
 

INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA –  WRZESIEŃ 2019 

 

 

Wydział Organizacyjny i Nadzoru 

1. 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. 
 

2. Proszę sołtysów o wywieszanie na tablicach ogłoszeń informacji, przekazywanych przez urząd, 
dotyczących wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  
13 października 2019 r.  
 

3. W  związku z wyborami parlamentarnymi informuję, iż dwie siedziby obwodowych komisji wyborczych 

zmieniły lokalizację. OKW Nr 2 z siedzibą w budynku przy Placu Wolności została przeniesiona  

do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku przy ul. Kopernika, natomiast OKW Nr 4 z siedzibą 

w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemocy przy ulicy Nocznickiego została przeniesiona 

do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku przy ul. Kolejowej.  Tym samym w szkole będą 

mieścić się dwie obwodowe komisje wyborcze.  

 
4. Przypominam o dyżurach ZUS w naszym Urzędzie. Najbliższy dyżur ZUS zaplanowany jest na dzień  

11 października 2019 r. w  godz. 10:00 - 14:00  - Plac Wolności 2 (sala konferencyjna, niski parter). 

 

Wydział Promocji, Kultury i Sportu 

6 września na mocy zarządzenia burmistrza powołany został Wydział Promocji, Kultury i Sportu. 

 

Podzamcze. Tak będzie nazywał się olecki amfiteatr 

Nazwa Podzamcze zostanie zamontowana w przyszłym tygodniu. 

123  osoby  wzięły udział w głosowaniu na nazwę amfiteatru. 121 z nich oddało głos za pośrednictwem ankiety on-

line, dwie zaś wyraziły opinie w sposób konwencjonalny, oddając swój głos  do urny, umieszczonej w Punkcie 

Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Olecku. 

Głosy rozłożyły się następująco: 

-  Margrabowa - 6 

- Meluzyna - 27 

- Podzamcze - 64 

- Przystań - 26 

Przypominam, że Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Olecku wyłoniła cztery  propozycje  spośród kilkunastu nazw 

zgłoszonych przez mieszkańców Olecka. 

Głosowanie trwało od 13 do 19 września. Osobą uprawnioną do głosowania był mieszkaniec w wieku od 15 lat 
wzwyż, zameldowany na terenie gminy Olecko. Głosować można było tylko raz na jedną z nazw. 

 

Sprzątanie Świata”  pod hasłem - "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!" 

W tym roku międzynarodowa kampania pn. „Sprzątanie Świata” odbyła się pod hasłem - "Nie śmiecimy - sprzątamy 
- zmieniamy!" W Olecku wzięło w niej udział ponad 200 uczestników - głównie dzieci z lokalnych placówek 
oświatowych. W sumie w ciągu 2 godzin zebrano 320 kg śmieci z Wiewiórczej Ścieżki, dawnego cmentarza 
ewangelickiego i obrzeża rzeki Lega. Wyznaczone grupy włączyły się w akcję sadzenia drzew. Pięć szkół i jedno 
przedszkole wzięło udział w konkursie na recyklingową rzeźbę. Jury oceniało 6 prac. Wszystkie były ciekawe ale 
jak to w konkurach bywa – trzeba było wskazać zwycięzcę. Ostatecznie Ekorożec - praca wykonana przez dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Olecku zajęła pierwsze miejsce. 



 

Wydarzenia w ROK 

1 września odbyła się gra miejska pt. „Wrześniowa Nawałnica”.  

Uczestnicy mieli szansę zmierzyć się z kodem Enigmy, sprawdzić się na poligonie, polu namiotowym, albo 
lazarecie. Organizatorem akcji byli ZHP Hufiec w Olecku, Wolontariat Kultury WspaK oraz Strzelcy z Olecka   

7 września na oleckim amfiteatrze odbyła się ósma edycja ogólnopolskiej akcji pt. „NARODOWE 
CZYTANIE”.  

Do wspólnego czytania nowel polskich zaprosiliśmy władze miasta i powiatu, przedstawicieli lokalnych instytucji, 
uczniów i nauczycieli. Dodatkowo na amfiteatrze została zorganizowana „Czytelnia pod chmurką” z różnymi 
wydaniami „Noweli Polskich”, które pomogły uczestnikom śledzić słyszany tekst. A miejscowy artysta plastyk 
Waldemar Rukść narysował ilustracje do czytanych tekstów. 

8 września świętowaliśmy 39. Rocznicę Strajku W Przedsiębiorstwie Produkcji Pomocniczej i Montaży 
Budownictwa Rolniczego w Olecku.  

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, następnie odbył się recital zespołu Oleckie Echo, po którym mieliśmy 
okazję wysłuchać wykładów: „Strajki robotnicze w 1980 r.” (dr Marek Kietliński dyrektor Archiwum Państwowego w 
Białymstoku), „Agresja Niemiec na Polskę w 1939 r.” (dr Marek Góryński), „Strajk w Przedsiębiorstwie Produkcji 
Pomocniczej i Montaży Budownictwa Rolniczego i powstanie Solidarności w Olecku” (Marian Lewandowski). 

18 września w Oleckiej Izbie Historycznej obyło się spotkanie z dr Stefanem Marcinkiewiczem 

Spotkanie miało tytuł "Uhri - Uhri czy Ura Ura? Armia Czerwona na Mazurach w 1945 r. z perspektywy ludności 
autochtonicznej i w radzieckiej historiografii". W styczniu 1945 roku do opuszczonych przez armię niemiecką oraz 
ludność Mazur Południowych weszły wojska radzieckie. Zajmowały kolejne wsie i miasteczka, obejmując je w 
zarząd. Zajętą prowincję Rzeszy traktowano jak ziemię podbitą. Wywożono dobytek ruchomy, demontowano 
urządzenia i systemy. Wielkimi stadami pędzono na wschód bydło i konie. Nawet tam, gdzie nie toczyły się walki, 
pozostawały zgliszcza. Olecko należało do najbardziej zniszczonych miasteczek w tym regionie. O tych trudnych 
dniach, bezprecedensowych decyzjach i ich dramatycznych skutkach opowiedział Dr Stefan Marcinkiewicz - doktor 
nauk humanistycznych w zakresie socjologii, członek Pracowni Studiów Regionalnych Katedry Socjologii UWM, 
pracownik naukowy Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w 
Olsztynie. 

20 września w Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa odbył się Wernisaż Wystawy prac Emilii 
Urbanowicz.  

Pani Emilia zawodowo związana jest z ochroną zdrowia. Jest położną, pielęgniarką, nauczycielką kadr 
medycznych, a obecnie dyrektorem zakładu opieki długoterminowej tzw. Hospicjum w Jaśkach k/Olecka. Maluje 
„od zawsze”. Już jako dziecko pokrywała farbami plakatowymi różne powierzchnię poczynając od płyt pilśniowych a 
kończąc na ścianach stodoły. Tak powstawały jej pierwsze obrazy. Na długo jednak porzuciła swoje ukochane 
zajęcie. Po długich latach przerwy w malowaniu zaczęła ponownie realizować wcześniejsze marzenia i rozwijać 
swoją pasję. 

21 września w ramach konkursu grantowego „Pomysłodajnia” odbyły się "Warsztaty Kulturalnego 
Recyklingu”.  

Uczestnicy warsztatów przy użyciu różnych technik, pod czujnym okiem animatorów Pióropusza odnawiali stare 
kosze na śmieci tak, aby znowu nadawały się do użytku i stanowiły ozdobę naszego miasta. Celem warsztatów 
było ukazanie możliwości kreatywnego wykorzystania różnych materiałów wtórnych i odpadów. 

21 września w amfiteatrze odbył się Pojedynek Kulinarny - tradycja i nowoczesność.  

W zmaganiach kulinarnych wzięło udział trzech zawodowych kucharzy oraz trzy dwuosobowe drużyny kół 
gospodyń wiejskich. 
Uczestnicy wykonali po jednym uzgodnionym daniu. Kucharze zawodowi przyrządzili je w sposób nowoczesny,  
gospodynie wiejskie zaś w sposób tradycyjny.  



W ramach kulinarnych zmagań drużyny przygotowały  interpretacje trzech potraw kuchni warmińsko-mazurskiej: 
farszynek, placków ziemniaczanych oraz zupy - kartoflanki mazurskiej. Każde z nich zobaczyliśmy w dwóch 
odsłonach - współczesnej i tradycyjnej. 

Nawet deszczowa aura nie odstraszyła koneserów regionalnych potraw. 

W minioną niedzielę tj. 22 września odbyły się dożynki pod nazwą  Święto Plonów. 

Spotkaliśmy się na Placu Wolności w Olecku by wspólnie podziękować za ukończenie żniw i prac polowych. 
Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Dopisała pogoda i mieszkańcy, którzy licznie korzystali z oferty programowej. 
Serdecznie dziękuję starostom dożynkowym, Państwu beacie i Mirosławowi Grzęda oraz sołectwom z Babek 
Oleckich, Babek Gąseckich, Dąbrowskich,  Judzik, Kijewa, Lenart, Plewek, Sedrank, Zajd oraz Kukowa, które 
przygotowały stoiska promocyjne.  

Wydarzenia w MOSIR: 

7 września 2019 odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Mazowieckiego, Warmińsko- Mazurskiego Młodzików 
w Lekkoatletyce.  

Zawody rozpoczęły się o godz.12.00 na Stadionie Miejskim w Olecku. 

W dniu 8 września 2019 odbyły się Zamknięte Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w Tenisie Ziemnym  

Turniej został rozegrany na kortach miejskich w Olecku w kategoriach OPEN oraz dzieci i młodzież. W kategorii 
wiekowej do lat 9, pierwsze miejsce zajęła Lena Czaplajewicz, drugie - Mateusz Łazarski. 
W kat. Open zawodnicy uplasowali się w następujący sposób:  
1. Adam Machnikowski 
2. Szymon Machnikowski 
3 Mateusz Łazarski 
4. Karol Racis 
Zwycięzcy otrzymali puchary i drobne nagrody ufundowane przez pana Jerzego Borczyka z Krakowa. 

W dniu 17.09.2019 w Olecku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Oleckiego Szkolnego Związku w Piłce Nożnej 
Dziewcząt i Chłopców.  

Turniej ''Moje boisko Orlik 2012'' szkół ponadpodstawowych w Piłce Nożnej dziewcząt i chłopców odbył się na 
obiektach MOSiR. W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęło Liceum Ogólnokształcące (5:2), miejsce drugie 
przypadło Zespołowi Szkół Licealnych i Zawodowych (2:5). W kategorii chłopców pierwsze miejsce zajęło Liceum 
Ogólnokształcące (4:0), drugie miejsce - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych (0:4) 

W dniu 18.09.2019 w hali LEGA rozegrano Mistrzostwa Powiatu Oleckiego Szkolnego Związku w Piłce 
Siatkowej dla Chłopców  

W turnieju ''Moje boisko Orlik 2012'' Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej chłopców pierwsze miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa nr.3 (3:0), drugie miejsce Szkoła Podstawowa nr.1 (0:3) 

20 września odbyły się Mistrzostwa Powiatu Oleckiego Szkolnego Związku Sportowego w Piłce Siatkowej 
Dziewcząt. 

Turniej ''Moje boisko Orlik 2012'' Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt odbył się w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza. 

21 września na Hali Lega odbył się występ kabaretu Ani Mru Mru 

To kabaret, którego nie trzeba przedstawiać. Nie trzeba być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami, żeby móc się 
dobrze bawić - ten kabaret polityką się nie zajmuje. Michał, Marcin i Waldek po prostu podejmują tematy 
obyczajowe, z życia wzięte.  

23 września odbyły się Mistrzostwa Powiatu Oleckiego Szkolnego Związku Sportowego w Piłce Ręcznej 
Dziewcząt.  



Turniej odbył się w ramach: ''Moje boisko Orlik 2012''Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej dziewcząt. 

24 września odbyły się Mistrzostwa Powiatu Oleckiego Szkolnego Związku Sportowegow Piłce Nożnej 
Dziewcząt i Chłopców.  

Turniej  odbył się w ramach: ''Moje boisko Orlik 2012'' Igrzysk Dzieci w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców. 

26 września na Stadionie Miejskim odbyły się Mistrzostwa Powiatu Oleckiego Szkolnego Związku 
Sportowego w Sztafetowych Biegach Przełajowych. 

Impreza skierowana była do roczników 2007 oraz młodszych, młodzieży szkolnej oraz szkół ponadpodstawowych. 

 
 
Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania  
 
Gmina Olecko jest beneficjentem projektu „Partycypacja w Planowaniu” dofinansowanym z funduszy europejskich, 
realizowanym przez Fundację Stabilo oraz WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i 
Europejskich. W ramach projektu otrzymamy 100 % dofinansowania na konsultacje społeczne projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego naszego śródmieścia czyli Placu Wolności z przyległymi 
ulicami. Planowanie przestrzenne to długi i skomplikowany proces podejmowania decyzji o sposobie 
zagospodarowania terenów, dlatego chcemy w przystępny sposób przybliżyć ten temat. (Broszura informacyjna 
„Planowanie przestrzenne dla każdego” przesłana e-mailem do P. Alicji Mieszuk). 
 

Zadania zakończone w okresie sprawozdawczym:  

1. Przebudowa drogi gminnej nr 141044 na odcinku  ok. 220 mb w miejscowości Giże – wykonana została 
kompletna dokumentacja projektowo kosztorysowa  [Fundusz Sołecki] 
 

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kukowie [Fundusz Sołecki]  
Cena realizacji zamówienia: 30 000,00 PLN  

Opracowanie dokumentacji do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę: 

- Boisko do siatkówki o nawierzchni z piasku (z wyposażeniem) 
- Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z gruntowej, przedłużenie istniejącego terenu o około 1,5 m  

(z wyposażeniem). 
Dodatkowo projekt techniczny obejmuje oświetlenie terenu do realizacji w latach następnych. 

3. Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N   
Cena realizacji zamówienia 231.474,93 zł  

Termin realizacji - odbiór robót 20 września 2019 r. 

Zakres robót: przebudowa odcinka drogi o dł. 400m. 

Nadzór inwestorski we własnym zakresie.  

 

Zadania w trakcie realizacji:  

 

1. Dzienny Dom „Senior+” w Olecku   
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+. 
 
2. Świetlica wiejska w Możnych – projekt budowlany [Fundusz Sołecki] 
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. 

 

3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jaśkach [Fundusz Sołecki] 
Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw – termin montażu do 11 listopada 2019 r. 

 

4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich [Fundusz Sołecki]   
Wykonana została dokumentacja do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.  

Prace będą kontynuowane w zakresie budowy ogrodzenia w ramach pozostałych środków z FS. 

 

5. Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i 
flory rzeki Lega w Olecku 



Ogłoszono trzeci przetarg z podziałem na części:  

OPIS I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – ROBOTY ELEKTRYCZNE 

OPIS II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – TEREN ZIELONY TBS, MAŁA ARCHITEKTURA 

OPIS III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – NABRZEŻE RZEKI – ROZLEWISKO OBIEKTY INŻYNIERSKIE 

OPIS IV CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – NABRZEŻE RZEKI – CIĄGI KOMUNIKACYJNE 

Do terminu składania ofert - 9 września 2019 r. złożono oferty na: Część I – 3 oferty; Część II – 4 oferty; Część III – 

2 oferty; Część IV – 3 oferty; 

Trwa sprawdzanie i ocena ofert. 

 

6. Przebudowa drogi w Możnych 
Cena realizacji zamówienia: 1.713.039,84 PLN  

Termin wykonania - do dnia 8 listopada 2019 r.  

Zakres robót: budowa  drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N o dł. 0,286 km. 

 

7. Budowa ulicy Słonecznej ( projekt) 
Trwa procedura zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Słonecznej. Zapytanie 

cenowe przesłano do 6 jednostek projektowych.  

Składanie ofert do 4 października 2019 r. 

 

8. Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5-8 [Fundusz Sołecki] 
Wykonana została kompletna dokumentacja projektowo kosztorysowa w zakresie chodników i wjazdów na posesje. 

Prace będą kontynuowane w ramach pozostałych środków z FS. 

 

9. Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym  - Dąbrowskie II [Fundusz Sołecki] 
Gmina Olecko zakupi materiały na budowę wiaty. Sołectwo wykona wiatę własnymi siłami. 

10. Budowa siłowni terenowej w Dąbrowskich [Fundusz Sołecki] 
Termin wykonania zamówienia – 30 października 2019 r. 

Wartość zamówienia: 13.145,00 PLN 

Zakres zadania: dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej. 

11. Budowa siłowni terenowej w Dułach [Fundusz Sołecki] 
Termin wykonania zamówienia – 30 października 2019 r. 

Wartość zamówienia: 8.118,00 PLN 

Zakres zadania: dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej. 

 

12. Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddz. Integracyjnymi „Krasnal” w Olecku – 

ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Termin składania ofert: 14 października 2019 r. godz. 

10.00. 

 

W okresie międzysesyjnym zostały wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:  
1. PGE Dystrybucja S.A. Białystok -budowa doziemnej linii kablowej (ok. 600 m) ze złączem kablowym w 

obrębie ewidencyjnym Olszewo. 
 

W trakcie rozpatrywania są następujące wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

1. P4 Sp. z o.o., Warszawa - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 m. Lenarty, obręb 
ewid. Judziki, gm. Olecko – zawieszone są dwa postępowania z 2018r. i 2019r. 

2. P4 Sp. z o.o., Warszawa - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, m. Olecko, ul. 
Zamostowa, obręb ewid. Olecko 1, gm. Olecko – skierowane zostało pismo  
o uzupełnienie wniosku. 

 

 

 
Wydział Edukacji  
1. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku otrzymała środki z 0,4 % rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej  w roku 2019 na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędnie do realizacji podstawy 
programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych w wysokości 10 278,00 zł. 

2. Z końcem sierpnia 2019 r. zostało wydanych łącznie 9 decyzji przyznających pracodawcom dofinansowanie 
kosztów kształcenia młodocianych pracowników na łączną kwotę 45 673,70 zł. Dofinansowanie przyznano 
trzem pracodawcom, a kwota dofinansowania wynosiła od 2 540,00 zł do 7 594,51 zł. Dofinansowanie kosztów 
kształcenia pokrywane jest ze środków z Funduszu Pracy. 



3. We wrześniu nastąpiła weryfikacja danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem 
pomocy w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. Program polegający na pomocy w formie dofinansowania zakupu 
podręczników lub materiałów edukacyjnych skierowany jest do uczniów niepełnosprawnych (słabowidzących,  
niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub 
znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera). Wniosek 
złożony do Kuratorium Oświaty w Olsztynie opiewający na kwotę 14 625 zł obejmował łącznie 43 uczniów  
z placówek publicznych i niepublicznych realizujących kształcenie ogólne oraz specjalne w następujących 
typach szkół: branżowa szkoła I stopnia, liceum ogólnokształcące, technikum. Do tej pory gmina otrzymała 
środki na realizację programu w wysokości 12 676 zł. Obecnie oczekujemy na drugą transzę, stanowiącą 
uzupełnienie środków w celu udzielenia wsparcia uczniom.  

4. Dobiega końca realizacja przez dwie szkoły podstawowe, tj. Szkołę Podstawową Nr 1 im. Henryka 
Sienkiewicza w Olecku oraz Szkołę Podstawową Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” - modułu 3 - polegającego na doposażeniu i poprawie standardu funkcjonowania w 
szkołach stołówek szkolnych. Warto przypomnieć, że szkołom udzielone zostało wsparcie finansowe  
w wysokości po 100 tys. zł (po 80 tys. stanowiła dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz po 20 
tys. wkład własny finansowy gminy). 

5. W bieżącym tygodniu ruszyła realizacja Ogólnopolskiego programu „Umiem pływać” – programu powszechnej 
nauki pływania. W edycji jesiennej programu uczestniczy 7 zgłoszonych szkół podstawowych. Około 180 
uczniów z klas I-III w 13 grupach nabywa umiejętności pływania. W programie gmina uczestniczy od 2014 r. – 
współpracujemy z Warmińsko-Mazurską Federacją Sportu w Olsztynie, która z sukcesem pozyskuje środki na 
realizację programu z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

 

 
 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 
 

1. 19 września komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu „MIESZKAJMY PIĘKNIEJ” 2019 r. 

Łącznie na konkurs wpłynęło 12 zgłoszeń. 

Każdemu  ze zwycięzców przyznana została nagroda pieniężna, którą można odebrać w kasie Urzędu 
Miejskiego w Olecku (II piętro pok. 28) po okazaniu dokumentu tożsamości. 

Wysokość nagród:  

1) Dla kategorii najpiękniejszy ogródek, posesja indywidualna przy budynkach jednorodzinnych, najpiękniejsza 
posesja przy budynkach wielorodzinnych i innych obiektach: 

Za I miejsca nagroda główna w wysokości 600 zł. 

Za II miejsca nagroda w wysokości 400 zł. 

Za III miejsca nagroda w wysokości 200 zł. 

2) Dla kategorii najpiękniejszy balkon: 

Za I miejsca nagroda główna w wysokości 400 zł. 

Za II miejsca nagroda w wysokości 300 zł. 

Za III miejsca nagroda w wysokości 200 zł. 

Wyróżnienie: 150 zł. 

 

Laureatami konkursu są: 

1) W kategorii 1- Najpiękniejszy balkon.  

I miejsce: Irena Żukowska 

II miejsce: Wanda Kozielska    

 

2) W kategorii 2- Najpiękniejszy ogródek 

I miejsce: Stanisław Łapiński 

II miejsce: Teresa Kacperska   

 

3) W kategorii 3- Najpiękniejsza posesja indywidualna przy budynkach jednorodzinnych 

I miejsce: Elżbieta Tumiel 

II miejsce: Teresa Michniewicz    



 

4) W kategorii 4 - Najpiękniejsza posesja przy budynkach wielorodzinnych i innych obiektach 

I miejsce: Wojciech Słowikowski jako przedstawiciel mieszkańców Sołectwa Kijewo 

II miejsce: Gabriela Domańska   

III miejsce: Małgorzata Sitkowska 

wyróżnienie: Witold Antoni Jonczys jako przedstawiciel Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów 

Rencistów i Inwalidów w Olecku 

wyróżnienie: Alicja Domin jako przedstawiciel mieszkańców nieruchomości ul. 1 Maja 2 

wyróżnienie: Halina Paciorko 

 
 
PEC 
Wdrożony został System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 – aktualnie czekamy na 
papierową wersję. Co za tym idzie: 

 zmieniliśmy jakość podchodzenia do procesów wytwarzania ciepła 

 zorganizowaliśmy i uporządkowaliśmy naszą pracę po to aby lepiej reagować i mieć większą 
kontrolę na procesami wytwarzania i dystrybucji ciepła 

 zwiększyliśmy zaangażowanie kierownictwa w działania środowiskowe 

 pełna ochrona środowiska, realizacja projektów mająca na celu wykorzystanie ciepła z OZE 

 jako podmiot gospodarczy, w którym został wprowadzony system dotyczący ochrony środowiska 
zostaliśmy zwolnieni z podatku akcyzowego ( roczny koszt oscylował w granicach 55 000 zł) 

 
Zmodernizowana została kotłownia na ul. Kolejowej - nowy system filtrowania spalin. Koszt modernizacji 
Kolejowej zawarł się w cenie modernizacji kotła na ul. Składowej 
 
Uruchomiona została sprzedaż węgla – aktualnie spółka akcentuje swoją dodatkową działalność. 
 
Zainstalowane zostały 3 nowe węzły ciepłownicze na ul. Plac Wolności 
 
Trwają rozmowy - jedna z lokalnych firm chciałby postawić farmę fotowoltaiczną na swoim terenie i 
odsprzedawać energię elektryczną w ramach klastra „Zielone Olecko” 
 
Dokonano zmiany dostawcy energii elektrycznej i obniżono tym samym koszt zakupu energii elektrycznej 
w stosunku do aktualnego dostawcy o 7% - gwarancja ceny na kolejne 3 lata – dobra wiadomość w 
obliczu zbliżających się podwyżek. 
 
Spółka przygotowuje obniżkę cen za energię cieplną w wysokości 3 % 
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
Przez dwa tygodnie trwały prace polegające na sprzątaniu skutków wichury (nawałnicy), która przeszła z 
29 na 30 sierpnia br. Powalonych zostało 30 drzew, najwięcej na wiewiórczej ścieżce, cmentarzu 
komunalnym przy ulicy Gołdapskiej i Parku Sportu i Rekreacji.  
Koszt usuwania gałęzi, drzew itd. - 15 000,00 zł  
Zniszczenia 14 szt pomników na cmentarzu - 18 000,00 zł. 
 
Wykonano prace drobne naprawcze na terenie miasta (zapadnięte chodniki, naprawy na placach zabaw, 
naprawy zwalniaczy prędkości, zasypywanie dziur po bobrach , naprawy koszy na śmieci) za kwotę 2 
600,00 zł. 
 
Zlikwidowano tzw. dzikie wysypiska (przy ulicy Leśnej, pod wiaduktem, okolice plaż po drugiej stronie 
jeziora) za kwotę 1 600,00 zł. 

 
 
 
 Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

 

1. Przetargi:  

1) ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, oznaczonej - nr geod. 725/6 o powierzchni 0,1268 ha, położonej w Olecku na zapleczu                  
ul. Rzeźnickiej. Przetarg odbędzie się 5 listopada 2019 r. 
  



 
 

2. Święto Plonów – Olecko 2019  odbyło się  22  września 2019 r. na centralnym  placu w Olecku. Dzięki 

zaangażowaniu naszych sołtysów i mieszkańców sołectw udało się zachować jej szczególny i wyjątkowy charakter.   

Dziękuję serdecznie wszystkim,  którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie  uroczystej Mszy Świętej:  
- delegacjom z pocztami sztandarowymi, 
- starostom dożynkowym Państwu Beacie i Mirosławowi Grzęda z miejscowości Gąski, 
- sołectwom Babki Oleckie, Babki Gąseckie, Borawskie, Dobki, Plewki i Sedranki,  
- Rejonowemu Kołu Pszczelarzy w Olecku,  
- Kołu Łowieckiemu „Dzik” 
- Paniom Renacie Małgorzacie Maciąg, Wioletcie Żukowskiej, Kindze Krzyśków i Panu Piotrowi Kalbarczykowi, 
- Zespołowi „Oleckie Echo”,  
 
Podziękowania kieruję do sołtysów i mieszkańców wsi Kijewo i Sedranki za przygotowanie wieńców dożynkowych.  
 
Słowa uznania należą się sołectwom Babki Oleckie, Babki Gąseckie, Dąbrowskie, Judziki, Kijewo, Kukowo, 
Lenarty, Plewki, Sedranki, Zajdy, których mieszkańcy przygotowali stoiska sołeckie z ofertą promocyjną                       
i potrawami regionalnymi cieszące się niezwykłym zainteresowaniem. 
 
Dziękuję wszystkim wystawcom, organizacjom i jednostkom działających w obszarze rolnictwa, którzy włączyli się  
w przygotowanie Święta Plonów, a także Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Olecku „Mazury Garbate” oraz 
współorganizatorowi Powiatowi Oleckiemu. 
 
3. Susza – w związku z wystąpieniem na terenie naszej gminy zagrożenia suszą, 10 rolników złożyło wnioski                  
o szacowanie szkód w uprawach spowodowanych suszą. Powołana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego 
Komisja do spraw szacowania na bieżąco dokonywała oględzin poszkodowanych upraw, we wszystkich 
stwierdzono niewielki procent szkód. Sporządzone protokoły muszą być sprawdzone  i potwierdzone przez 
Wojewodę.   
 
 
Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

15.09.2019 r. na stadionie miejskim w Olecku rozegrano IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu oleckiego. Po raz kolejny najlepsi okazali się  druhowie z OSP Borawskie. 
Klasyfikację generalną w rywalizacji drużyn kobiecych bezkonkurencyjnie wygrała drużyna kobiet z OSP Mazury. 
W zawodach wzięło udział 10 jednostek OSP z powiatu oleckiego w kategorii mężczyzn oraz jedna drużyna 
kobieca z OSP Mazury. Druhny i druhowie rywalizowali w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7×50 m oraz 
w ćwiczeniu bojowym. W konkurencji ćwiczenie bojowe padł rekord powiatu, drużyna z OSP Kowale Oleckie 
osiągnęła czas 34,81, bijąc dotychczasowy wynik należący do druhów z OSP Borawskie. 

WYNIKI KLASYFIKACJI OGÓLNEJ 
męskie drużyny pożarnicze: 
1.OSP Borawskie 95,96 pkt. 
2. OSP Kowale Oleckie 96,81 
3. OSP Mazury 104,52 
4. OSP Świętajno 111,40 
5. OSP Plewki 111,83 
6. OSP Gąski 112,77 
7. OSP Szczecinki 114,40 
8. OSP Wieliczki 121,90 
9. OSP Sokółki 122,52 
10. OSP Lakiele 136,64 
kobiece drużyny pożarnicze: 
1.OSP Mazury 132,77 

6 października 2019 r., o godz. 13:00 w sali kina Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku 
odbędzie się Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W programie między 
innymi: wykład inauguracyjny  
Pani Emilii Urbanowicz – pt. „Aktywność fizyczna, społeczna i obywatelska” i część artystyczna.  
Osoby chętne, niezależnie od wieku mogą zgłosić chęć udziału w zajęciach poprzez złożenie deklaracji 
uczestnictwa w Wydziale Spraw Społecznych Zdrowia i Bezpieczeństwa pok. nr 7, budynek Plac Wolności 1. 
Zapisów można dokonywać przez cały rok. 

 
 



Wydział Strategii i Rozwoju  
 

I. Projekty zakończone w okresie międzysesyjnym: 

1.Projekt „Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku”.  

Główne działania zrealizowane w ramach projektu: 

- przebudowa amfiteatru w Olecku 

- organizacja i przeprowadzenie 3 dniowego Olecko Active Festival w dniach 15-17 sierpnia 2019 roku. 

2. Projekt Zagospodarowanie plaży gminnej „Szyjka” w Olecku 

Główne działania zrealizowane w ramach projektu: 

Zagospodarowanie plaży, urządzenie kąpieliska, budowa pomostu pływającego, slipu oraz małej architektury. 

W okresie międzysesyjnym przeprowadzono kampanię promocyjno-informacyjną z podsumowaniem realizacji projektu i 

umieszczono tablicę pamiątkową w miejscu realizacji projektu.  

3. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach, gm. Olecko” 

Główne działania zrealizowane w ramach projektu: 

- przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sedrankach; 

- zakup wyposażenia świetlicy na potrzeby prowadzenia zajęć językowych w okresie co najmniej 9 miesięcy w ciągu roku; 

4. „Zmiana sposobu użytkowania wraz z adaptacją na cele mieszkalne poddasza w budynku mieszkalno–użytkowym w 

Babkach Oleckich” 

W ramach projektu przebudowano budynek w Babkach Oleckich, w wyniku adaptacji powstały 3 mieszkania socjalne oraz 

świetlica wiejska. 

5. Wniosek  o przyznanie środków z budżetu województwa, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na 

realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi Świdry – Dzięgiele Oleckie nr 141048N – etap II. 

W ramach inwestycji wybudowano 400 metrowy odcinek drogi.  

6. Zakończono realizację projektów w ramach Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-

Mazurskiego. Pierwsze grzybobranie w sołectwie Rosochackie odbyło się 15 sierpnia, natomiast święto ziół w sołectwie 

Możne miało miejsce w dniu 25 sierpnia br. Aktualnie jesteśmy na etapie rozliczenia ww. zadań.  

 

II. Trwa realizacja  następujących projektów o łącznej wartości 14 064 508,69 zł, tj.: 

1. Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku – w ramach którego zostanie 

wybudowany m.in. ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Lega . 

2. Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko (tereny zielone) – którego celem jest 

zwiększenie różnorodności biologicznej w mieście poprzez urządzenie 9 terenów zielonych. 

3. Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Olecku przy ul. Zielonej 1. – projekt 

dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła.  

4. Budowa  drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N od km 0+000 do km 0+286 w 

m. Możne Gmina Olecko.  

5. Utworzenie Dziennego Domu Senior + w Olecku  - w ramach inwestycji powstanie placówka przeznaczona dla 16 

osób powyżej 60 roku życia, wymagających dziennej opieki.  

III. W okresie międzysesyjnym podpisano umowy o dofinansowanie projektów: 

1. Czar Północy -rozwój wspólnej turystyki festiwalowej Olecka i Gusiewa – projekt dotyczy współpracy transgranicznej 

w celu rozwoju turystyki festiwalowej. Dzięki jego realizacji zostaną przeprowadzone prace remontowe w 

Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku, zakupiony zostanie sprzęt, młodzież uczestniczyć będzie w warsztatach, 



których efektem będzie nowe wydarzenie kulturalne „Czar północy”. Całkowita wartość: 403 443,00 Euro, 

Dofinasowanie: 361 978,70 Euro 

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 141042N w m. Gordejki Małe od km 0+000 do km 1+927, gm. Olecko  - Całkowita 

wartość:  2 246 201,97 Dofinansowanie:  1 347 721,18 

3. Budowa drogi gminnej Gąski-Świdry Nr 141019N oraz odcinka drogi Świdry-Dzięgiele Nr 141048N - Całkowita 

wartość: 5 800 550,00 zł  Dofinansowanie: 3 480 330,00 zł 

IV. Wnioski wybrane do dofinansowania: 

W okresie międzysesyjnym otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek „Rozwój e-usług w Gminie Olecko” został wybrany do 

dofinansowania. Całkowita wartość 1 865 960 zł, dofinansowanie ze środków UE:  1 586 066 zł.  

Projekt zakłada wdrożenie nowych e-usług, zakupy sprzętu oraz usługi szkoleniowe i wdrożeniowe dla Urzędu Miejskiego i 13 

jednostek organizacyjnych gminy. 

V. Czekamy na rozstrzygniecie złożonych wniosków o dofinansowanie: 

1. Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Olecku 

2. „Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez 

budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko – Gordejki Małe”. 

3. Budowa drogi gminnej Lipkowo nr G141029N, gm. Olecko 

4. Budowa drogi gminnej Nr 141532N (ul. Przemysłowa) w Olecku 

5. Budowa drogi gminnej Nr 141035N w m. Dąbrowskie od km 0+500 do drogi wojewódzkiej nr 653 

6. TEATR AGT – OD NOWA. Modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku – Wnioskodawca: Regionalny Ośrodek 

Kultury w Olecku "Mazury Garbate 

VI. Przygotowanie dokumentów strategicznych gminy, przewidzianych w budżecie na 2019 rok: 

Aktualizacja programu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Gminy Olecko - w okresie międzysesyjnym 

wyłożono projekt dokumentu do publicznej wiadomości. Obecnie trwa przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.  

VII. Wdrażanie narzędzi współpracy gminy z mieszkańcami oraz związanych z partycypacją społeczną  na 2019 rok 

1. Inicjatywa lokalna na 2019 rok –do września br. zakończono realizację dwóch z czterech inicjatyw lokalnych 

wybranych do dofinansowania tj. budowa sceny w Babkach Gąseckich oraz Good Vibes Event (organizacja festiwalu 

muzyki elektronicznej). 

2. Budżet Obywatelski gminy Olecko na 2019 rok- zakończenie procedury realizacji projektów wybranych do realizacji. 

Przygotowanie Raportu rocznego  z wdrożenia.  

3. Budżet Obywatelski gminy Olecko na 2020 rok – przygotowujemy się do przeprowadzenia kampanii informacyjnej 

oraz otwarcia naboru projektów zadań.  

4. Opiniowanie wniosków oraz ich zmian do funduszu sołeckiego. W ramach pracy wydziału opiniowane są wnioski 

składane do funduszu sołeckiego pod kątem zgodności ze strategią rozwoju gminy.   

Udział gminy w Stowarzyszeniach 

Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin  Ego Kraina Bociana – w okresie międzysesyjnym odbyło się spotkanie 

przedstawicieli samorządów w obszaru EGO, przystąpiono do opracowania wspólnej Strategii, która będzie podstawą do 

pozyskiwania środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.  

Przygotowujemy autoweryfikację, która jest niezbędna w celu przystąpienia Gminy Olecko do międzynarodowej sieci miast 

Cittaslow.  

 

 


