
1 
 

 

INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA –  GRUDZIEŃ 2019 

 

WYDZIAŁ FINANSÓW  

 

Na posiedzeniu w dniu 03 grudnia 2019 r. RIO  pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2020 – 2029  z przedłożonego Zarządzenia  

Nr ORN.0050.146.2019 Burmistrza Olecka z dnia 15 listopada 2019 r.  oraz pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały budżetowej Gminy Olecko na 2020 rok z przedłożonego Zarządzenie  

Nr ORN.0050.147.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. 

 

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

Obrachunkowej w Olsztynie : 

- Uchwałę Nr ORN.0007.122.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 listopada 219 r. w sprawie zmiany 

budżetu Gminy Olecko na 2019 rok , 

-  Uchwałę Nr ORN.0007.121.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2019- 2028 , 

- Zarządzenie Nr ORN.0050.163.2019  Burmistrza Olecka z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany 

budżetu Gminy Olecko na 2019 rok . 

- uchwałę Nr ORN.0007.125.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Na posiedzeniu w dniu 18 grudnia Regionalna Izba Obrachunkowa  stwierdziła, że uchwały i 

zarządzenie są zgodne z prawem.  

 

Po weryfikacji wniosków dotyczących zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków 

europejskich otrzymaliśmy płatności na „e-Gmina Olecko „- w kwocie 1.412.391,09 zł  oraz  na „ 

Zagospodarowanie plaży Szyjka” - w kwocie 468.640,32 zł . 

 

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I NADZORU 

W dniu 10 stycznia 2020 roku dyżur eksperta ZUS odbędzie się w budynku przy Placu Wolności 1 na 
parterze w pokoju Nr 1. Harmonogramy dyżurów na rok 2020 podajemy na stronie internetowej oraz 
na tablicach w urzędzie. 

 

Od stycznia 2020 r. do dyspozycji mieszkańców Gminy Olecko zostanie oddany System Zgłaszania 
Obywatelskich Potrzeb, tzw. SZOP. Strona www i aplikacja android umożliwi zgłaszanie i śledzenie 
zgłoszeń od mieszkańców. Dzięki systemowi każdy mieszkaniec gminy będzie mógł zdalnie z domu, 
przy użyciu komputera lub smartfona zgłosić np. usterkę lampy stojącej przy drodze, dziurę w jezdni, 
niebezpieczeństwo oraz wiele innych informacji związanych z zagrożeniami i potrzebami.  

 

WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU 

7 GRUDNIA odbyły się Mikołajkowe Iskierki Dobra gdzie w Świątecznych Manufakturach śpiewano 

kolędy, najmłodsi pisali listy do Prawdziwego Świętego Mikołaja, lukrowali pierniki, własnoręcznie 
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zrobione zostały świąteczne ozdoby oraz ubraliśmy wspólnie miejską choinkę w najdłuższy ekologiczny 

Zakręcony Łańcuch.  

W organizację i pomoc podczas tegorocznych Iskierek Dobra włączyła się bardzo duża liczba osób i 

instytucji i do tych wszystkich kieruję podziękowania:  

• Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

• Streetworking Olecko  

• Mażoretki Olecko  

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Olecku  

• Stowarzyszenie Krok po Kroku  

• Koło Gospodyń Wiejskich Kukowianki  

• Sedranianki 

• Oleckie Echo 

• Grupa Młodzieży "Złota Rybka"  

• Olecka Rada Młodzieżowa  

• Hufiec ZHP Olecko  

• Hospicjum Olecko  

• Ważkafun  

• Wioletta i Przemysław Bogdanowie oraz cały Orszak Świętego Mikołaja  

• Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku 

• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Olecku  

• Cztery  Łapy  

• Nadleśnictwo Olecko 

• Komenda Straży Pożarnej w Olecku  

• Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku ,,Mazury Garbate”  

Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.  

 

13 GRUDNIA w galerii A. Legusa odbyła się wystawa – POMYSŁODAJNIA Prezentowane fotografie 

przedstawiają przebieg wydarzeń mi.in takich jak: warsztaty kulturalnego recyklingu, fotografie eko 

kosze, projekcja niemego filmu ,,ŚNIEŻKA”, koncert zespołu  ,,Vschood”, warsztaty plastyczne dla dzieci 

i dorosłych połączone z turniejem piłki nożnej. 

13 GRUDNIA w Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej w Olecku odbył się Wieczór Autorski 

Marka Gałązki. Spotkanie charytatywne na rzecz Oli z Olecka. 

13 GRUDNIA odbył się XIV koncert charytatywny Czar Bożego Narodzenia organizowany przez 

społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku. Dochód z koncertu 

przeznaczony został na leczenie rocznego Błażeja. 

13 – 15 GRUDNIA, miały miejsce wydarzenia związane z 38 ROCZNICĄ WPROWADZENIA STANU 

WOJENNEGO W POLSCE - uroczysta Msza Św. za Ojczyznę, Koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu 

uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Olecku oraz wykłady historyczne w Regionalnym Ośrodku 

Kultury  ,,Mazury Garbate” w Olecku. 
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15 GRUDNIA NA GŁÓWNYM PLACU W MIEŚCIE ODBYŁ SIĘ JARMARK ŚWIĄTECZNY. Pojawiły się 

różnego rodzaju stoiska m.in.: rękodzieła, ozdoby świąteczne, potrawy i wyroby regionalne, domowe 

wypieki i inne. Odbyły się różnego rodzaju konkursy a także występy artystyczne. 

16 GRUDNIA w Sali teatru AGT odbyło się spotkanie z Panią Ewą Kozłowską, autorka książki Olecko 

1945-2018. 

19 GRUDNIA na Placu Wolności w Olecku odbyło się spotkanie wigilijne olecczan. Zgodnie z tradycją  

Mieszkańcy podzielili się opłatkiem, najmłodszych częstowano słodkościami, a przy wigilijnym stole 

kosztowano tradycyjne, wigilijne potrawy. Pobyt na placu uprzyjemniły koncerty kolęd. 

W organizację  tegorocznego  wigilijnego spotkania na Placu Wolności zaangażowały się :  

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja 

Kopernika w Olecku, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku,  Regionalny Ośrodek Kultury 

w Olecku „Mazury Garbate”, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Komenda Hufca ZHP w Olecku, 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., Nadleśnictwo w Olecku, Powiatowa Państwowa 

Straż Pożarna w Olecku Urząd Miejski w Olecku oraz  wolontariusze z Oleckiej Rady Młodzieżowej. 

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy, licząc na dalszą współpracę.  

 

ZAPRASZAM: 

22 GRUDNIA O GODZ. 14:00 na koncert rosyjskiego zespołu wokalno – tanecznego ,,BUBENTSY” z 

partnerskiego miasta Gusiew, który odbędzie się w Sali kina ,,Mazur” (wstęp wolny).  

27 GRUDNIA O GODZ. 18.00 zapraszam wszystkich serdecznie na Wróbelka Literackiego w reżyserii 

Pana Marka Borawskiego w sali teatru AGT. 

1 STYCZNIA 2020 PRZYWITAJMY RAZEM NOWY ROK NA GŁÓWNYM PLACU W MIEŚCIE, godz. 15:30. 

Zabawa z Djem, rozpalenie ogniska, pokaz fajerwerków. 

 

MOSiR Olecko  

W grudniu MOSiR był organizatorem oraz gospodarzem szeregu wydarzeń sportowych, m.in.: 

2 GRUDNIA w hali „Lega” w Olecku odbyły się Mistrzostwa Rejonu VI W-M SZS Igrzyska Młodzieży  

Szkolnej w halowej piłce nożnej chłopców. 

W DNIACH 6 – 8 GRUDNIA na pływalni hali Lega w Olecku rozstawiony był tor wodny WIBIT, który  

cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. 

7 – 8 GRUDNIA WYDARZENIE ASTI CUP 2019 organizowane przez Pana Pawła Astapczyka.  

9 GRUDNIA Mistrzostwa Rejonu VI WM SZS Licealista w piłce ręcznej dziewcząt. 

10 GRUDNIA Mistrzostwa Rejonu VI W-M Szkolnego Związku Sportowego Igrzyska Dzieci i Młodzieży 

Szkolnej w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. 

11 GRUDNIA Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS Licealiada w halowej piłce nożnej chłopców 

11 GRUDNIA Mistrzostwa Rejonu VI W-M Szkolnego Związku Sportowego Igrzyska Dzieci w Halowej 

Piłce Nożnej Chłopców 

13 GRUDNIA Mistrzostwa Województwa Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w  

Drużynowym Pływaniu Dziewcząt i Chłopców Igrzysk Dzieci, Młodzieży Szkolnej i Leceliady – Finał. 

 16 GRUDNIA w hali Lega w Olecku odbyły się Wojewódzkie Indywidualne Zawody Wspinaczkowe 
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Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego Dziewcząt i chłopców Igrzysk Dzieci,  

Młodzieży Szkolnej i Licealiady. 
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Planowane wydarzenia w najbliższym czasie w MOSiR: 

 

1 STYCZNIA - XX Noworoczny mecz piłki nożnej Czarni Olecko – Reszta Świata; XIV Noworoczny Turniej 

Tenisa Ziemnego w hali Lega. 

1 STYCZNIA XV Noworoczny Turniej Tenisa Ziemnego w hali Lega w Olecku. 

 

Ruszyły zapisy na Ferie zimowe z MOSiR-em na okres od 20 do 31 stycznia 2020 r. (w dniach od 

poniedziałku do piątku). Rodzice zapisywać mogą dzieci i młodzież w wieku 6 – 16 lat. W programie 

m.in.: gry i zabawy zespołowe, edukacyjne, terenowe, gry planszowe, zajęcia na basenie, sporty walki, 

tenis stołowy, wyjazd na narty, łyżwy, warsztaty z robotyki, kino i wiele innych. Zapisy w recepcji Hali 

Lega do 12 stycznia 2020 r. Szczegóły oferty otrzymacie Państwo w MOSiR Olecko.  

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INWESTYCJI I PLANOWANIA  

  
Zadania zakończone w okresie sprawozdawczym:  

1. Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5-8 [FS] 
Wykonawca robót budowlanych: Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto, Olecko. Cena oferty brutto - 

8.260,00 zł. 

Odbiór robót: 4 grudnia 2019r. 

Zakres robót: wykonanie chodnika z kostki betonowej dł. ok. 40m  

 

Zadania w trakcie realizacji:  

2. Budowa drogi gminnej Nr 141042N w m. Gordejki Małe 
Wykonawca - Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o. o. 

Wartość robót: 1 824 738,95 PLN 

Termin odbioru robót: 30 września  2020 r. 

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

Nadzór inwestorski: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, Olecko.  

Koszt nadzoru brutto: 24.900,00 PLN 

 

3. Przebudowa drogi gminnej Gąski-Świdry Nr 141019N 
Wykonawca -  Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A., Suwałki 

Termin realizacji: 29  lipca 2022 r. 

Wartość robót budowlanych - 4.321.878,53 zł 

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

betonowej. 

 

4. 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. 
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5. Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej 
fauny i flory rzeki Lega w Olecku 

Wykonawcy robót budowlanych:  

CZĘŚĆ I – ROBOTY ELEKTRYCZNE - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Gołdap – cena 

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

CZĘŚĆ II – TEREN ZIELONY TBS, MAŁA ARCHITEKTURA - Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski 

Olecko – cena realizacji 772 000,00 PLN,  termin realizacji 31 sierpnia 2020 r 

CZĘŚĆ III – NABRZEŻE RZEKI – ROZLEWISKO OBIEKTY INŻYNIERSKIE - SORTED Sp. z o.o. Piaseczno – cena 

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

CZĘŚĆ IV – NABRZEŻE RZEKI – CIĄGI KOMUNIKACYJNE - Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski 

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

Umowy zawarto 22 października 2019 r. 

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

Olecko. 

Koszt nadzoru brutto: 48 000,00 PLN 

 

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

Cena realizacji zamówienia: 2 611 374,14 PLN  

Termin wykonania do dnia 30 października 2020 r.  

Nadzór inwestorski: Biuro Usług Projektowych i Budowlanych Nina Werstak, Olecko.  

Koszt nadzoru: 23 985,00 PLN 

 

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

Cena realizacji zamówienia: 345 999,00 PLN  

Termin wykonania  do dnia 20 grudnia 2019 r.  

Zakres:  

1. budowa punktów kamerowych: 
- ciąg pieszy „Wiewiórcza ścieżka”; 
- Skocznia; 
- Kabel światłowodowy do budynku MOSiR ul. Park 1. 
- Doposażenie Centrum Monitoringu oraz konfiguracja systemu; 
2. Opracowanie w „formule zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej, i budowa 

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. Budownictwa  

Zadanie w trakcie prac odbiorowych. 

 

8. Zwiększenie ochrony bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko 
Część I: dostawa dwóch zestawów kamerowych do monitoringu terenów zielonych. 

Dostawca: Infinity Group Sp. z o.o. Białystok, 

Cena realizacji zamówienia: 38.855,70 PLN  

Termin realizacji: 31 stycznia 2020 r. 

Część II - zagospodarowanie terenów zielonych – procedura przetargowa w przygotowaniu.  

 

9. Budowa drogi gminnej Nr 141035N w m. Dąbrowskie od km 0+500 do drogi wojewódzkiej nr 653 
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Otwarcie ofert 16 grudnia 2019 r. Wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejsza 1.420.297,17 zł - UNIBEP S.A.  

Bielsk Podlaski, Oddział Infrastruktury Białystok 

Termin realizacji 30 listopada  2020 r. 

Trwa procedura przetargowa (wybór wykonawcy). 

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

 

10. 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 – postępowanie zawieszone. 
2. 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. 
3. 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. 

4. Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. Jawna, Szumowo – budowa sieci elektroenergetycznej 
SN-15kV linii kablowej dł. ok. 650 m oraz dwóch słupów  linii napowietrznej SN-15kV, przy ulicy 
Leśnej w obrębie ewidencyjnym Olecko 1. 

 

 

 

WYDZIAŁ EDUKACJI  

10 grudnia w sali kina Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” odbyła się Gala 

wręczenia stypendiów Burmistrza Olecka. Tegoroczni stypendyści z dziedziny nauki, artystycznej 

oraz sportu zgromadzili się wspólnie ze swoimi rodzinami, nauczycielami oraz trenerami. 

Stypendium Burmistrza wyróżnionych zostało w tym roku 55 uczniów. Oprawę oraz organizację 

wydarzenia w tym roku przygotowała Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. 

Jana Twardowskiego w Olecku. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w to wydarzenie 

pracownikom szkoły. 

 

W dniu 11 grudnia br. dwóch nauczycieli kontraktowych przystąpiło do egzaminu o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciele uzyskali pozytywny wynik egzaminu. 

 

Dobiegła końca realizacja programu „Umiem pływać” – programu powszechnej nauki pływania.  

W okresie od września do 7 grudnia z oferty 20 godzin zajęć lekcyjnych na basenie skorzystało 185 

uczniów z klas I-III szkół podstawowych. Gmina zadeklarowała dalszą współpracę z Warmińsko-

Mazurską Federacją Sportu w Olsztynie na rzecz udziału uczniów z Gminy Olecko w programie  

w 2020 r. 

 

W dniach 16 i 17 grudnia 2019 r. odbyły się spotkania zespołów pracujących nad Strategią Rozwoju 

Oświaty. Uczestnicy spotkań podczas zajęć warsztatowych pracowały nad materiałem, który będzie 

zawarty w ankietach badawczych skierowanych do rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów. 
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WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

Sprawy środowiskowe: 
1. Decyzją z dnia 09.12.2019 r. odmówiliśmy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika w miejscowości Kukowo.  
 

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). Wszystkie instytucje opiniujące 
tj. 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. Wobec powyższego decyzją z dnia 18.12.2019 r. umorzyliśmy 
postępowanie jako bezprzedmiotowe. 

 

3. 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 opinią z dnia 16.12.2019 r. uznał, że dla przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę 
oddziaływania na środowisko i wykonać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  
Wody Polskie w Białymstoku opinią z dnia 10.12.2019 r. uznały, że dla przedsięwzięcia nie ma 
potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

 

4. W dniu 28.11.2019 r. do Urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy       
12 MW (megawatów) w miejscowości Jaśki. W dniu 04.12.2019 r. zwróciliśmy się z pismem do Wód 
Polskich w Białymstoku, inspektora sanitarnego w Olecku i Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Olsztynie o wydanie opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia należy 
przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko. Inspektor Sanitarny w Olecku opinią z dnia 
12.12.2019 r. stwierdził, że dla inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na 
środowisko. Czekamy jeszcze na pozostałe opinie.  

 

5. W dniu 27.11.2019 r. do Urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 
4,5 MW (megawatów) w miejscowości Kukowo. W dniu 03.12.2019 r. zwróciliśmy się z pismem do 
Wód Polskich w Białymstoku, inspektora sanitarnego w Olecku i Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Olsztynie o wydanie opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia należy 
przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko. Inspektor Sanitarny w Olecku opinią z dnia 
10.12.2019 r. stwierdził, że dla inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na 
środowisko. Czekamy jeszcze na pozostałe opinie.  

 

6. W dniu 09.12.2019 r. do Urzędu wpłynęły 2 wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do     
1 MW (megawata) w miejscowości Babki Oleckie. W dniu 18.12.2019 r. zwróciliśmy się z pismem do 
wnioskodawcy o uzupełnienie informacji. 
 

7. W dniu 27.11.2019 r. do Urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii 
komórkowej w obrębie Judziki. W dniu 10.12.2019 r. zwróciliśmy się z pismem do Wód Polskich w 
Białymstoku, inspektora sanitarnego w Olecku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
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Olsztynie o wydanie opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę 
oddziaływania na środowisko.  

 

Remonty i modernizacja lokali i budynków komunalnych: 

 

1. Wykonano remont elewacji i docieplenie dwóch ścian bocznych budynku komunalnego przy ul. 

Młynowej 5 na łączną kwotę 51 840, 00 zł. Wymieniono również stolarkę okienną i drzwi na 

kwotę 12 516,57 zł.  

PEC Olecko 

1. Opublikowano ogłoszenie o przetargu na Wykonanie kompleksowej usługi – wykonanie 
projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia (zgłoszenia) na budowę - dla 
przedsięwzięcia: "Modernizacja istniejących sieci w celu ograniczenia strat ciepła oraz 
likwidacji niskiej emisji w systemie ciepłowniczym PEC Olecko” -  prace projektowe podzielono 
na zadania tak aby w razie nie otrzymania dofinansowania można było je zatrzymać bez 
ponoszenia większych kosztów. Termin do 31.12.2019 do godz. 10.30. 

2. Złożono korektę należnych opłat w zakresie korzystania ze środowiska według wskaźników 
KOBiZE – za ostatnie 5 lat, jeżeli nie zostanie zakwestionowany, uzyskamy zwrot w wysokości 
19 491,00 zł 

3. Złożono pismo do Burmistrza Olecka w związku z prośbą o możliwość uzyskania tytułu 
prawnego do niżej wymienionych dwóch lokalizacji: 
- Lokalizacja 1 – działka nr. 2886/3, obręb Olecko 2- ul. Rzemieślnicza; 

- Lokalizacja 2 - działka nr. 1301/10 i 1299, obręb Olecko 2 – ul. Kościuszki, zrekultywowany 

teren po wysypisku śmieci. 

4. W związku z wystąpieniem MBK o warunki techniczne podłączenia 2 projektowanych 
budynków wielorodzinnych na ulicy Wiejskiej złożono kolejny wniosek o dofinansowanie w 
ramach programu „Ciepłownictwo powiatowe” – nabór od marca 2020. Oczywiście wszystko 
uzależnione od rezultatów pierwszego złożonego wniosku. Zaproponowano przyłącze również 
dla Przedszkola na Wiejskiej. Łącznie sprzedaż na poziomie około 6 500 GJ. 

5. Praca na kotłowni bez większych awarii. 
 

 
Inne sprawy   

1. W dniu 12 grudnia 2019 r. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie linii kolejowej E75 Ełk – 

Granica Państwa. Do dnia 18 grudnia mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi i opinie. 

2. Na zaproszenie do udziału w przetargu pn.: Zimowe utrzymanie dróg zamiejskich oraz remonty 

bieżące dróg gruntowych na terenie Gminy Olecko wpłynęła jedna oferta złożona przez 

Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, ul. Wieniewskiego 6, 19-400 Olecko. 

3. Na zaproszenie do udziału w zamówieniu pn. „Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia 

ulicznego w gminie Olecko na potrzeby podniesienia jej efektywności w formule Partnerstwa 

Publiczno-Prywatnego” wpłynęły 2 oferty. 

4. Program rządowy „Czyste powietrze”. Od marca 2019 roku pracownicy Wydziału pomagają 

mieszkańcom przy wypełnieniu wniosków o dofinansowanie. W ramach programu 

dofinansowanie można uzyskać do wymiany źródła ciepła, wymiany okien, wymiany drzwi 

wejściowych, termomodernizacji. Do dnia dzisiejszego pracownicy Wydziału wypełnili i wysłali 

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ok. 100 
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wniosków. Jednocześnie pracownicy udzielili ok. 200 porad mieszkańcom przy wypełnianiu 

wniosków.   

 

WYDZIAŁ ROLNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

Przetargi:  

- wyłoniono nabywcę lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kościuszki 12 w Olecku, powierzchnia 
użytkowa lokalu 46,60 m2,   cena ustalona w rokowaniach przeprowadzonych 10 grudnia br. -  5 900,00 
zł. 
 

Umowy notarialne: 

Zawarto umowę zamiany nieruchomości oznaczonej nr geod. 434/44 o pow. 2216 m2  przy ul. 
Zamkowej na nieruchomości oznaczone numerami geod. 1188/94 i 1188/95 o łącznej powierzchni 
3568 m2 przy ul. Kościuszki..  
 
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności:  
 
Od 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa przekształciło się prawo użytkowania wieczystego nieruchomości 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zakończyliśmy wydawanie 

zaświadczeń potwierdzających przekształcenie i stanowiących podstawę do ujawnienia prawa 

własności w księgach wieczystych. Obszar objęty przekształceniem z mocy prawa na terenie naszej 

gminy to 46 600 m2. 

Wszystkie zaświadczenia zostały doręczone do Sądu Rejonowego w Olecku Wydziału Ksiąg 
Wieczystych, dotychczasowym użytkownikom wieczystym oraz do ewidencji gruntów i budynków  
w Starostwie Powiatowym w Olecku.  
 

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA 

Inicjatywa lokalna „Defibrylacja –Edukacja” 
Zakończono realizowanie zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. Defibrylacja-Edukacja 
Szkolenia mieszkańców Gminy Olecko z zakresu resuscytacji z użyciem defibrylatora automatycznego 
AED.  
Najważniejszym celem było poprawa swiadomości społecznej odnośnie wczesnego rozpoznania 
zatrzymania krążenia, rozpoczęcie uciskania klatki, wezwania pomocy oraz wczesnym wykonywaniu 
defibrylacji. Łącznie przeszkolono 244 osoby. Byli to pracownicy urzędów ( min: UM, Starostwo, PUP, 
ROK, Sanepid, WTZ, ŚDS, KP P w Olecku, MOPS, PGK, EGO) oraz grupa nauczycieli z każdej szkoły 
podstawowej. 

 
 
Spotkanie wigilijne seniorów 
W dniu 19 grudnia o godz 11:00 w Sali widowiskowej ROK-u odbyło się spotkanie wigilijne seniorów z 
gminy Olecko, organizowane przez Olecką Radę Seniorów. W programie przewidziano występy 
artystyczne dzieci z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „ Krasnal” w Olecku, Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, Seniorów z Polskiego Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów 
– Oddział Rejonowy w Olecku oraz zespołu Oleckie Echo. Uczestnicy uroczystości podzielili się 
opłatkiem, wspólne zaśpiewali kolędy oraz zdegustowano tradycyjne potrawy wigilijne. 
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Spotkanie wigilijne OSP 
19 grudnia o 9:00 odbyło się spotkanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Olecko. Na współnym 
dzieleniu się opłatkiem spotkali się władze Zarządu Miejsko-Gminnego OSP, władze Jednostek OSP oraz 
komendant powiatowy KP PSP w Olecku Robert Wiśniewski. 

 

Przekazanie samochodu w Gąskach 
14 grudnia odbyło się uroczyste przekazanie wozu strażackiego dla jednostki OSP Gąski. Uroczystość 
zaczęło się mszą świętą w kościele św. Antoniego Padewskiego z udziałem pocztów sztandarowych z 
OSP Mazury, Borawskie i Lenarty. Po mszy odbył się uroczysty apel w strażnicy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gąskach. Uczestniczyli w nim m.in.: warmińsko-mazurski komendant PSP w Olsztynie 
Bogdan Wierzchowski, komendant powiatowy KP PSP w Olecku Robert Wiśniewski, 
wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Edward Adamczyk, starosta powiatu oleckiego Marian 
Świerszcz. Wóz bojowy został zakupiony za pieniądze pochodzące: z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (277 961,22  zł), z Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego (82 000 zł), z budżetu województwa (50 000 zł) oraz z budżetu gminy Olecko, która do 
zakupu dołożyła 349 924,77  zł. 

 
Dzienny Dom Senior + 
W dniu 30 grudnia 2019roku o godz. 12:00 odbędzie się uroczyste otwarcie Dziennego Domu „Senior 
+” przy ul. Parkowej 7 w Olecku. Ośrodek rozpocznie swoje funkcjonowanie od 2 stycznia 2020 roku. 
 
Udział Oleckiej Rady Młodzieżowej w Mikołajkowych Iskierkach Dobra 
7 grudnia podczas Mikołajkowych Iskierek Dobra Olecka Rada Młodzieżowa wspólnie z Komendą Hufca 
ZHP w Olecku 11 pomagały dzieciom wykonać świąteczne kartki i ozdoby świąteczne, które 23 grudnia 
zostaną przekazane pensjonariuszom Zakładu Opieki Długoterminowej w Jaśkach. Podczas spotkania 
odbędzie się też wspólne śpiewanie kolęd. 

 

 
WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU 
 

Trwa realizacja  następujących projektów:  

1. Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku. 

2. Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko (tereny zielone). 

Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Olecku przy 

ul. Zielonej 1.  

3. 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.  

4. Utworzenie Dziennego Domu Senior + w Olecku. 

5. Czar Północy - rozwój wspólnej turystyki festiwalowej Olecka i Gusiewa. 
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 141042N w m. Gordejki Małe od km 0+000 do km 1+927, gm. 

Olecko. 

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

141048N. 

8. Rozwój e-usług w Gminie Olecko. 

  

http://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=343&w=strażnicy&s=1009
http://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=343&w=zakupu&s=1009
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Złożone wnioski o dofinansowanie: 

Projekt Dostosowanie Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku do potrzeb prowadzenia 
nowoczesnej działalności kulturalnej złożony w ramach programu ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego „INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2020” 
Wnioskowana kwota: 327 585,00 zł 

Całkowita wartość projektu: 409 483,00 zł 

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 

 

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

1. Zakończono  pracę nad Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olecko na lata 2012-2027.  

 
2. Rozpoczęto pracę nad Planem odnowy miejscowości Kukowo. Dokument tworzony jest w 

ścisłej współpracy z mieszkańcami Kukowa. Aktualnie przeprowadzana jest diagnoza 
potrzeb i analiza zasobów miejscowości Kukowo. 

 

3. Trwają prace nad przygotowaniem Koncepcji utworzenia uzdrowiska. 
 
Wdrażanie narzędzi współpracy gminy z mieszkańcami oraz związanych z partycypacją społeczną  na 

2019 rok 

1. Budżet Obywatelski Gminy Olecko na 2020 rok – 9 grudnia br. zakończył się nabór projektów 

zadań. Wpłynęło 5 zadań – 3 inwestycyjne i 2 nieinwestycyjne: 

INWESTYCYJNE: 

• Świąteczna iluminacja Olecka 

Lokalizacja inwestycji: Plac Wolności, ul. 11-Listopada, Aleje Lipowe, ul. Grunwaldzka 

Wnioskodawca: Monika Kijak 

Wartość zadania: 250 000,00 zł 

• Wymiana zniszczonej nawierzchni z trawy syntetycznej Boiska Orlik przy SP1 

Lokalizacja inwestycji: Olecko, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościuszki 20 

Wnioskodawca: Krzysztof Dawidziuk 

Wartość zadania: 248 000,00 zł 

• Patriotyczna renowacja – mural „Złotówka” z historią Olecka w tle. 

Lokalizacja inwestycji: Ul. Ludowa 1A 

Wnioskodawca: Iwona Saulewicz 

Wartość zadania: 14 950,00 zł 

NIEINWESTYCYJNE: 

• „Good Vibes Events” 

Lokalizacja inwestycji: Targowica miejska w Olecku 
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Wnioskodawca: Cezary Stasiukiewicz 

Wartość zadania: 25 000,00 zł 

• Akcja Kastracja ! 

Lokalizacja inwestycji: Gmina Olecko 

Wnioskodawca: Joanna Mackiewicz 

Wartość zadania: 25 000,00 zł 

Udział gminy w Stowarzyszeniach 

Trwają prace nad opracowaniem Strategii obszaru funkcjonalnego EGO 2020-2030 prowadzone przez 

Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina Bociana. 

 


