
 

INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA –  PAŹDZIERNIK 2019 

 

 

Wydział Organizacyjny i Nadzoru 

1. W miesiącu listopadzie (8) i grudniu (13) 2019 roku dyżury eksperta ZUS z Gołdapi odbędą się  
w budynku przy Placu Wolności 1 na parterze w pokoju Nr 1. Wystąpiłem do ZUS w Olsztynie o 
dalsze dyżury w roku 2020. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi. 

2. W dniu 28 października br. odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Gąski. 
Sołtysem Sołectwa została Pani Aneta Życzewska. Gratuluję. 

3. Wydział zakończył organizację wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wszystkie protokoły z Obwodowych  Komisji Wyborczych zostały przejęte bez uwag przez 
Krajowe Biuro Wyborcze. Przy tej okazji chciałbym podziękować dyrektorom i pracownikom 
szkół podstawowych i średnich, kierownikowi biblioteki a także wszystkim osobom za pomoc w 
zorganizowaniu pracy obwodowych komisji wyborczych. 

 

Wydział Promocji, Kultury i Sportu 

Wydarzenia kulturalne : 

1 października 2019 r. odbył się spektakl „Przygody Pippi Skarpetki” w Miejsko Powiatowej Bibliotece 

Publicznej. 

W dniach 17 - 19 października - XL SZTAMA. Spotkania ze sztuką po raz 40. Zaprezentowali się m.in.: 

Marek Gałązka, Jan Kondrak, Jerzy Edward Stachura, Krzysztof Stachura, Teatr Lalki I Aktora w Łomży, 

Teatr Nowy w Olsztynie, Teatr Porywacze Ciał, Teatr 6 I pół, Wróbelek Literacki. 

19 października był Dniem Narodowej Pamięci. XXXV rocznica męczęńskiej śmierci błogosławionego 

księdza Jerzego Popiełuszki 

25 października - Wróbelek literacki w reżyserii Pana Bugusława Marka Borawskiego w sali Teatru 

AGT. 

27 października odbyła się w sali Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku IV SENIORIADA. Podczas 

koncertu miały miejsce występy zespołów m.in. z Wydmin, Krzywego, Pisza, Suwałk, Oleckie Echo  

z Olecka.  

 

• Zapraszam serdecznie na zbliżające się wydarzenia w miesiącu listopadzie: 

 

W dniach 4 - 5  listopada - XV Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej 

7 listopada, godz. 16.00 – Obchody Święta Niepodległości 

Akademia przygotowana przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku Mazury 

Olecko oraz Szkołę Podstawową w Judzikach oraz rozstrzygnięcie XV Gminnego Konkursu Pieśni 

Patriotycznej, sala Kina „Mazur”  



9 listopada o godz. 13.00 – Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej w Olecku „Pieśni Patriotyczne” w sali Kina 

„Mazur” 

11 listopada godz. 10.00 – Uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny. Kościół pw. Najświętszej Maryi 

Panny Królowej Polski w Olecku.  

W uroczystości weźmie udział 15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy 16 Dywizji Zmechanizowanej.  

Po mszy oficjalne delegacje złożą kwiaty w miejscach pamięci m.in. pod krzyżem misyjnym, Pomnikiem 

Niepodległości oraz Pomnikiem Wdzięczności. 

15-16 listopada - Poezji Gram - IX OLECKIE ZDERZENIA ZE SŁOWEM I DŹWIĘKIEM 

 

MOSiR Olecko 

W miesiącu październiku MOSiR był organizatorem oraz gospodarzem szeregu wydarzeń sportowych, 

m.in.: 

1 października 2019 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu Oleckiego Szkolnego Związku Sportowego 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożne Dziewcząt i Chłopców. 

2 października miały miejsce Mistrzostwa Rejonu VI Szkolnego Związku Sportowego Turnieju ''Moje 

boisko Orlik 2012'' Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Dziewcząt. 

4 października Mistrzostwa Rejonu VI Szkolnego Związku Sportowego Turnieju ''Moje boisko Orlik 

2012'' Igrzysk Dzieci w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców. 

5 października odbył się mecz piłki nożnej I ligi wojewódzkiej C1 trampkarzy: MLKS Czarni Olecko – GKS 

Mamry Giżycko. 

9 października Mistrzostwa Powiatu Oleckiego Szkolnego Związku Sportowego w Koszykówce 

Dziewcząt i Chłopców Igrzysk Dzieci. 

10 października Mistrzostwa Powiatu Oleckiego Szkolnego Związku Sportowego Igrzysk Młodzieży 

Szkol-nej w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców oraz Mistrzostwa Rejonu VI Szkolnego Związku 

Sportowego Igrzysk Dzieci Turniej "Moje boi-sko Orlik 2012" w piłce nożnej chłopców. 

12 października odbył się mecz okręgowej ligi piłki nożnej MLKS Czarni Olecko – GZPN Omulew 

Wielbark. 

15 października Mistrzostwa Powiatu Oleckiego Szkolnego Związku Sportowego Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców. 

16 października Mistrzostwa Powiatu Oleckiego Szkolnego Związku Sportowego Licealiada w Piłce 

Nożnej Dziewcząt i Chłopców; Półfinał III Mistrzostw Województwa SZS Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 

Piłce Ręcznej Chłopców ''Moje boisko Orlik 2012'' a także Ogólnopolska akcja "Europejski Dzień 

Przywracania Czynności Serca" - „Twoje Ręce Mo-gą Uratować Życie” -  bicie rekordu w jednoczesnej 

resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 



19 października miały miejsce XXVIII Oleckie Otwarte Biegi dla dzieci, młodzieży i dorosłych a także 

mecz piłki nożnej I ligi wojewódzkiej C1 trampkarzy: MLKS Czarni Olecko – UKS Rona 03 II Ełk; 

Charytatywny Maraton Zumby, z którego dochód zostanie przekazany na leczenie Oli. 

22 października odbyły się Mistrzostwa Drużynowe Powiatu Oleckiego SZS w Tenisie Stołowym 

Dziewcząt i Chłopców Igrzysk Dzieci, Młodzieży Szkolnej i Licealiady - Hala SP 4. 

23 października Mistrzostwa Rejonu VI WM SZS Igrzysk Dzieci w piłce nożnej chłopców. 

24 października Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w drużynowym pływaniu. 

26 października „Pływaj w Ledze” Jesienne Otwarte Mistrzostwa Olecka w pływaniu. 

26 października miał miejsce mecz okręgowej ligi piłki nożnej MLKS Czarni Olecko – SKS Szczytno.  

 

Realizowane przez wydział PR kampanie informacyjne: 

 

- kampania dotycząca zmian opłat za śmieci ( druk i kolportaż 7000 ulotek, plakatów, informacje w 

mediach społecznościowych i portalu www.um.olecko.pl) 

 

- Zapraszam na spotkanie organizacyjne inaugurujące prace nad Strategią Rozwoju Oświaty Gminy 

Olecko. Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek 5 listopada o godzinie 16.00 w Sali konferencyjne 

UM; 

 

- od 4 listopada rusza z kampania informacyjna dotyczącą budżetu obywatelskiego. 

 

Zakończyły się konsultacje rocznego programu współpracy gminy Olecko z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r. 

Projekt uchwały zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Olecku na sesji listopadowej 

 
 
 

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

 

Dzienny Dom „Senior+” w Olecku   
Wykonawca robót: Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto, ul. Kochanowskiego 6, 19-400 Olecko  

Cena realizacji zamówienia: 239 080,40 PLN  

Odbioru dokonano  – 23 października 2019 r.  

Zakres robót: Przekształcenie i przystosowanie pomieszczeń usługowych do potrzeb dziennego domu 

SENIOR+ w zakresie: 

- wykonanie podjazdu osobom niepełnosprawnym; 

- zmodernizowania sanitariatów z dostosowaniem osobom niepełnosprawnym; 

- zmodernizowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej, elektrycznej, 

sanitarnej; 

- przebudowa pomieszczeń z dostosowaniem do nowej funkcji; 

- dostosowanie klatki schodowej do wymogów p-poż.;     

http://www.um.olecko.pl/


Nadzór inwestorski: Usługi Projektowe i Budowlane Piotr Jasiukiewicz, ul. Parkowa 7, 19-400 Koszt 

nadzoru brutto: 4 000,00 PLN.  

 

Zadania w trakcie realizacji:  

 

1. 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 PLN (w tym FS 15 140,00 PLN).  

Termin wykonania zamówienia – 28 października 2019 r. 

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej. 

 

2. Budowa drogi gminnej Nr 141042N w m. Gordejki Małe 
Otwarcie ofert 16 października 2019 r. Wpłynęło 5 oferty. Najkorzystniejsza 1.824.738,95 zł - Oleckie 

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 12,                    

Termin realizacji zadania: 30 września  2020 r. 

Trwa procedura przetargowa (wybór wykonawcy). 

Zakres robót: przebudowa  drogi o dł. około 2 km o nawierzchni asfaltowej lub z betonowej. 

 

3. Przebudowa drogi gminnej Gąski-Świdry Nr 141019N 
Otwarcie ofert 25 października 2019 r. Wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejsza 4.321.878,53 zł - 

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A. ul. Bakałarzewska 86, 16-400 

Suwałki 

Termin realizacji zadania: 29  lipca 2022 r. 

Trwa procedura przetargowa (wybór wykonawcy). 

Zakres robót: zaprojektowanie i przebudowa  drogi o dł. około 5 km o nawierzchni asfaltowej lub 

betonowej. 

 

4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jaśkach (FS) Dostawa i montaż wyposażenia placu 
zabaw  – zlecenie na dostawę z 4 września 2019 r. termin dostawy 11 października 2019 r.;  
montaż - zlecenie z 16 września 2019 r. termin montażu do 11 listopada 2019 r. 

 

5. Budowa ul. Słonecznej (projekt) 
Wykonawca dokumentacji technicznej: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, ul. 

Sokola 3/27, 19-400 Olecko  

Cena realizacji zamówienia: 48.000,00 PLN.  

Termin wykonania  – 30 czerwca 2020 r. 

Zakres: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania. 

 

6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich  (FS) 
Wykonawca zadania: Zakład Ogólnobudowlany Edward Luto, Olecko 

Termin wykonania zamówienia – 16 grudnia 2019 r. 

Wartość zamówienia: 14.600 zł 

Zakres zadania: budowa części ogrodzenia terenu rekreacyjnego. 

 

7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego sołectwa Rosochackie - Małe Granty Sołeckie Marszałka 
Województwa W-M 

Wykonawca robót: Zakład Ogólnobudowlany. Edward Luto, Olecko, 



Cena realizacji zamówienia: 18 920,00 PLN  

Termin wykonania – 31 października 2019 r.  

Zakres:  

Budowa altany z wyposażeniem (stół drewniany 1 szt. ławki drewniane 4 szt.) 

 

8. Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym – Dąbrowskie II (FS) 
Gmina Olecko zakupiła materiały do budowy wiaty. Wykonanie wiaty siłami własnymi mieszkańców 

sołectwa. 

 

9. Budowa siłowni terenowej w Dąbrowskich (FS) 
Wykonawca zadania: Fit Park Sp. z o.o. - Sp.k.,  

                                     ul. Powstańców Wielkopolskich 74,  87-100 Toruń 
Termin wykonania zamówienia – 30 listopada 2019 r. 

Wartość zamówienia: 14.145,00 zł 

Zakres zadania: dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej. 

 

10. Budowa siłowni terenowej w Dułach (FS) 
Wykonawca zadania: Fit Park Sp. z o.o. - Sp.k.,  

                                     ul. Powstańców Wielkopolskich 74,  87-100 Toruń 
Termin wykonania zamówienia – 30 listopada 2019 r. 

Wartość zamówienia: 8.118,00 zł 

Zakres zadania: dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej. 

 

11. Zagospodarowanie terenu w Gordejkach (FS) 
a) Wykonawca zagospodarowania terenu: RICOLAND-DOM, Renata Górska, ul. Papiernia 4E, 16-400 

Suwałki 
Termin wykonania – 15 listopada 2019 r. 

Koszt zadania: 10.271,00 zł 

Zakres robót: urządzenia zabawowe, nasadzenia zieleni 

 

b)  Wykonawca altany: Wykonawca: PPHU LIMBA, R. Majewski, T. Szerel, Kukowo 

Wartość robot brutto: 4.700,00zł.  

Termin realizacji - 18 października 2019 r. 

Zakres robót: dostawa i montaż altany drewnianej 3,0x3,0m z podestem,  stołem oraz ławkami. 

 

 

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

Wykonawcy robót budowlanych:  

CZĘŚĆ I – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap 

– cena realizacji 675 728,24 PLN, termin realizacji 31 lipca 2020 r. 

CZĘŚĆ II – Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko – cena 

realizacji 772 000,00 PLN,  termin realizacji 31 sierpnia 2020 r 

CZĘŚĆ III – SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno – cena realizacji 

3 229 110,00 PLN, termin realizacji 31 sierpnia 2020 r.   

CZĘŚĆ IV – Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko – cena 

realizacji 1 192 000,00 PLN, termin realizacji 30 października 2020 r. 

Umowy zawarto 22 października 2019 r. 

Zakres robót:  



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 

Nadzór inwestorski: Projektowanie i Nadzory Budowlane, Wiktor Werstak, ul. Paderewskiego 4, 19-400 

Olecko. 

Koszt nadzoru brutto: 48 000,00 PLN 

 

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 PLN  

Termin wykonania – 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 PLN 

 

14. Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola  z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku. 
Trwa procedura przetargowa, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 23 października 2019 r., 

którą złożyło RM Dobre Budownictwo, Ryszard Molenda, Ełk. 

Oferowana cena realizacji zamówienia: 2 611 374,14 PLN  

Termin wykonania do dnia 30 października 2022 r.  

Nadzór inwestorski: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: Biuro Usług Projektowych i 

Budowlanych Nina Werstak, Olecko. Oferowana cena brutto: 23 985,00 PLN 

 

15. Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku – etap II. 
Trwa procedura przetargowa, składanie ofert 4 listopada 2019 r.  

Szacowany koszt 390 000,00 PLN  

Termin wykonania do dnia 20 grudnia 2019 r.  

Zakres:  

1. Opracowanie w „formule zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej, uzyskanie 
pozwolenia wynikającego z prawa budowlanego i realizacja na tej podstawie monitoringu, 
telekomunikacyjnej mikro kanalizacji kablowej wraz ze studniami kablowymi, budowę linii kabli 
światłowodowych i elektrycznych; budowę punktów kamerowych: 
PK-Szyjka 1 – na wysokości planowanego kempingu; 

PK-Szyjka 2 – na wysokości toalety publicznej; 

 PK-Szyjka 3 – na wysokości budynku obsługi kąpieliska;   

 PK-Szyjka 4 – na punkcie widokowym.  

 Doposażenie Centrum Monitoringu oraz konfiguracja systemu 

 

2. Budowa na podstawie projektu budowlanego telekomunikacyjnej mikro kanalizacji kablowej 
wraz ze studniami kablowymi, budowę linii kabli światłowodowych i elektrycznych; budowę 
punktów kamerowych: 
PK-6 (ciąg pieszy „Wiewiórcza ścieżka); 

PK-7 (Skocznia); 

Kabel światłowodowy do budynku MOSiR ul. Park 1; 

Doposażenie Centrum Monitoringu oraz konfiguracja systemu; 

 



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 

 

Do 26 listopada 2019 r. można składać na piśmie uwagi do projektu planu miejscowego – ul. 

Nocznickiego, który został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach 21 października – 12 

listopada 2019 r. 

Dyskusja publiczna na temat planu: 8 listopada o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu.  

 

 

Wydział Edukacji  

1. 1 października 2019 r. rozpoczęła działalność niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego 
- Punkt Przedszkolny Niebieski Zakątek. Siedziba nowo powstałego punktu przedszkolnego 
znajduje się w Olecku przy ul. Kolejowej 8. 

2. W ramach realizacji Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów 
pobierających naukę na terenie Gminy Olecko do dnia dzisiejszego (31 października) możliwe jest 
składanie wniosków  
o przyznanie uczniom stypendium Burmistrza za wysokie wyniki w nauce, sporcie lub dziedzinie 
artystycznej. 

3. 11 października 2019 r. odbyły się gminno- powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. 
Podczas uroczystości wręczonych zostało 10 nagród Burmistrza dla nauczycieli gminnych szkół. 
Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej uświetnili występami uczniowie ze  Szkoły Podstawowej 
Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku. 
4. 5 listopada 2019r. o godz.16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się 

pierwsze, otwarte spotkanie rozpoczynające pracę nad Strategią Rozwoju Oświaty, na które 
zapraszam wszystkie chętne osoby. 

 

 
 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 
 
Sprawy środowiskowe: 
1. W dniu 07.10.2019 r. do Urzędu wpłynął wniosek Spółki PEC w Olecku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejących 
sieci cieplnych w Olecku. Zarówno Powiatowy Inspektor Sanitarny jak i Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Olsztynie nie stwierdzili potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na 
środowisko. Czekamy jeszcze na opinię Wód Polskich w Białymstoku. 

 
2. W dniu 17.10.2019 r. do Urzędu wpłynął wniosek Spółki P4 o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii 
komórkowej w Olecku przy ul. Zamostowej (teren za Agromaszem). 

 

3. W dniu 30.10.2019 r. wydaliśmy ponownie odmowną decyzję dla inwestycji polegającej  na 
budowie „Centrum badawczo- rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: 
budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, biogazownia oraz ujęcie wód 
podziemnych" na działkach nr 178/7 i 178/8 w miejscowości Imionki. Przypomnę, że w ramach 
inwestycji planowane było wybudowanie m.in. 7 budynków inwentarskich i biogazownia. W 
budynkach miały być przechowywane 14400 sztuk warchlaków i 9360 sztuk tuczników.  



 

4. W dniu 30.10.2019 r. do Urzędu wpłynął wniosek GDDKiA O/Olsztyn o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej 
nr 65 na odcinku Olecko- Gąski.  

 

 
Inne sprawy   
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków w 
ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 
działalności rolniczej”. 
 
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie do transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia 
odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. 
 
Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota 
dofinansowania nie może przekroczyć 500 zł za 1 tonę masy w/w odpadów. 
 
W związku z powyższym informuję, że w okresie od 22 października do 15 listopada 2019 roku można 
składać wnioski na w/w zadanie. Osoby zainteresowane w/w programem powinny zgłaszać się do 
Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3 (pokój nr 04). 
 
Ogłoszenie o w/w programie w dniu 22.10.2019 r. zostało wysłane do wszystkich sołtysów z prośbą o 
umieszczenie tego na tablicy ogłoszeń i poinformowanie mieszkańców.  
 
Wpłynęło pismo w sprawie uzgodnienia koncepcji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 653 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 4979 N (ul. Gołdapska) w 
miejscowości Olecko " 
 
Wpłynęło pismo w sprawie uzgodnienia studium  techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z 
elementami koncepcji programowej dla budowy obwodnicy msc. Gąski w ciągu drogi krajowej nr 65 
 

 

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

Zawarto umowy notarialne: 

1) na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego działek 
oznaczonych numerami geod. 1269/2 i 1281/4   o łącznej powierzchni 686 m2 usytuowanych w Olecku  
u zbiegu ulic Kościuszki i Alei Zwycięstwa w celu regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej nr 655, 
 
2) na sprzedaż nieruchomości nr geod. 320/2 o powierzchni 236 m2, na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej, usytuowanej w Olecku przy ul. 11 Listopada, 
 
3) na zamianę działek położonych w Olecku na zapleczu budynku Placu Wolności 10 - nr geod. 361/35                 
o powierzchni 5 m2  na działkę nr geod. 361/45 o powierzchni 10 m2 ) 
 
4) na sprzedaż  lokalu mieszkalnego nr 9 na rzecz najemcy w budynku przy ul. Parkowej 1  
 
5) na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej, oznaczonej nr geod. 158/8 o powierzchni 2543 m2  
położonej Plewkach. 



Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
 

1. 6 października w Regionalnym Ośrodku Kultury „ Mazury Garbate”  już po raz trzeci odbyła się 

uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas inauguracji 

wręczone zostały dyplomy studentom wykazującym się największą frekwencją. Wykład 

inauguracyjny pt. "Aktywność fizyczna, społeczna i obywatelska" wygłosiła Emilia Urbanowicz. 

Uroczystość zakończył program artystyczny w wykonaniu zespołu Oleckie Echo oraz uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Olecku. W dniu 17 października odbył się pierwszy  semestralny 

wykład. 

 

2. W dniu 14 listopada o godz. 11:00 w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury „ Mazury Garbate” 

w Olecku odbędą się obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Wydarzenie to ma na celu 

zwiększenie świadomości  na temat przyczyn, objawów, sposobu leczenia, szerzenie wiedzy na 

temat powikłań związanych z cukrzycą. W programie między innymi: pomiar glukozy we krwi, 

pomiar ciśnienia we krwi, wykład pt. „Integracja międzypokoleniowa i samokontrola w 

cukrzycy” wygłoszony przez Panią Ewę Targońską – Piekutowską z firmy Ascencia Diabetes Care, 

a także wykład  głoszony przez Panią Wiolettę Korneluk z Powiatowej Stacji Sanitarno -

Epidemiologicznej w Olecku pt. „Zechcij zainwestować w siebie”. Oprócz tego wiele innych 

atrakcji. 

3. Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum 

Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie wystąpiło z propozycją 

wzięcia udziału w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka. Głównym celem akcji jest 

wzrost świadomości społecznej na temat czerniaka oraz metod jego skutecznej profilaktyki, a 

także kształtowanie wśród młodzieży prozdrowotnych postaw. Program zakłada 

przeprowadzenie do połowy kwietnia 2020 roku, w klasach VII – VIII, jednej godziny zajęć na 

temat czerniaka i metod jego skutecznej profilaktyki. Zajęcia z młodzieżą mogą być realizowane 

przez wychowawcę, pedagoga szkolnego bądź pielęgniarkę szkolną. Udział w programie jest 

całkowicie bezpłatny, a koordynatorem całej akcji jest pracownik Urzędu Miejskiego. 

4. Złożony został wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości, o powierzenie realizacji zadań 

jednostce zaliczonej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy 

pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Wniosek 

zaopiniowano pozytywnie i w dniu 29 października została podpisana umowa o dofinansowanie 

na kwotę 71 867,00 zł. W ramach otrzymanych środków dokonany zostanie zakup sprzetu 

ratowniczo gaśniczego oraz ubrań specjalistycznych dla jednostek OSP Plewki oraz OSP Lenarty. 

Wkład finansowy Gminy stanowi 1% dofinansowania i jest to kwota -718,67 zł.  

5. Podpisano umowy z Komendą Główną PSP w Olecku z upoważnienia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z 5 jednostkami OSP Gminy Olecko w ramach realizacji  dotacji  

„5 000 +” na łączną kwotę 25 000 zł. Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej dała 

możliwość dofinansowania, realizowanych przez jednostki OSP, zadań związanych z 

organizowaniem przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, przedsięwzięć 

oświatowo – kulturalnych, propagowaniem zasad udzielania pierwszej pomocy 

poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Ze 

środków zakupione zostanie umundurowanie oraz armatura wodna.  

 



6. Kawiarenka Dla Seniora 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku w okresie od 1 października 2019 r. do 31 maja 2020 

roku będzie realizować projekt socjalny pt. Olecka Akcja ,,Kawiarenka Dla Seniora – III Edycja”.  

Odbiorcami akcji są mieszkańcy gminy Olecko powyżej 60. roku życia, bez względu na wysokość 

posiadanego dochodu. Podstawowym założeniem przedsięwzięcia jest zwiększenie aktywności 

seniorów w społeczności lokalnej oraz umożliwienie im pełniejszego udziału w życiu społecznym 

naszego miasta. 

Dzięki uprzejmości restauratorów, oleccy seniorzy w wybranych kawiarniach, restauracjach i klubach 

mogą za symboliczną złotówkę kupić kawę lub herbatę. Aby skorzystać z oferty należy odebrać  w 

godz. 9.00-11.00 w oleckim MOPS-ie kupon po okazaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzający 

adres zamieszkania i ukończone 60 lat i z nim udać się do wybranego lokalu gastronomicznego, który 

bierze udział w akcji.  

Lokale, które biorą udział w realizacji projektu: 

➢ Klubokawiarnia „Prosto z Mostu” Plac Zamkowy  

➢ Restauracja Astra ul. Partyzantów 7 

➢ Restauracja Horyzont ul. Parkowa 11 

➢ Pizza Music Bar ul. Parkowa 11 

➢ Bar „Koala” Plac Wolności 14 

 

Jedna osoba może otrzymać dwa kupony upoważniające do zakupu kawy lub herbaty w lokalu 

biorącym udział w akcji. Zapraszamy wszystkich oleckich seniorów do wyjścia z domu i spotkań przy 

kawie bądź herbacie.  

 

Wydział Strategii i Rozwoju  
 

I. Projekty rozliczane w okresie międzysesyjnym: 

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

2. Projekt Zagospodarowanie plaży gminnej „Szyjka” w Olecku 

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

6. Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 

II. Trwa realizacja  następujących projektów o łącznej wartości 23 805 720,66 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.  

6. 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 

7. 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 zł 

8. 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 

 

II. W okresie międzysesyjnym podpisano umowy o dofinansowanie projektów: 

Rozwój e-usług w Gminie Olecko -  Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021. W tym okresie 
będą trwały prace nad  udostępnieniem przez Urząd Miejski w Olecku nowych e-usług m.in. na 
platformie ePUAP . Mieszkańcy będą mogli  korzystać przez Internet z  dostępu do map i innych 
informacji związanych z informacją przestrzenną. Planuje się wykonanie i udostępnienie on-line 
geoportalu, który zawierał będzie m.in. plany zagospodarowania przestrzennego,  ewidencję zabytków, 
przebieg dróg na terenie gminy. W ramach projektu wdrożony zostanie szereg systemów 
informatycznych stąd konieczne jest doposażenie w  sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. 
Zakupione zostanie również urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem i ploterem A0, drukarka 
adresująca oraz kopertownica. 

Wartość projektu wynosi 1 865 960  zł, otrzymamy 85% dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej czyli  1 586 066 zł. 

III. Wnioski wybrane do dofinansowania: 

W okresie międzysesyjnym otrzymaliśmy informację, że wniosek na budowę drogi gminnej Nr 

141035N w. Dąbrowskie otrzyma dofinansowanie w ramach Funduszu dróg Samorządowych. 

Całkowita wartość:  2 080 831,31 zł 

Pozyskane dofinansowanie: 1 247 900,48 zł 

IV. Czekamy na rozstrzygniecie złożonych wniosków o dofinansowanie: 

1. Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Olecku 

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

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



4. 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 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na 

środowisko dla ww. przedsięwzięcia do  publicznej wiadomości.  

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

na 2019 rok 

1. Budżet Obywatelski gminy Olecko na 2020 rok – przygotowujemy się do przeprowadzenia 

kampanii informacyjnej oraz otwarcia naboru projektów zadań. Wydano Zarządzenie Nr 

ORN.0050.141.2019 w sprawie określenia procedury Budżety Obywatelskiego Gminy Olecko 

na 2020 rok. 

Planowany termin naboru projektów zadań: 25 listopada – 9 grudnia 2019 r. 

Planowane głosowanie nad wyborem najlepszych przedsięwzięć: 13 – 20 stycznia 2020 r. 

Planowany termin ogłoszenia wyników: do 24 stycznia 2019 r. 

Udział gminy w Stowarzyszeniach 

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

międzynarodowej sieci miast Cittaslow.  

 
 
 
 

Wydział Dochodów i Egzekucji 
 

➢ Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. ogłoszona średnia cena 

skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał przed rokiem podatkowym 2020 

wyniosła 58,46 zł za 1 q i jest wyższa o 4,10 zł w stosunku do roku ubiegłego. Podatek rolny za 1 ha 

przeliczeniowy w bieżącym roku wynosi 135,90 zł. Przy ogłoszonej średniej cenie żyta podatek rolny w 

2020 roku wyniesie 146,15 zł, zatem stawka wzrośnie o 10,25 zł za 1 hektar przeliczeniowy. 

➢ Przypominam, że 15-go listopada mija termin zapłaty czwartej raty podatku rolnego, leśnego i 

od nieruchomości. 

➢ 21 października br. producentom rolnym wypłacono kwotę 361.739,32 zł z tytułu zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

 

Pełnomocnik ds. przeciwdziałania uzależnieniom 
 
15 i 16 października 2019 r. odbyły się cztery koncerty profilaktyczne z udziałem Gabriela Fleszera, w 

których uczestniczyło 610 uczniów klas VI-VIII z pięciu szkół podstawowych naszej gminy. Z opinii  



przekazywanych ze szkół wynika, że taka forma profilaktyki spotkała się z bardzo pozytywnym 

odbiorem uczniów i nauczycieli. 

 
 
 


