalecono przeprowadzenie 
konsultacji specjalistycznych, dalszą diagnostykę zaproponowano rodzicom 11 dzieci. Przy 
przeprowadzaniu badań pomagało 3 wolontariuszy. 
 

3. W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 141 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia stopni alarmowych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących od dnia 
28 sierpnia 2019 r. od godz. 00:01 do dnia 3 września 2019 r. do godz. 23:59   wprowadzono pierwszy 
stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP). Alarmy 
zostały wprowadzone w związku z wizytą w Polsce Prezydenta USA. Wprowadzone stopnie alarmowe 
ALFA i ALFA CRP mają charakter ogólnego ostrzeżenia. Zadania przewidziane do realizacji przez organy 
administracji publicznej po wprowadzeniu stopnia alarmowego to m.in: wzmożona ochrona i większa 
kontrola obiektów użyteczności publicznej, informowanie służb w przypadku zagrożenia, sprawdzanie 
działania środków łączności i procedur alarmowych, zwiększenie czujności i bezpieczeństwa 
teleinformatycznego, sprawdzenie stanu infrastruktury teleinformatycznej. 
 

4. Na podstawie art. 12 b ustawy o rencie socjalnej świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych dla osoby uprawnionej do renty socjalnej mogą pobierać osoby sprawujące 
faktyczną opiekę nad osobą uprawnioną. Sprawowanie faktycznej opieki potwierdza wójt/burmistrz 
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu osoby uprawnionej do renty socjalnej. 
Potwierdzanie oświadczeń o faktycznym sprawowaniu opieki nad osobą uprawnioną do renty dokonywane 
jest, po złożeniu przez opiekuna wniosku do Urzędu Miejskiego w Olecku. W dalszej kolejności Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej dokonuje weryfikacji wydając stosowną opinię.  Szczegółowe informacje 
można uzyskać u kierownika Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego.  

5. Na podstawie porozumienia z dnia 26 czerwca 2019 między Gminą Olecko a Ochotniczą Strażą Pożarną 
w Gąskach przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 
napędem 4x4 dla jednostki OSP w Gąskach”. W dniu 26 lipca 2019r wybrano najkorzystniejszą ofertę, 
która wg kryteriów otrzymała 100 pkt – wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z 
o.o., Korwinów, ul. Okólna 15. Wykonawca zaoferował realizację kompletnego przedmiotu zamówienia w 
postaci samochodu marki VOLVO (rok produkcji 2019r), zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia za kwotę 759 894,00 zł oraz 32 miesiące gwarancji jakości. Odbiór przedmiotu zamówienia w 
terminie do 22 listopada 2019 r. 



W związku z powyższym Gmina zobowiązuje się dofinansować projekt w wysokości  399 924,77 zł ze 
środków pochodzących z dochodów własnych budżetu – 349 924,77 zł oraz dotacji Urzędu 
Marszałkowskiego w wysokości 50 000,00 zł.    
Resztę kwoty 359 969,23 zł stanowi dofinansowanie z Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 277 969,23 zł i Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego – 82 000,00 zł 
   
 

 
 
Wydział Dochodów i Egzekucji 
 
1. Przypominam, że w sierpniu producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Z uwagi na fakt, że ostatni dzień sierpnia  
w tym roku przypada w dzień wolny od pracy, to ostatnim dniem na złożenie wniosku jest poniedziałek  
2 września.  

2. Przypominam, że 15-go września mija termin zapłaty trzeciej raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 

oraz drugiej raty podatku od środków transportowych. 
 
 


