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INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA –  LISTOPAD 2019 

 

Zgodnie z art.90 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym  Burmistrz przekazał  Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Olsztynie : 

- Uchwałę Nr ORN.0007.98.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 września 219 r. w sprawie zmiany 

budżetu Gminy Olecko na 2019 rok , 

-  Uchwałę Nr ORN.0007.97.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2019- 2028 , 

- Zarządzenie Nr ORN.0050.130.2019  Burmistrza Olecka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany 

budżetu Gminy Olecko na 2019 rok . 

- Uchwała Nr.ORN.0007.111.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 października 219 r. w sprawie 

emisji obligacji w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji. 

 

Na posiedzeniach Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie orzekło, że uchwały i 

zarządzenie są zgodne z prawem. 

 

20 listopada br. na posiedzeniu  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie rozpatrywana 
była uchwała nr ORN.0007.108.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 października br. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęło 
rozstrzygnięcie, jednak z informacji uzyskanych od opiekuna wiemy, że badana uchwała została 
unieważniona w części dotyczącej stawki od budowli. Dzisiaj przedmiotem obrad Szanownej Rady będzie 
projekt uchwały zmieniającej.  

 

Jednocześnie, biorąc pod uwagę pytania i wątpliwości niektórych radnych informuję, że od miesiąca lipca 

do dnia dzisiejszego wszystkie uchwały i zarządzenia zostały przekazane do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, która po  zbadaniu stwierdziła ich zgodność z prawem.  

Jedynym wyjątkiem jest uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 30 sierpnia 

2019 r., gdzie stwierdzono nieważność uchwały ze względu na błąd techniczny a nie merytoryczny, który 

został skorygowany i nie miał żadnego wpływu na budżet . 

 

W dniu 13 grudnia 2019 roku dyżur eksperta ZUS z Gołdapi odbędzie się w budynku przy Placu Wolności 
1 na parterze w pokoju Nr 1. Wystąpiłem do ZUS w Olsztynie o dalsze dyżury w roku 2020. Otrzymaliśmy 
pozytywną odpowiedź i jeden dzień w miesiącu pracownik ZUS-u z Gołdapi będzie przyjeżdżał na dyżury. 
Harmonogramy dyżurów na rok 2020 podajemy na stronie internetowej oraz na tablicach w urzędzie. 

 

Weszła w życie uchwała w sprawie utworzenia Osiedla Lesk w Olecku i nadania mu statutu. Niebawem 
podejmę zarządzenie w sprawie zebrania wyborczego dla wyboru Przewodniczącego Osiedla i Zarządu 
osiedla. 
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UDZIAŁ BURMISTRZA W WYDARZENIACH  W LISTOPADZIE 

Udział w wydarzeniach i uroczystościach odbywających się na terenie gminy nie tylko są jednym z 

moich obowiązków. To ważny element działań promocyjnych, wspierający działania lokalnych 

organizacji, indywidualnych osób działających na rzecz społeczności oraz jednostek gminy. To także 

okazja do dialogu z mieszkańcami. Dlatego w miarę możliwości staram się być wszędzie tam, gdzie 

jestem zapraszany i zachęcam do dalszych inicjatyw. Zapraszam wszystkich, którzy chcą działać na 

rzecz integracji i mieszkańców naszej gminy. 

7 LISTOPADA  odbyła się uroczystość z okazji święta Niepodległości oraz rozstrzygnięcie XV Gminnego 

Konkursu Pieśni Patriotycznej. Laureatom jeszcze raz gratuluję i dziękuję Społeczności Szkoły 

Podstawowej w Judzikach oraz Niepublicznego Przedszkola z oddziałami Integracyjnymi Krasnal w 

Olecku za przygotowanie części artystycznej. 

9 LISTOPADA  miałem przyjemność uczestniczyć w koncercie Pieśni Patriotycznej Miejskiej Orkiestry 

Dętej z okazji Święta Niepodległości. Wielkie gratulacje i podziękowania dla Pani Weroniki Kordowskiej 

za przygotowanie wyjątkowej formuły angażującej publiczność i budującej pamięć i postawy 

patriotyczne. 

Także 9 LISTOPADA  w Hali Lega odbył się Międzynarodowy Festiwal Lega Art  Fest. Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Olecku oraz  Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” we współpracy z 

Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym z Rivne (Ukraina)  zorganizowali polsko-ukraińskie 

zmagania w siedmiu konkurencjach artystyczno-sportowych. Mieliśmy okazję podziwiać wysoki poziom 

artystyczny zespołów. Ze spotkania wynikła obustronna chęć dalszej współpracy, ukraińscy wykonawcy 

zawitają ponownie w Olecku w lipcu przyszłego roku. 

Tego samego dnia skorzystałem z zaproszenia sołtysa Sedrank do udziału w organizowanym przez Koło 

Gospodyń Wiejskich z Sedrank, zespół Sedranianki oraz mieszkańców sołectwa Święcie Kapusty. 

Podczas przygotowań powstał film mówiący o zwyczajach regionu. 

11 LISTOPADA odbyły się uroczyste obchody 101. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 

zakończone Apelem Poległych i wspólnym odśpiewaniem hymnu w ramach  wydarzenia 

organizowanego w całej Polsce pod hasłem "Niepodległa do hymnu". Szczególne podziękowania za 

udział i wojskową oprawę kieruję do 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego 16 Dywizji 

Zmechanizowanej. Dziękuję Radnym Klubu Olecko Nasze Miasto i osobom przez nich zaangażowanym 

za przygotowanie flag na tę okoliczność, które były rozdawane uczestnikom. A przede wszystkim 

dziękuję za udział wszystkim gościom i licznie przybyłym mieszkańcom.  

14 LISTOPADA z inicjatywy Alicji Nowik we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych, Zdrowia i 

Bezpieczeństwa obchodziliśmy  Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Wydarzenie pokazało jak duża jest 

skala problemu i zainteresowanie tematem profilaktyki w zakresie cukrzycy. Wykłady i warsztaty 

cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dziękuję Pani Radnej, Pani Kierownik Ewie Zalewskiej - Drozd i 

jej zespołowi za zaangażowanie. Już dziś wiem, że kolejne takie wydarzenie jest planowane.  

14 LISTOPADA uczestniczyłem także w wykładzie Emilii Urbanowicz pt. „Autoanaliza - co wiem o 

sobie?” prowadzonego w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Bardzo cieszy mnie, że tak wielu 

seniorów korzysta z przygotowanej dla nich oferty.  

14 LISTOPADA w godzinach popołudniowych byłem gościem podczas uroczystego ślubowania uczniów 

klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku.  
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15 LISTOPADA rozegrany został mecz charytatywny między reprezentacją Olecka oraz reprezentacją 

Grajewa. Celem, który wspieraliśmy było leczenie Oli, która choruje na stwardnienie rozsiane. Dzięki 

wsparciu wielu osób (w tym Paweł Papke i Tomasz Frankowski) i organizacji oraz hojności mieszkańców 

zebraliśmy kwotę 6606zł.   

16 LISTOPADA odbył się VII Leśny Cross Niepodległości. Bieg nad Jeziorem Sedraneckim jak co roku 

organizowany jest przez Stowarzyszenie Olecko Biega jego własnymi środkami przy wsparciu instytucji 

i sponsorów. Z tego miejsca dziękuję za Wasz wkład i zaangażowanie. Wydarzenie na dobre wpisało się 

w kalendarz i stanowi ważny element corocznych obchodów Święta Niepodległości w naszej gminie. 

W dniach 18-20 LISTOPADA odbyły się pierwsze spotkania zespołów pracujących nad budową Strategii 

Rozwoju Oświaty w Gminie Olecko na lata 2020-2025. 

21 LISTOPADA zakończyliśmy akcję "WIDOCZNY UCZEŃ, TO BEZPIECZNY UCZEŃ" . Uczniowie 

pierwszych klas szkół podstawowych naszej gminy zapoznali się z zasadami jakich należy przestrzegać 

na drodze. Otrzymali także odblaskowe workoplecaki. Dziękuję Policji za wsparcie akcji.  

23 LISTOPADA zostałem zaproszony przez Panią Sołtys Joannę Jurewicz oraz mieszkańców wsi Możne 

na uroczyste otwarcie drogi w ich wsi. Budowa została dofinansowana z Funduszu Dróg 

Samorządowych. Cieszę się, że wspólnym wysiłkiem udało się nam zakończyć tę długo oczekiwaną 

inwestycję.  

23 LISTOPADA mieszkańcy sołectwa Babki Oleckie świętowali powołanie Koła Gospodyń Wiejskich 

BABCZANKI. Dziękuję za zaproszenie, życzę wielu kreatywnych działań i niezmiennie deklaruję swoje 

wsparcie wszelkich inicjatyw, które mają na celu rozwój i integrację. 

Zdecydowana większość wydarzeń odbywa się poza godzinami pracy urzędu i w weekendy. Pragnę 

uspokoić panią radną, że poświęcam maksymalną ilość czasu na prace merytoryczną, często 

wykraczającą poza normy. 

 

ZAPRASZAM: 

29 XI - 1 XII wszystkie sołectwa odwiedzi Orszak Świętego Mikołaja. Wydarzenie zostało zorganizowane 

z inicjatywy sołtysa Babek Gąseckich oraz jednego z mieszkańców wsi Możne (RODO) przeprowadzone 

przy wsparciu TPD Olecko i Stowarzyszenia Kocham Olecko oraz sponsorów. W tym roku mamy 

kontynuację, w działania włączają się sołtysi kolejnych sołectw. Wszystkim życzę udanej zabawy. 

7 GRUDNIA na Placu Wolności odbędą się Mikołajkowe Iskierki Dobra. Będziemy zbierać pościel dla 

Hospicjum w Jaśkach oraz tworzyć najdłuższy łańcuch z nakrętek na choinkę, dookoła Placu Wolności 

przemaszeruje Mikołajkowy orszak, w Mikołajkowych manufakturach będzie można napisać list do 

Mikołaja, przygotować tradycyjny mak do makowca, w Wielkiej Księdze Przepisów Świątecznych 

umieścić swoją ulubioną recepturę,  wykonać własne ozdoby choinkowe czy polukrować pierniki. 

Atrakcji nie zabraknie.  

13 GRUDNIA  o godzinie 17.00 zapraszam na Koncert Charytatywny „Czar Bożego Narodzenia” 

organizowany już po raz XIII przez Szkołę nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku 

13 GRUDNIA o godzinie 18.00 w kościele Najświętszej Maryi Panny w Olecku odbędzie się msza św. z 

okazji rocznicy wybuchu stanu wojennego 

15 GRUDNIA  o godzinie 11.00 na Placu Wolności rozpocznie się tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy 
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15 GRUDNIA  o godzinie 14.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury Wykład Marka Góryńskiego  

19 GRUDNIA godzina 16.00 Wigilia na Placu Wolności 

 

MOSiR Olecko 

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

m.in.: 

2 LISTOPADA odbył się mecz piłki nożnej I ligi wojewódzkiej C1 trampkarzy: MLKS Czarni Olecko – MKS 

Mrągowia Mrągowo. 

 

5 – 7 LISTOPADA odbyły się m. in.  Mistrzostwa Województwa WM SZS Turnieju „Moje boisko Orlik  

2012” Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt, Mistrzostwa Województwa WM SZS  

Turnieju „Moje boisko Orlik 2012” Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców, Mistrzostwa  

Powiatu Oleckiego SZS Igrzyska Młodzieży Szkolnej w halowej piłce nożnej dziewcząt, Mistrzostwa  

Powiatu Oleckiego SZS Igrzyska Młodzieży Szkolnej w halowej piłce nożnej chłopców. 

 

13 – 16 LISTOPADA m.in.: Mistrzostwa Rejonu VI W-M SZS Licealiada w piłce nożnej dziewcząt,  

Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS Igrzyska Dzieci w halowej piłce nożnej dziewcząt, Mistrzostwa  

Powiatu Oleckiego SZS Igrzyska Dzieci w halowej piłce nożnej chłopców, Mecz charytatywny na rzecz  

chorej Oli Olecko-Grajewo, Mistrzostwa Województwa w Taekwondo Olimpijskim,  Mecz okręgowej  

ligi piłki nożnej MLKS Czarni Olecko – KS Żagiel Piecki. 

 

20 LISTOPADA Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS Igrzyska Dzieci w mini siatkówce „trójek” dziewcząt  

i chłopców. 

 

23 - 24 LISTOPADA Football Festivall -Turniej piłki nożnej dla chłopców z rocznika 2008. 

 

28 LISTOPADA odbyły się Mistrzostwa Rejonu VI woj. WM SZS Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce  

ręcznej chłopców. 

 

Planowane imprezy w najbliższym czasie w MOSiR: 

 

30 LISTOPADA Liga Wojewódzka Kadetek w siatkówce UKS SALOS EŁK - UKS OLIMP BARTOSZYCE. 

6 - 8 GRUDNIA Mikołajkowa zabawa na Torze Wodnym WIBIT – pływalnia LEGA. 

10 GRUDNIA Mistrzostwa Rejonu VI W-M SZS Igrzyska Dzieci w drużynowym tenisie stołowym 

dziewcząt i chłopców. 

 

10 GRUDNIA Mistrzostwa Rejonu VI W-M SZS  Igrzyska Młodzieży Szkolnej w drużynowym tenisie 

stołowym dziewcząt i chłopców. 

 

13 GRUDNIA Mistrzostwa Województwa warmińsko-mazurskiego SZS w drużynowym pływaniu 

dziewcząt i chłopców igrzyska dzieci, młodzieży szkolnej i licealiady. 
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Zadania inwestycyjne zakończone w okresie sprawozdawczym:  

 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego sołectwa Rosochackie  
Wykonawca robót: Zakład Ogólnobudowlany. Edward Luto, ul. Kochanowskiego 6, 19-400 Olecko, 

Cena realizacji zamówienia: 18 920,00 PLN  

Odbiór: 6 listopada 2019 r.  

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

 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich  [FS] 
Wykonawca robót budowy ogrodzenia: Zakład Ogólnobudowlany. Edward Luto, ul. Kochanowskiego 6, 

19-400 Olecko, 

Cena realizacji zamówienia: 14 600,00 PLN  

Odbiór: 28 listopada 2019 r.  

Zakres:  

- ogrodzenie wysokości 2,0 m z siatki cynkowanej o łącznej długości 23 mb.  

- ogrodzenie wysokości 1,5 m z siatki cynkowanej 40 mb.  

- makroniwelacja terenu na długości planowanej budowy ogrodzenia.  

 

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 – 14  listopada 2019 r. 

Wartość zamówienia: 14.145,00 zł 

Zakres zadania: dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej 

 

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 – 14 listopada 2019 r. 

Wartość zamówienia: 8.118,00 zł 

Zakres zadania: dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej 

 

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

Suwałki 
Termin wykonania – 6 listopada 2019 r. 

Koszt zadania: 10.271,00 zł 

Zakres robót: urządzenia zabawowe, plac utwardzony z kostki betonowej o pow. 20m2, nasadzenia  

b)  Wykonawca altany: Wykonawca: PPHU LIMBA, R. Majewski, T. Szerel,   Spółka jawna w Kukowie 

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. 

 

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 (odbiór ostateczny) - 19 listopada 2019 r.  
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Zakres:  

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

0,286 km. 

Nadzór inwestorski: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, ul. Sokola 3/27, 19-400 

Olecko. 

Koszt nadzoru brutto: 19.680,00 PLN 

 

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

 

Zadania w trakcie realizacji:  

 
Budowa drogi gminnej Nr 141042N w m. Gordejki Małe 
Wykonawca - Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 12, 

Wartość robót budowlanych   - 1.824.738,95 zł                  

Termin realizacji:  30 września  2020 r. 

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

Nadzór inwestorski: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, ul. Sokola 3/27, 19-400 

Olecko. 

Koszt nadzoru brutto: 24.900,00 PLN 

 

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 29  lipca 2022 r. 

Trwa procedura przetargowa (wybór wykonawcy). 

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

betonowej. 

 

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 25 listopada 2019 r. termin montażu do 19 grudnia 2019 r. 

 

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 odbioru – 30 czerwca 2020 r. 

Zakres: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania. 

 

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 
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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 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 

 

Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola  z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku. 
Wykonawca:  RM Dobre Budownictwo, Ryszard Molenda, Ełk. 

Oferowana cena realizacji zamówienia: 2 611 374,14 PLN  

Termin wykonania do dnia 30 października 2020 r.  

Nadzór inwestorski: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty Biuro Usług Projektowych i 

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

 

Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku – etap II. 
Wykonawca robót: Infinity Group Sp. z o.o. Białystok, 

Cena realizacji zamówienia: 345 999,00 PLN brutto 

Termin wykonania ustala się do dnia 20 grudnia 2019 r.  

Zakres:  

Budowy na podstawie projektu budowlanego telekomunikacyjnej mikro kanalizacji kablowej wraz ze 
studniami kablowymi, budowę linii kabli światłowodowych i elektrycznych; budowę punktów 
kamerowych: 

- ciąg pieszy „Wiewiórcza ścieżka); 
- Skocznia; 
- Kabel światłowodowy do budynku MOSiR ul. Park 1. 
- Doposażenie Centrum Monitoringu oraz konfiguracja systemu; 

Opracowanie w „formule zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej, i realizacja monitoringu, 
telekomunikacyjnej mikro kanalizacji kablowej wraz ze studniami kablowymi, budowę linii kabli 
światłowodowych i elektrycznych; budowę punktów kamerowych: 

 - Szyjka 1 – na wysokości planowanego kempingu; 
 - Szyjka 2 – na wysokości toalety publicznej; 
 - Szyjka 3 – na wysokości budynku obsługi kąpieliska;   
 - Szyjka 4 – na punkcie widokowym.  

Nadzór inwestorski: Wydz. BI 

 

Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5-8 [FS] 
Wykonawca robót budowlanych: Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto, ul. Kochanowskiego 6, Olecko. 

Cena oferty brutto - 8.260,00 zł. 

Termin realizacji: 13 grudnia 2019 r. 

Zakres robót: wykonanie chodnika z kostki betonowej gr.6cm i 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 

dł. ok. 40m i szer. 1,5m . 
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Zwiększenie ochrony bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko (tereny zielone) 
Zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej 

w złotych kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim” wszczęto procedurę na dostawę dwóch zestawów 

kamerowych. Termin składania ofert do 5 grudnia 2019 r. do godz. 14:00. 

Termin realizacji: 31 stycznia 2020 r. 

 

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

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

PGE Dystrybucja S.A., Lublin – budowa linii kablowej SN 15 kV oraz złącza kablowego SN-15KV, dł. ok. 
1400m, na terenie m. Olecko, obręb ewidencyjny Olecko 1, Olecko 2. 

PGE Dystrybucja S.A., Lublin – budowa linii kablowej SN 15 kV, dł. 586 m, linii kablowej  nN 0,4 kV, dł. 
973 m,  oraz kontenerowej stacji  transformatorowej SN/nN, w obrębie ewidencyjnym Możne,  Olecko 
2. 
 

W dniach 18-20 listopada 20196 r. odbyły się pierwsze spotkania zespołów powołanych do prac nad 

Strategią Rozwoju Oświaty w Gminie Olecko. Uczestnicy spotkań podczas zajęć warsztatowych określili 

mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia występujące w obszarach: organizacja  

i zarządzenie w oświacie, infrastruktura, nauczyciel, dydaktyka, wychowanie, opieka oraz czas wolny 

ucznia. Podczas kolejnych spotkań, które są zaplanowane na dzień 16 i 17 grudnia 2019 r. osoby 

uczestniczące w budowaniu strategii będą pracować nad materiałem do ankiet badawczych. 

W listopadzie 2019 r. zostało wydanych łącznie 6 decyzji przyznających pracodawcom dofinansowanie 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 25 654,00 zł. Dofinansowanie przyznano 

trzem pracodawcom na sześciu młodocianych, a wysokość dofinansowania wynosiła od 2 286,00 zł do 

5 588,00 zł. Dofinansowanie kosztów kształcenia pokrywane jest ze środków z Funduszu Pracy. 

 
Sprawy środowiskowe: 
W dniu 28.10.2019 r. wydaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na modernizacji istniejących sieci cieplnych w Olecku (inwestor PEC Sp. z o.o. Olecko).  

 
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). W dniu 26.11.2019 r. zwróciliśmy się z wnioskiem 
do Wód Polskich w Białymstoku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko. 
 

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. Inspektor Sanitarny w Olecku opinią z dnia 15.11.2019 r. uznał, że dla 
przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko i wykonać raport o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie 
poinformował, że zajmie stanowisko w sprawie w terminie do 16 grudnia 2019 r.  
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W dniu 13.11.2019 r. wydaliśmy decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej 
telefonii komórkowej w Lenartach. Zarówno Wody Polskie w Białymstoku, Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Olsztynie i Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie wydali opinię, że przedmiotowa 
inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

 
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”. Do dnia 15.11.2019 r. do Urzędu wpłynęło 26 wniosków na łączną ilość ok. 79 ton.  
 
Remonty i modernizacja lokali i budynków komunalnych 
 Wykonanie inwestycji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania zasilanej kotłem dwufunkcyjnym 
gazowym w czterech lokalach komunalnych przy ul. Kolejowej 26/12, ul. Kościuszki 13/6, ul. Kolejowa 
26/5, ul. Wiśniowa 9a/2 w Olecku. Łączna kwota inwestycji brutto 69.000,00 zł. 
Wykonanie inwestycji instalacji centralnego ogrzewania zasilonej z sieci ciepłowniczej w dwóch 
budynkach komunalnych przy ul. Kasprowicza 6/8 i ul. Kasprowicza 10/12   w Olecku oraz remont lokali 
mieszkalnych na poddaszu przy ul. Kasprowicza 6/8 na łączną kwotę 240 000, 00 zł.  

 

Przetargi:  

- nie doszedł do skutku pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod 
budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, oznaczonej - nr geod. 725/6 o powierzchni  1268 m2, 
położonej w Olecku na zapleczu   ul. Rzeźnickiej. 
- po raz kolejny ogłoszono zaproszenie do składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach na 
nabycie lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kościuszki 12 w Olecku, powierzchnia użytkowa lokalu 
46,60 m2, rokowania przeprowadzone zostaną 10 grudnia  2019 r. 
 
Umowy notarialne: 

 - zawarto umowę na sprzedaż  lokalu mieszkalnego nr 6 na rzecz najemcy w budynku przy                         ul. 
Grunwaldzkiej 5.  
 
Informacja o naliczeniu opłat adiacenckich związanych z budową urządzeń  infrastruktury 
technicznej: 
- zakończono postępowania w sprawie naliczenia opłat adiacenckich przy ulicach Kasztanowej, 
Dębowej  i Grabowej. Postępowaniem objęte były nieruchomości, którym zostały stworzone warunki 
do korzystania  z wybudowanej drogi. Wydano 21 decyzji administracyjnych,  opłaty adiacenckie 
ustalono na łączną  kwotę 37 606,50  zł.   
 

Światowy Dzień Walki z cukrzycą  

14 listopada 2019 w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” odbył się światowy Dzień Walki z 

Cukrzycą. Organizatorem wydarzenia była Pani Alicja Nowik – edukator diabetologiczny  Radna Rady 

Miejskiej , Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz 

Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Olecku pod kierownictwem 

Pani Ewy Zalewskiej – Drozd. 

O dużym zainteresowaniu tematem cukrzycy oraz potrzebie profilaktyki w zakresie tej choroby mogła 

świadczyć pełna sala kina. Podczas wydarzenia mieszkańcy miasta mieli okazję skorzystać z pomiaru 
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glukozy we krwi, z którego skorzystały 143 natomiast z  pomiaru ciśnienia tętniczego krwi  skorzystało 

117 osób. Podczas pomiaru cukru u jednej z osób stwierdzono niepokojący wynik, aż 522 mg/dl(decylitr). 

W związku z tym badanie przeprowadzano jeszcze trzykrotnie. Glukometr jednak się nie pomylił. Cztery 

osoby miały poziom cukru powyżej 180mg/dl .W trakcie pomiaru ciśnienia tętniczego u dwóch osób 

stwierdzono ciśnienie tętnicze bardzo wysoko powyżej normy. Wszystkim zalecono pilne konsultacje z 

lekarzem rodzinnym. osoby  pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.  

Serdecznie dziękujemy partnerom wydarzenia oraz sponsorom, którzy bezpłatnie tworzyli wydarzenie.  

 Samochód pożarniczy dla OSP Gąski 

 14 listopada przyjechał fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo do 

jednostki OSP Gąski. Zakupiony został podczas realizacji przetargu nieograniczonego. Wyłonionym 

wykonawcą został Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.   

Cały koszt inwestycji wynosi: 759 894,00 zł. 

Zakup współfinansowany jest ze środków: 

- własnych Gminy Olecko w kwocie – 349 924,77zł, 

- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie – 50 000,00 zł, 

- dofinansowania z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie – 82 000,00 zł, 

- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 

277 969,23 zł  

Uroczyste przekazanie samochodu nastąpi 14 grudnia 2019 roku i rozpocznie się mszą świętą w 

kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego w Gąskach. 

Nowy defibrylator AED  

 

Wczoraj  zamontowany został na budynku Centrum Informacji Turystycznej w Olecku defibrylator AED, 

na miejsce skradzionego w czerwcu br. Ubezpieczyciel wypłacił nam odszkodowanie i mogliśmy kupić 

nowy sprzęt . Urządzenie kosztowało 4 794,12 zł. Zostało zainstalowane w specjalnej gablocie 

wyposażonej w alarm, ogrzewanie i oświetlenie. 

 

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”. 

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. 

Trwa realizacja  następujących projektów: 

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. 
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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. Rozwój e-usług w Gminie Olecko -  W ramach projektu wdrożony zostanie szereg systemów 
informatycznych, doposażenie w  sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Zakupione 
zostanie również urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem i ploterem A0, drukarka adresująca 
oraz kopertownica.  

5. Utworzenie Dziennego Domu Senior + w Olecku  - w ramach inwestycji powstała placówka 

przeznaczona dla 16 osób powyżej 60 roku życia, wymagających dziennej opieki.  

6. Czar Północy - rozwój wspólnej turystyki festiwalowej Olecka i Gusiewa – Celem projektu jest 
rozwój turystyki festiwalowej poprzez współpracę transgraniczną z Administracją Gusiewa. W 
ramach projektu przewidziano remont prawego skrzydła Regionalnego Ośrodka Kultury w 
Olecku „Mazury Garbate” (59 000 Euro), zakup sprzętu na potrzeby działalności ROK ( oraz 
działania miękkie – Transgraniczną Akademię Sztuk. 

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

Olecko. 

8. Budowa drogi gminnej Gąski-Świdry Nr 141019N oraz odcinka drogi Świdry-Dzięgiele Nr 

141048N. 

 

W okresie międzysesyjnym podpisano umowy o dofinansowanie projektów: 

„Budowa drogi gminnej Nr 141035N w m. Dąbrowskie od km +500 do drogi wojewódzkiej nr 653” – 
Droga gminna o przebiegu Dąbrowskie- Dąbrowskie Osada (obręb Dąbrowskie Kolonie) długości 
opracowania 2580 m (do wybudowania w ramach Programu przyjęto 2071 m). Budowana droga będzie 
posiadała następujące parametry: klasa drogi - D; długość opracowania - 2071 m, szerokość jezdni - 5 m. 
Droga łączy się z drogą powiatową nr 1895N oraz drogą wojewódzką nr 653. 
Całkowita wartość projektu: 2 080 831,31 zł 
Wartość dofinansowania: 1 247 900,47 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 

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

Aktualizacja programu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Gminy Olecko – 

W związku z zakończeniem prac nad Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olecko na lata 2012-2027 i pracami nad projektem 
uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olecko na lata 2012-2027”, zapraszam Państwa na spotkanie, 
na którym zaprezentowany zostanie ww. dokument.  

W spotkaniu uczestniczyć będą i odpowiedzą na Państwa pytania przedstawiciele firmy 
WESTMOR Consulting, odpowiedzialnej za  opracowanie dokumentu. 
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Spotkanie odbędzie się 4 grudnia 2019 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Olecku. 
 

 

Wdrażanie narzędzi współpracy gminy z mieszkańcami oraz związanych z partycypacją społeczną   

Budżet Obywatelski Gminy Olecko na 2020 rok – do 9 grudnia br. trwa nabór projektów zadań. 

Zainteresowanie naborem jest duże, wnioskodawcy przychodzą na indywidualne konsultacje z 

pracownikami Wydziału Strategii i Rozwoju, którzy pomagają w procedurze przygotowania wniosku, 

odpowiadają na wszelkie pytania. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w zakładce "Budżet „Obywatelski”. Kwota środków przeznaczonych na zadania w 2020 roku 

to 275 000 zł.  

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

Planowany termin ogłoszenia wyników: do 24 stycznia 2019 r. 

 

 


