
INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA – STYCZEŃ 2020 
 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I NADZORU 

 
Zgodnie z ostatnią zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Olecku z dnia 2 stycznia 2020 r.  
w ramach Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru zostało wydzielone Biuro Rady Miejskiej, używającego symbolu 
BRM, do zadań którego należą m.in. prace związane z obsługą Rady Miejskiej i komisji oraz organizacją wyborów. 
 
W dniu 23 stycznia br. odbyło się zebranie wyborcze w Osiedlu Lesk w Olecku. Przewodniczącym Zarządu Osiedla 
została Pani Emilia Woźniak. Natomiast członkami zarządu wybrano: Panią Henrykę Piotrowską i Pana Wojciecha 
Tatarczuka. Dziękuję Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Lesk za udostępnienie pomieszczenia  
w celu przeprowadzenia zebrania wyborczego. 
 
W dniu 14 lutego 2020 roku dyżur eksperta ZUS odbędzie się w budynku przy Placu Wolności 1 na parterze  
w sali ślubów. Harmonogramy dyżurów na rok 2020 podajemy na stronie internetowej oraz na tablicach  
w urzędzie. 

 
 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INWESTYCJI I PLANOWANIA  
 
Zadania w trakcie realizacji:  

 

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

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, Olecko. 

Koszt nadzoru brutto: 24.900,00 PLN 

 

2. 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. 

 

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

Cena realizacji zamówienia: 48.000,00 PLN  

Termin odbioru – 30 czerwca 2020 r. 

Zakres: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania. 

 

4. 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. Gołdap – cena realizacji 675 728,24 PLN, termin 

realizacji 31 lipca 2020 r. 

CZĘŚĆ II – Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski Olecko – cena realizacji 772 000,00 PLN,  termin realizacji 

31 sierpnia 2020 r 

CZĘŚĆ III – SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, Piaseczno – cena realizacji 3 229 110,00 PLN, termin realizacji 31 

sierpnia 2020 r.   

CZĘŚĆ IV – Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski 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, Olecko. 

Koszt nadzoru brutto: 48 000,00 PLN 



 

5. 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: Biuro Usług Projektowych i Budowlanych Nina Werstak, Olecko. Cena brutto: 23 985,00 PLN 

 

6. Zwiększenie ochrony bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko 
Dostawca: Infinity Group Sp. z o.o. Białystok, 

Cena realizacji zamówienia: 38.855,70 zł PLN  

Termin realizacji dostawy : 15 stycznia 2020 r 

Zamówienie polegało na dostawie dwóch zestawów kamerowych do oświetlenia terenów zielonych. 

Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie terenów zielonych na terenie 

miasta Olecko. 

 

7. Budowa drogi gminnej Nr 141035N w m. Dąbrowskie od km 0+500 do drogi wojewódzkiej nr 653 
Wykonawca - UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. Białystok 

Cena realizacji zamówienia: 1.420.297,17 zł 

Termin realizacji 30 listopada  2020 r. 

Nadzór inwestorski: Nadzory Budowlane, Kamil Nalewajko, Olecko. 

Koszt nadzoru brutto: 7.900,00 PLN 

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

 

8. Wydana została decyzja  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

1. 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. 

 

9. 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, dł. 586 m, linii kablowej  nN 0,4 kV, dł. 
973 m,  oraz kontenerowej stacji  transformatorowej SN/nN, w obrębie ewidencyjnym Możne,  Olecko 2. 

3. 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. 

 

10. W dniach od 27 stycznia do 17 lutego br. wyłożony jest po raz drugi do publicznego wglądu projekt zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olecku przy Pl. Wolności 3, 19-400 Olecko  
w godzinach od 8.00 do 15.30. 

Wyłożone dokumenty opublikowane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w BIP (w menu: 

Aktualności).  

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się  
10 lutego 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Olecku przy Pl. Wolności 3, 19-400 Olecko, w Sali konferencyjnej nr 32 
(III p.) o godz. 14.00. 
 
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Olecka, 

na adres: 19-400 Olecko, Pl. Wolności 3, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i 

adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2020 r.  

 
 
 
 

WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU:  
 
16 stycznia 2020r. do publicznej wiadomości został podany projekt uchwały Rady Miejskiej w Olecku w sprawie 
wykazu kąpielisk na terenie Gminy Olecko. 
 
W dniu 28 stycznia został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie 
kultury fizycznej na rok 2020r. Termin składania ofert do 20 lutego 2020r. 



16 lutego burmistrz zaprasza na Pierwszą Potańcówkę dla Seniorów. 
 
19 lutego odbędzie się kolejne otwarte spotkanie burmistrza z mieszkańcami. Zapraszam o godzinie 17.00 do Sali 
kina Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku. 
 
 
 

MOSiR. 
 
W styczniu  MOSiR był organizatorem oraz gospodarzem szeregu wydarzeń sportowych, m.in.: 
 
01 stycznia dobył się XXI Noworoczny Mecz Piłki Nożnej na sztucznym boisku  a także  XV Noworoczny Turniej 
Tenisa Ziemnego na Hali LEGA. 
 
Od 10 do 12 stycznia mieliśmy okazję obejrzeć III Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców.  
 
11 stycznia odbyła się I runda Oleckiej Ligi Pływackiej 2020  
 
12 stycznia dzięki Oleckiemu Stowarzyszeniu „Amfiprion” w ramach 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy mieszkańcy mogli wziąć udział w pokazie nurkowania Nurkowanie INTRO.   
 
W dniach od 13 do 17 stycznia odbyły się  Mistrzostwa Regionu w III W-M SZS Licealiadzie w piłce ręcznej 
dziewcząt i chłopców a także w piłce siatkowej i halowej piłce nożnej dziewcząt. 
 
17 stycznia 2020 Już po raz piąty odbyła się Olecka Kąpiel dla Odważnych na Plazy Miejskiej. Wydarzenie to 
zebrało ok 200 uczestników. Organizatorem był Klub Białe Niedźwiedzie Olecko. 
 
Od 20 do 31 stycznia w Miejskim Ośrodku sportu i Rekreacji trwały Ferie na sportowo. W pierwszym tygodniu w 
zajęciach uczestniczyło 90 dzieci. W drugim tygodniu uczestniczy 74 dzieci. 
 
W dniach od 17 stycznia do 22 lutego podczas zimowych zgrupowań odwiedza nas 11 obozów zimowych 
trenujących na obiektach MOSiR.  
 
Oleckie Stowarzyszenie WOPR  ogłosiło nabór  na kurs  ratownika WOPR i ratownika wodnego, który 
rozpoczął się 20 stycznia . 
 
 
NADCHĄDZĄCE WYDARZENIA : 
 
W dniu 8 lutego na Hali LEGA  o 14:00 odbędzie się koncert  Orkiestry WOW  ramach 460- lecia. Młodzież grająca 
na instrumentach stworzy wspólnie ponad 100-osobową estradową orkiestrę. Po raz kolejny Andrea Loss, wybitny 
włoski dyrygent, poprowadzi warsztaty wraz z białostockimi pedagogami i muzykami Opery i Filharmonii Podlaskiej. 
Na scenie będzie można zobaczyć i usłyszeć nie tylko rozległą grupę instrumentów dętych drewnianych i 
blaszanych, lecz także całą rodzinę instrumentów perkusyjnych, wiolonczele, kontrabasy oraz fortepian i harfę. 
Bilety na koncert można nabyć w Centrum Informacji Turystycznej oraz online ekobilet.pl. 

09 utego odbędzie się Liga kadetek w piłce siatkowej. 
 
29 lutego na Pływalni Hali LEGA odbędzie się II runda Oleckiej Ligi Pływackiej.  
 
 
 

Regionalny Ośrodek Kultury Mazury Garbate. 
 
1 stycznia na Placu wolności wspólnie przywitaliśmy Nowy Rok. 
 
12 stycznia odbył się 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mieszkańcy mogli wziąć udział w licznych 
licytacjach, występach zespołów Horpyna i Puls Generation.  W ty roku pieniądze były zbierane dla Dziecięcej 
Medycyny Zabiegowej. Miło jest usłyszeć, że mieszkańcy Olecka po raz kolejny pokazali swoje serce i wspólnymi 
siłami pobili zeszłoroczny rekord. W tym Roku Olecki Sztab WOŚP zebrał ponad 53 tysiące złotych. Całe 
wydarzenie zakończyło się światełkiem do nieba na Placu Wolności. 
 
Przez ostanie dwa tygodnie stycznia w Regionalnym Ośrodku Kultury odbywały się  ferie dla dzieci i młodzieży. 
Można było wziąć udział w warsztatach plastycznych, teatralnych i tanecznych. Uczestnicy mieli też okazję do 
obejrzenia programu estradowego przygotowanego przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
 



26 stycznia o godz. 14 w Sali kina odbyły się występy z okazji Dnia Babci i Dziadka. Z tej okazji można było 
obejrzeć występy Przedszkola Niepublicznego „Kubuś i Przyjaciele”, Sportowego Klubu Tańca Towarzyskiego 
Promenada oraz Chóru Oleckie Echo.. 
 
Teatr AGT dwukrotnie zaprezentował „Bajkę o synku Jasinku i złotym ( czasem srebrnym) ziarenku”. Odbiorcami 
spektaklu były dzieci z przedszkola i uczestnicy zajęć ferii organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 
 
31 stycznia( dzisiaj) w Sali Teatru AGT o godz 19:00 odbędzie się już dziesiąta odsłona Wróbelka Literackiego, 
na którą w imieniu autora i aktorów zapraszam. 
 
 
 

WYDZIAŁ EDUKACJI 

1. W styczniu 2020 r. nastąpiło rozliczenie dotacji celowej za 2019 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Wszyscy uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych 

mieli prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 

przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Wysokość  dotacji  

wynosiła 167 768,31 zł.  

2. W styczniu 2020 r. zostało złożone roczne rozliczenie środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez Gminę 

Olecko przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników  

w 2019 r. W 2019 r. wydano 17 decyzji przyznających dofinansowanie 8 pracodawcom na łączną kwotę 

87 489,70 zł, w tym 57 912,00 zł za przyuczenie 13 młodocianych do wykonywania określonej pracy oraz 

29 557,70 zł za naukę zawodu 4 młodocianych pracowników.  

 

3. W styczniu br. nastąpiło rozliczenie realizowanych w Gminie Olecko ministerialnych programów rządowych 

realizowanych w 2019 r.: 

− w ramach Rządowego programu pomocy w 2019 r.-„Wyprawka szkolna” – 38 uczniom niepełnosprawnym 

z placówek realizujących kształcenie ogólne oraz specjalne w następujących typach szkół: branżowa 

szkoła I stopnia, liceum ogólnokształcące, technikum – udzielono dofinansowania do zakupu 

podręczników lub materiałów edukacyjnych w łącznej wysokości 8 427,63 zł; 

− w ramach Priorytetu 3. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 

2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania 

zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości 

wydawniczych – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olecku doposażyła swój księgozbiór w łącznej wysokości 15 

000 zł, z czego 12000 zł stanowiła trzymana dotacja celowa. Z oferowanego wsparcia  

w ramach programu skorzystały już wszystkie szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Olecko; 

− w ramach modułu 3. rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dwie szkoły podstawowe,  

tj. Szkołę Podstawową Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku oraz Szkołę Podstawową Nr 2 im. Mikołaja 

Kopernika w Olecku – doposażyły i poprawiły standard funkcjonowania swoich stołówek szkolnych. Na 

realizację programu udzielone zostało wsparcie finansowe w wysokości po 100 000 zł (po 80 000 zł 

stanowiła dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz po 20 000 zł wkład własny finansowy 

gminy). 

 

4. W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Oświaty Gminy Olecko na lata 2020-2025 w  styczniu 

2020 r. w szkołach gminnych oraz przedszkolu zostały zebrane kwestionariusze ankiet od nauczycieli, 

rodziców i dyrektorów szkół. W chwili obecnej trwają prace nad ich analizą. 

 

5. W lutym 2020 r. rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zespołów wychowania przedszkolnego oraz nabór do 

klas I oraz oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko. Szczegółowa 

informacja o terminach rekrutacji została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku. 



Wnioski dostępne będą na stronach internetowych szkół  podstawowych i przedszkola oraz w ich 

sekretariatach. 

 
 
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 
 
Sprawy środowiskowe: 

 
1. W dniu 14.01.2020 r. wydaliśmy postanowienie stwierdzające, że dla przedsięwzięcia polegającego na 

rozbudowie drogi krajowej nr 65 na odcinku Olecko- Gąski należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na 
środowisko i wykonać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  
 

2. W dniu 14.01.2020 r. do Urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Gąski-Świdry-Dzięgiele. W dniu 22.01.2020 r. 
zwróciliśmy się z pismem do Wód Polskich w Augustowie, inspektora sanitarnego w Olecku i Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanie opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia należy 
przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko.  

 

3. W dniu 13.01.2020 r. do Urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej w Olecku.  W dniu 14.01.2020 r. zwróciliśmy 
się z pismem do Wód Polskich w Augustowie, 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 stwierdził, że dla przedsięwzięcia nie ma potrzeby 
przeprowadzać ocenę oddziaływania na środowisko. Czekamy na pozostałe opinie. 

 

Sprawy inne: 
W dniu 29.01.2020 r. Burmistrz Olecka spotkał się z Dyrektorem Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Białymstoku i kierownikiem Nadzoru Wodnego w Olecku. Rozmawiano m.in. o mocnym zarastaniu rzeki Lega oraz 
jeziora Oleckie Wielkie. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej obiecał zwiększyć środki na bieżące 
utrzymanie rzeki Lega oraz pomoc przy uregulowaniu rzeki.  
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
 

1. Aktualnie trwają prace porządkowe na terenie miasta. Sprzątane są tereny zieleni miejskiej, skwery, 
ulice i chodniki z piachu i innych zanieczyszczeń. 

2. Kończy się wycinka drzew wzdłuż wiewiórczej ścieżki zgodnie z decyzją na wycinkę uzyskaną od 
Starosty  Oleckiego - 34 drzewa. 

3. Po podsumowaniu uzyskanych decyzji na wycinkę drzew od Starosty oraz Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w 2019 roku pracownicy PGK usunęli 

4. 143 sztuki suchych i obumarłych drzew oraz 30 sztuk tzw. wiatrołomów.  

5. Drzewa zostały wycięte z obszaru parku w centrum, parku na dworcu, Al.  

6. 450- Lecia, ul. Baczyńskiego, ul. Kolejowej, Parku Sportu i Rekreacji, ul. Ludowej, amfiteatru, 
wiewiórczej ścieżki, posesji komunalnych, cmentarza ewangelickiego, cmentarza komunalnego przy ul. 
Gołdapskiej i innych. Koszty związane z wycinką Spółka szacuje na 100 000,00 zł. 

7. Zakończono demontaż ozdób  świątecznych ze słupów i drzew. 

8. Uzupełniono masą asfaltową ubytki w jezdniach na głównych ulicach miasta. 

9. Z tytułu opłat za miejsca grzebalne oraz biletów targowych w stosunku do 2018 roku odnotowano 
wpływy do budżetu Gminy wyższe o 31 400,00 zł netto. 

10. W odniesieniu do 2018 roku wydatki własne Spółki (zużycie materiałów, energii i inne)  w 2019 roku 
zmniejszyły się o 114 000,00 zł netto. 

 

 
 

 
 
 
 



WYDZIAŁ  ROLNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI: 
 

1. Przetargi:  

- ogłoszono drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego, oznaczonej - nr geod. 725/6 o powierzchni 0,1268 ha, położonej  w Olecku na 
zapleczu   ul. Rzeźnickiej. Przetarg odbędzie się 25 lutego 2020 r.  
 

2. Zawarto umowy notarialne: 

 -  na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 18/2 o powierzchni 370 m2 na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w obrębie Rosochackie. 
-  lokalu użytkowego o powierzchni 46,60 m2 w budynku przy ul. Kościuszki 12 w Olecku,  
 
 
3. Realizując obowiązek wynikający z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, 
informuję że w roku 2019:  
 
1) nie zgłoszono do gminy żądania dotyczącego odszkodowania za poniesioną rzeczywistą  szkodę lub 

wykupienia nieruchomości lub jej części w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą.  
2) nie wystąpił żaden przypadek żądania odszkodowania lub zwrotu opłaty w związku ze stwierdzeniem 

nieważności uchwały w sprawie planu miejscowego, w części lub w całości, 
3) w obrocie cywilno-prawnym sprzedano 46 nieruchomości usytuowane na terenach objętych aktualnymi 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, wśród których: 
 
- w jednym przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem 5-ciu lat od dnia, w którym  zmiana  planu stała 
się obowiązująca,  rzeczoznawca majątkowy wykazał wzrostu wartości nieruchomości spowodowany zmiana planu, 
wszczęto procedurę w sprawie ustalenia opłaty,  

 
- pozostałe 45 transakcji sprzedaży nieruchomości na terenach objętych m.p.z.p. miały miejsce  po upływie 5-ciu 
lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące, nie było więc podstaw do wszczęcia 
postępowania w sprawie ustalenia opłat planistycznych. 

 

WYDZIAŁ FINANSOWY      
 
Zgodnie z art. 90 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym , Burmistrz przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
Olsztynie:  

− Uchwałę Nr ORN.0007.141.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko 
na 2020 r., 

− Uchwałę Nr ORN.0007.140.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2020-2029 ,  

− Zarządzenie Nr ORN.0050.174.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko 
na 2019 rok . 

Na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2020 roku Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła / orzekła , że uchwały i 
zarządzenie są zgodne z prawem. 
 
             

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA 
 

 

18 stycznia 2020 r. w odbyło się uroczyste przekazanie w użyczenie sprzętu ratowniczo - gaśniczego zakupionego 
dla jednostki OSP Plewki i OSP Lenarty ze środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości. 
 
Zakupiono sprzęt za kwotę 71 867,00 z czego 71 148,33 pochodzi z programu Funduszu Sprawiedliwości, 
natomiast 1% czyli 718,67 zł pochodzi z budżetu gminy Olecko. Zakupiony sprzęt to: 
- ubrania specjalne – 11 szt. 
- hełmy strażackie – 7 szt. 
- buty strażackie – 11 szt. 
- aparaty powietrzne – 2 szt. 
- agregat prądotwórczy – 1 szt. 
- mostki przejazdowe – 2 szt. 
Otrzymany sprzęt pozwoli uzupełnić potencjał techniczny jednostek co zapewni wysoki poziom gotowości bojowej 
prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku w dniu 24 stycznia 2020 roku rozwiązał umowę z Konsorcjum: 
Fundacją Wigor z Białegostoku oraz Marmed Piotr Pogorzelski także z Białegostoku na „Świadczenie usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podopiecznych 



Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Olecko w okresie od 
1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku”. 
Umowa została rozwiązana w związku z tym, że usługi wykonywane były w sposób wadliwy i niezgodny z umową. 
  
Od dnia 27 stycznia 2020 roku na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi została podpisana umowa z Konsorcjum: Medis24 Łukasz Zasim z Warszawy i 
Medis24 Sp. z o.o  z Warszawy. 
  
Umowa została zawarta na okres do 31 marca 2020 roku do czasu rozstrzygnięcia nowego postępowania na 
realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku. 
  
Wybór Konsorcjum: Medis24 Łukasz Zasim z Warszawy i Medis24 Sp. z o.o. z Warszawy nastąpił w związku z tym, 
że był to drugi oferent uczestniczący w postępowaniu na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Olecku, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Olecko w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 
roku” ogłoszonym przez MOPS w Olecku w dniu 14 października 2019 roku. 
 

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych przypominam o obowiązku złożenia oświadczeń 

o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych za 2019 rok oraz wniesieniu opłaty  I raty za 2020 rok. Termin 

złożenia oświadczenia oraz wniesienia opłaty upływa 31 stycznia 2020 roku.  

 

 

WYDZIAŁ DOCHODÓW I EGZEKUCJI 
 
Przypominam, że 15 stycznia upłynął termin składania deklaracji w sprawie podatku rolnego i leśnego przez osoby 
prawne. Przypominam też, że osoby prawne mają obowiązek złożyć deklarację w sprawie podatku od 
nieruchomości do 31 stycznia i także w tym terminie dokonać wpłaty pierwszej raty podatku. 

 
Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są złożyć deklarację w terminie do 15 lutego  
i także w tym terminie dokonać wpłaty pierwszej raty podatku. 
 
W lutym producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 
Do wniosku dołącza się faktury VAT za okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Dodatkowo hodowcy 
bydła do wniosku zobowiązani są dołączyć informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP). 
Informacje o liczbie DJP są wydawane na wniosek producenta rolnego przez kierownika biura powiatowego Agencji 
Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Druki wniosków są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu w 
zakładce Druki do pobrania, w Punkcie Obsługi Interesanta oraz w pokoju nr 25. 

 
Trwa wymiar podatków dla osób fizycznych na 2020 rok. Decyzje są sukcesywnie doręczane: przez gońców na 
terenie miasta, przez sołtysów i za pośrednictwem operatora pocztowego. W sołectwach, w których 
przeprowadzona została modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. Doliwy, Duły, Jaśki, Kijewo, Olecko-
Kolonia, Olszewo,  Raczki Wielkie, Zabielne, decyzje będą wydawane w późniejszym terminie. Jest to 
spowodowane koniecznością złożenia przez właścicieli nieruchomości nowych informacji podatkowych. Sołtysi tych 
sołectw będą powiadamiani telefonicznie o możliwości odbioru decyzji, które doręczają mieszkańcom sołectw. 
Uspokajam też mieszkańców tych sołectw, że doręczenie decyzji po terminie płatności pierwszej raty nie 
spowoduje obciążenia ich odsetkami za zwłokę, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami na zapłatę 
będą mieli 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

Od 3 do 14 lutego sprawy związane z naliczaniem podatku, wydawaniem zaświadczeń o wielkości gospodarstwa, 
wnioski o zwrot akcyzy interesanci będą mogli załatwić w pokoju nr 25  do godz. 14.00. Po godz. 14.00 wnioski 
należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta (pok. 03). Utrudnienia spowodowane  są koniecznością aktualizacji 
bazy podatkowej o  wciąż spływające dane. Za niedogodności  przepraszamy! 

 

 
 

URZĄD STANU CYWILNEGO 
 
Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centralnym 
Ośrodkiem Informatyki, uruchomiło rejestr danych kontaktowych osób fizycznych (RDK). Udostępnienie nowego 
rejestru dla obywateli oraz instytucji administracji publicznej nastąpiło 22 grudnia 2019 r.  



Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) jest jednym z modułów Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Dostęp do 
wybranego modułu SRP, w tym również do modułu RDK, odbywa się za pomocą aplikacji Źródło. RDK powstał 
w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy administracją publiczną, a osobami fizycznymi, które przekażą swoje 
dane do RDK. Dzięki temu administracja publiczna może mieć z nimi bezpośredni kontakt, co przyśpiesza 
załatwianie spraw urzędowych. Dane gromadzone w RDK będą stanowić także bazę dla usług informacyjnych 
kierowanych do obywatela.  Obywatel będzie miał możliwość aktywowania szybkiego kanału komunikacji 
z administracją w taki sposób jak mu będzie najwygodniej czyli za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu 
komórkowego. Obywatel będzie miał możliwość otrzymywania informacji od administracji związanej 
z przypomnieniami o zbliżających się terminach ważności dokumentów wydawanych przez administrację. Obywatel 
będzie mógł liczyć na bezpośredni kontakt w sprawach, które administracja będzie prowadziła dla niego i przez to 
będzie możliwość skrócenia czasu obsługi wniosku lub sprawy. 
Przekazanie danych kontaktowych przez obywatela może odbywać się: 

1) przez internet – należy wówczas posiadać profil zaufany lub e-dowód, które pozwolą potwierdzić 
tożsamość danej osoby, 

2) w urzędzie – przez złożenie wniosku o dodanie, zmianę lub usunięcie danych kontaktowych. 
Automatyczne powiadomienia będą możliwe w wielu przypadkach, np. prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, 
świadczeń rodzicielskich, 500 plus, dowodu osobistego. 
Jeżeli chodzi o dowody osobiste, to aktualnie przewidziane jest wysyłanie powiadomień w 4 przypadkach: 

1) unieważnienia dowodu osobistego – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie, gdy 
dowód osobisty zostanie w systemie oznaczony jako unieważniony; 

2) masowego unieważnienia warstwy elektronicznej przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie o unieważnieniu warstwy 
elektronicznej i przedłużeniu daty ważności dowodu osobistego; 

3) zmiany statusu dowodu na „Przyjęty przez urząd” – na wskazany numer i adres będzie wysłane 
powiadomienie, gdy dowód osobisty będzie gotowy do odbioru przez posiadacza; 

4) zbliżającego się terminu upływu ważności dowodu osobistego – na wskazany numer i adres będzie 
wysłane powiadomienie o zbliżającym się terminie upływu ważności dowodu osobistego.  

Wszelkie niezbędne informacje wraz z wzorem wniosku o przekazanie, aktualizację lub usunięcie danych 
kontaktowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.  
 
W dniu 10 stycznia 2020 r. uroczyście powitałem pierwszą urodzoną w Olecku i zameldowaną na terenie naszej 
gminy Olecczankę, wręczając symboliczny prezent wraz z gratulacjami.   

 
 

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. 

 

Złożone wnioski o dofinansowanie w okresie międzysesyjnym: 

1. Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Olecku  

Wnioskowane dofinansowanie: 5 309 924,76 zł 

2. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141044N w m. Giże, Gmina Olecko 

Wnioskowane dofinansowanie: 95 000,00 zł 

 

Czekamy na rozstrzygniecie złożonych wniosków o dofinansowanie: 

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

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



 

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

1. Trwają prace nad Planem odnowy miejscowości Kukowo. Dokument tworzony jest w ścisłej 
współpracy z mieszkańcami Kukowa. Aktualnie odbywają się spotkania z mieszkańcami w ramach, 
których przeprowadzana jest diagnoza potrzeb i analiza zasobów miejscowości Kukowo. 

2. Trwają prace nad przygotowaniem koncepcji utworzenia uzdrowiska. 
 
 

Wdrażanie narzędzi współpracy gminy z mieszkańcami oraz związanych z partycypacją społeczną  na 2020 

rok 

Głosowanie nad wyborem zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Olecko na 2020 rok rozpoczęło się w 
dniu 20 stycznia 2020 r. i trwało do 27 stycznia 2020r. 
 
     1.   Liczba osób głosujących na projekty inwestycyjne (łącznie): 1450 os. z czego: 

1) 1409 głosów oddano prawidłowo (osoby uprawnione do głosowania), w tym: 
- oddanych elektronicznie: 1405 
- oddanych tradycyjnie: 4 

2) 41 głosów oddano nieprawidłowo (osoby spoza Gminy Olecko). 
     2.  Liczba osób głosujących na projekty nieinwestycyjne (łącznie): 1860 os. z czego: 

1) 1774 głosów oddano prawidłowo (osoby uprawnione do głosowania), w tym: 
- oddanych elektronicznie: 1768 
- oddanych tradycyjnie: 6 

2) 86 głosów oddano nieprawidłowo (osoby spoza Gminy Olecko). 
 
     3.    WYNIKI GŁOSOWANIA (SUMA PUNKTÓW ODDANYCH NA ANKIETACH ORAZ ODDANYCH 
ELEKTRONICZNIE): 

PROJEKTY INWESTYCYJNE: 

Miejsce Nazwa projektu Lokalizacja inwestycji Wartość zadania Liczba 
przyznanych 
punktów 

1. Wymiana zniszczonej nawierzchni z 
trawy syntetycznej Boiska Orlik przy 
SP1 

Olecko, Szkoła Podstawowa nr 
1, ul. Kościuszki 20 

248 000,00 zł 2596 pkt. 

2 Świąteczna iluminacja Olecka Plac Wolności, ul. 11-Listopada, 
Aleje Lipowe, ul. Grunwaldzka 

250 000,00 zł 1830 pkt. 

 

Największą ilość punktów – 2 596 -  zdobył projekt pn. „Wymiana zniszczonej nawierzchni z trawy syntetycznej 

Boiska Orlik przy SP1”. 

 

 

PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE 

 

Miejsce Nazwa projektu Lokalizacja Wartość zadania Liczba 
przyznanych 
punktów 

1. Akcja Kastracja ! Gmina Olecko 25 000,00 zł 2882 pkt. 

2. „Good Vibes Events” Targowisko miejskie  25 000,00 zł 1983 pkt. 

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

Ul. Ludowa 1A 14 950,00 zł 1616 pkt. 

 

Największą ilość punktów – 2882 -  zdobył  projekt pn. „Akcja Kastracja!”. 



 

Udział gminy w Stowarzyszeniach 

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

Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina Bociana.  

 


