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WYDZIAŁ FINANSOWY 

 

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

-Uchwałę Nr BRM.0007.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Olecko na 2020 rok.  

-Zarządzenie Nr ORN.0050.18A.2020 Burmistrza Olecka z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Olecko na 2020 rok.  

-Uchwałę Nr BRM.000.6.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2020-2029 . 

Na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła / orzekła, że 
uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko i zarządzenie są zgodne z prawem.  

W sprawie Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko z dnia 31 stycznia 2020r. 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdziło uchylenie w części dotyczącej 
przeznaczenia nadwyżki budżetu w latach 2021 i 2026-2029 oraz że ma to charakter nieistotny i nie 
wymaga stwierdzenia nieważności uchwały a jedynie stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości. 

 

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I NADZORU 

W dniu 13 marca 2020 roku dyżur eksperta ZUS z Ełku 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. 

 

W związku z zarządzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wydział ORN 
przystąpił do prac nad ich sprawnym przebiegiem w gminie. Informuję, iż zmieniona została 
siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Gąskach. Lokal Wyborczy został 
przeniesiony ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do Świetlicy 
wiejskiej. 

 

W dniu 6 marca 2020 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Olecku 
odbędzie się narada sołtysów. 

 



WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

W dniu 19 lutego 2020r. został użyczony lokal użytkowy położony w Olecku przy  
ul. Kolejowej 15 o powierzchni 98,67 m2 Fundacji zajmującej się pracą z dziećmi i młodzieżą 
oraz ich rodzinami zagrożonymi wykluczeniem, realizowaną metodą streetworkingu. 

 

Trwają prace porządkowe na ulicach miejskich. Od połowy marca rozpocznie się 
czyszczenie jezdni w sposób mechaniczny. Z początkiem miesiąca podany do publicznej 
wiadomości zostanie harmonogram sprzątania ulic. Poprzez stronę internetową, facebook, 
gazetę i lokalne media PGK zwraca się z prośbą do mieszkańców, by w ustalonych 
terminach sprzątania w miarę możliwości nie pozostawiać aut na jezdni, oraz o posprzątanie 
chodników wzdłuż nieruchomości, co bardzo ułatwi służbom  wykonanie prac 
porządkowych.  

 

Informuję również o możliwości bezpośredniego zlecenia spółce uprzątnięcia chodnika 
przyległego do nieruchomości, za którego czystość odpowiada właściciel nieruchomości.  

 

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INWESTYCJI I PLANOWANIA 

 

Zadania w trakcie realizacji:  
 
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 
 
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. 
 
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. 

Nadzór inwestorski: Projektowanie i Nadzory Budowlane, Wiktor Werstak, 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 
 
Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko 
 

Trwają procedura wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane z podziałem na trzy części:  

Część I 

1. Obszar między boiskiem treningowym a stadionem miejskim w Olecku na terenie 
MOSiR ciąg spacerowy przez cały teren pomiędzy boiskiem treningowym a stadionem 
miejskim: 

2. Skarpa wzdłuż „Wiewiórczej ścieżki” do plaży miejskiej „Skocznia” 

3. Teren przy Alei 450-lecia Olecka 

Część II 
1.Staw na Osiedlu Siejnik 
2. Staw przy ul. Orzeszkowej/Żeromskiego w Olecku 
3. Staw kolejowy przy ul. Wojska Polskiego w Olecku 
Część III 

1. Otoczenie przy Stacji Paliw na Osiedlu Siejnik 
2. Skwer przy ul. Młynowej w Olecku 

3. Teren przy Szosie do Krupina 

Wpłynęło po 6 ofert na każdą z części. 

 
Budowa drogi gminnej Nr 141035N w m. Dąbrowskie od km 0+500 do drogi 
wojewódzkiej nr 653 
Wykonawca - UNIBEP S.A. 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, ul. Mariana Szeremety 14, 19-
400 Olecko. 
Koszt nadzoru brutto: 7.900,00 PLN 
Zakres robót: budowa  drogi o dł. około 2km o nawierzchni asfaltowej. 
 
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich – kontynuacja budowy 
ogrodzenia [FS] 
Wykonawca – Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto, Olecko  
Cena realizacji zamówienia: 16 995,54 zł 
Termin realizacji 29 maja  2020 r. 



Nadzór inwestorski: W zakresie wydziału. 
Zakres robót: - ogrodzenie wysokości 1,5 m z siatki cynkowanej, montaż bramy szer. 3,0 m 
+ furtki szer. 1 m  
 
Wydane decyzje  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

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

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. 

 
 
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 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olecku, ul. Składowa 7, 19-400 Oleck, -
modernizacja istniejących sieci cieplnych oraz budowa nowej sieci cieplnej wraz z 
przyłączami w ramach projektu  pn. „Modernizacja istniejących sieci  w celu ograniczenia  
strat ciepła  oraz likwidacji niskiej emisji w systemie  ciepłowniczym PEC Olecko”, dł. ok. 
4346 m; 

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

PGE Dystrybucja S.A., Lublin – budowa sieci elektroenergetycznej w obrębie ewidencyjnym 
Gąski, w której skład wchodzą: elektroenergetyczna doziemna linia kablowa SN-15kV, 
kontenerowe złącze kablowe, kontenerowa stacja transformatorowa, elektroenergetyczne 
doziemne linie kablowe, stanowiska słupowe linii napowietrznej. 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie – 
inwestycja polegająca na „Budowie gazociągu niskiego ciśnienia z przyłączami w ulicy 
Mariana Szeremety w Olecku” . 

 
W dniach od 27 stycznia do 17 lutego br. wyłożony był po raz drugi do publicznego wglądu 
projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Olecko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 11 pkt 
8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  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 ROLNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

Nie doszedł do skutku 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. 
 
Ogłoszono drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oznaczonej - nr geod. 487/10 o powierzchni 
0,1042 ha, położonej  w Olecku  ul. Jagiellońska. Przetarg odbędzie się 17 marca 2020 r.  
 
Zawarto umowę notarialną na sprzedaż  lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w budynku 

przy ul Składowej 5a w Olecku. 

 

 

WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU:  

 

W dniu 10 lutego ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 
w zakresie kultury na rok 2020. 
 
12 lutego został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 
w zakresie turystyki na rok 2020. 
 
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
 
W styczniu  MOSiR był organizatorem oraz gospodarzem szeregu wydarzeń sportowych, 
m.in.: 
 

W lutym mieliśmy okazję pokibicować wojewódzkiej Lidze Młodzików w piłce ręcznej. 
Piłkarze ręczni Czarnych Olecko odnieśli dwa kolejne zwycięstwa w Wojewódzkiej Lidze 
Młodzików i pozostali wiceliderem rozgrywek. 

12 lutego odbyły się V Walentynkowe Zawody Pływackie Osób Niepełnosprawnych.  

14 lutego odbyły się Mistrzostwa Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Siatkówce 
Jednostek Państwowych Straży Pożarnych.     

 
Nadchodzące wydarzenia: 
 
28 lutego odbędzie się Halowy Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych. 

29 lutego po raz kolejny będziemy mieli okazję oglądać zmagania oleckich pływaków 
podczas II Oleckiej Ligi Pływackiej 2020. 

Tego samego dnia od godziny 10:00 odbędzie się Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Olecka. Na chwilę obecną do turnieju zgłosiło się 9 drużyn. Serdecznie 
zapraszam. 



1 marca odbędzie się Mecz Ligowy Młodziczek w Piłce Ręcznej MKLS CZARNI OLECKO 
– UKS SP ROZOGI. 

W  dniach od 10 marca do 11 marca odbędą się XIX Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego 
Szkolnego Związku Sportowego w Lekkiej Atletyce Igrzyska Młodzieży Szkolnej Dziewcząt 
i Chłopców.  

15 marca od godz. 18:00 rozpocznie się Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki OTYLIADA 
2020. Jest to największa masowa impreza pływacka w Polsce. Z małego, lokalnego 
przedsięwzięcia przed dziewięcioma laty, OTYLIADA stała się ogólnopolskim wydarzeniem, 
w którym do tej pory wzięło udział 10956 uczestników. 

Celem maratonu odbywającego się pod hasłem „Cała Polska pływa z nami” jest zachęcenie 
Polaków do aktywności fizycznej, a tym samym do zainwestowania we własne zdrowie. W 
Olecku zgłosiło się 36 osób. 

 
Regionalny Ośrodek Kultury Mazury Garbate 
 

Od 3 do 8 lutego odbywały się w ROK warsztaty artystyczne w ramach II turnusu ferii 
zimowych. Zajęcia taneczne, teatralne i plastyczne prowadziły: Justyna Biśtyga, Agnieszka 
Lewandowska i Zofia Kardel. Program ferii uświetniła swoim występem fantastyczna ekipa 
podopiecznych oleckiego Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

 
8 lutego o godz. 14:00 w hali LEGA zagrała Winter Orchestra Workshop. Za pulpitem 
stanął Maestro Andrea Loss. Koncert wzbudził zainteresowanie i entuzjazm olecczan. Było 
WOW! 
 

13 lutego odbyło się w ROK spotkanie robocze poświęcone projektowi „Czar Północy”, 
który realizujemy z naszymi partnerami z Gusiewa w ramach programu Polska-Rosja. 
Pierwsze warsztaty z udziałem oleckiej młodzieży zaczną się w Gusiewie już w ostatni 
weekend lutego. Projekt obejmuje także działania inwestycyjne w ROK, a zwieńczy go 
festiwal „Czar Północy”. 
 

16 lutego sala AGT zamieniła się w salę balową podczas Potańcówki dla Seniorów. 
Szampańska zabawa trwała do późnego wieczora. 
 

20 lutego ekipa ROK wspierała na Placu Wolności radosne obchody Tłustego Czwartku. 
Konkursy dla Pączkożerców i Lukroodpornych oraz quiz wiedzy o pączku i poetyckie 
zmagania z odą do pączka przyciągnęły głodnych wrażeń i słodyczy mieszkańców. 
Śmiechu było tak dużo, że nadprogramowe kalorie spalały się w oka mgnieniu. 
 

23 lutego na scenie kina Mazur w ROK Mazury Garbate wystąpił kabaret Jurki z 
programem „Last minute”. 
 

27 lutego o godz. 18:00 w ramach cyklu KADR odbyła się w w Kinie Mazur projekcja 
oscarowego filmu „Parasite”.  
 

28 lutego (godz. 9:00-14:00) w Sali AGT odbyły się eliminacje powiatowe XVI 
Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta. 

 
Nadchodzące wydarzenia 



Jeszcze 28 lutego o godz. 18:00 - 11. odsłona Wróbelka Literackiego. Satyryczne 
spektakle tworzą pod reżyserskim okiem Marka Borawskiego lokalni aktorzy, a olecka 
publiczność przybywa na nie tłumnie. Można mówić wręcz o ekipie fanów, która domaga 
się ulubionych numerów z programu. 
 
DZIEŃ KOBIET: 8 marca o godz. 14:00 specjalnie dla pań zagra Miejska Orkiestra Dęta 
pod mistrzowską batutą Weroniki Kordowskiej. W repertuarze przeboje muzyki filmowej, 
rozrywkowej i tanecznej. Koncert poprzedzi happeningowa akcja pomnikowa. Zapraszamy 
do sali Kina Mazur kobiety i kobietki, dziewczynki i dziewczyny, mamy, babcie, ciocie, 
siostry, jedynaczki, córki, wnuczki, mężatki, narzeczone, singielki, kochanki, sąsiadki, 
lekarki, prawniczki, nauczycielki, sprzątaczki, kucharki, portierki, architektki, 
sprzedawczynie, pisarki, malarki, aktorki, reżyserki, inżynierki, księgowe, kasjerki, 
sprzedawczynie, pielęgniarki, emerytki, bizneswomenki, krawcowe, asystentki, dyrektorki, 
kierowniczki… - tę listę można by rozwijać jeszcze bardzo długo, bo kobiety są obecne we 
wszystkich dziedzinach naszego życia.  
 
10 marca o godz. 15:00 w ROK odbędą się przesłuchania wstępne do XXIV przeglądu 
piosenki Gratka dla Nastolatka. 
 
13 marca (godz. 9:00-16:00) w ROK odbędą się eliminacje regionalne XVI Regionalnego 
Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta. 
 
14 marca o godz. 18:00 zapraszamy do AGT na spektakl „Arszenik i stare koronki” w 
reżyserii Agnieszki Lewandowskiej. 
 
25 marca o godz. 19:00 Kompania Teatralna z Warszawy zagra w sali Kina Mazur 
spektakl "Kłamstwo" w reżyserii Wojciecha Malajkata. Na scenie zobaczymy Adrianę 
Kalską, Joannę Liszowską, Mikołaja Roznerskiego i Piotra Szwedesa. Sala będzie pękała 
w szwach, bowiem bilety zostały wyprzedane. 
 
26 marca (godz. 9:00-16:00) w ROK odbędzie się koncert laureatów XVI Regionalnego 
Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta. 
 
27 marca o godz. 19:00 Burmistrz Olecka zaprasza na Koncert 10 TENORÓW z okazji 
460-lecia naszego miasta. Bilety są jeszcze dostępne zarówno on-line, jak i w Centrum 
Informacji Turystycznej. 
 
27 marca o godz. 18:00 zapraszamy także na kolejną odsłonę Wróbelka Literackiego.  
 
Repertuar kina w marcu: „Chłopiec i wilk”, „Zenek”, „Bayala i ostatni smok”, „365 dni”, „Zew 
krwi”, „Bad Boy”, „1917”, „Swingersi”, „Wszystko dla mojej matki”, „Gang zwierzaków”, 
„Sala samobojców. Hejter”. Bilety można kupować w kasie kina i on-line. 

 

WYDZIAŁ EDUKACJI 

 

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi w Przedszkolu z Oddziałami 
Integracyjnymi Krasnal w Olecku nastąpiła zmiana organizacji pracy przedszkola. Podczas 
remontu grupy przedszkolne będą realizowały zajęcia w obiektach Szkoły Podstawowej nr 
1, Szkole Podstawowej nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 4. Dwie spośród siedmiu grup są 
już przeniesione do SP1, dziś przenoszone są kolejne  dwie grupy (1 - do SP2 i 1 - do SP4), 
ostatnie 3 grupy w najbliższych tygodniach przeniesione zostaną do SP2. Dziękuję za 
zaangażowanie i pomoc w przeprowadzce Komendantowi Straży Pożarnej, Dyrektorowi 



MOSiR, Prezesowi PGK, Dyrektorom szkół, nauczycielom i wszystkim pracownikom. 
Rodzicom dziękuję za współpracę i zrozumienie. Liczę, że już po wakacjach dzieci wrócą 
do pięknego i odnowionego przedszkola. 

 

Trwa postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, zespołów wychowania przedszkolnego oraz 
nabór do klas I oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Olecko. Wnioski dostępne są na stronach internetowych szkół  podstawowych i 
przedszkola oraz w ich sekretariatach.  
 
Trzy szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa w Babkach 
Oleckich oraz Szkoła Podstawowa w Gąskach - zgłosiły swój udział do Programu 
Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój Profil” w roku szkolnym 
2019/2020. Głównym celem Programu jest wsparcie uczniów klas VII i VIII szkół 
podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego w wyborze zawodu poprzez 
bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy oraz włączenie pracodawców i 
organów prowadzących w realizację szkolnego doradztwa zawodowego. 
 
W lutym 2020 r. podpisano z Wojewodą Warmińsko-Mazurski Porozumienie określające 
wysokość i tryb przekazywania przez Wojewodę środków w 2020 roku dla gmin z 
przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników na łączną kwotę 18.214,00 zł. 
 
W dniu 29 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
odbędzie się spotkanie dotyczące Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Olecko. Zapraszamy 
Radnych, osoby pracujące w poszczególnych zespołach oraz wszystkich zainteresowanych 
na spotkanie. 

 
 

 

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA 

W wyniku naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych Gminy Olecko 

zatrudniona została nowa kadra kierownicza tych jednostek: 

• Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku – Pani Marta 

Malinowska 

• Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku – Pani Maria 

Wanda Dzienisiewicz 
 

Informuję, że wszyscy przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku 

poprzednim złożyli oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych za 2019 rok.  

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uruchomił Platformę 

Przedsiębiorczości Warmii i Mazur, która powstała z myślą o przedsiębiorstwach z 

regionu, osobach zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

wszystkich osobach poszukujących informacji gospodarczej z województwa warmińsko-

mazurskiego. Celem utworzenia Platformy było zebranie w jednym miejscu najważniejszych 

informacji w obszarze przedsiębiorczości i przedstawienie ich w czytelnej i przystępnej 

formie. Platforma dostępna jest na stronie Urzędu Miejskiego oraz na profilu Facebook. 

Zachęcam do korzystania z Platformy i umieszczania informacji służącej współpracy z 
innymi przedsiębiorcami oraz jednostkami samorządu terytorialnego. W przypadku 



zainteresowania zamieszczeniem informacji na Platformie proponuję kontakt z Biurem 
Przedsiębiorczości Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Szczegółowych informacji można 
uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa w Olecku, Plac 
Wolności 1.  

 

Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa we współpracy z Wydziałem 
Promocji, Kultury i Sportu oraz Regionalnym Ośrodkiem Kultury zorganizował w dniu 16 
lutego 2020 r. Pierwszą Potańcówkę Seniora, która odbyła się w sali teatru AGT. 
Wydarzenie to było okazją dla środowiska senioralnego naszego miasta do wspólnego 
spotkania, rozmów, zabawy i mile spędzonego czasu. Zabawa trwała do późnych godzin 
wieczornych. Potańcówka seniora spotkała się z bardzo pozytywnym oddźwiękiem wśród 
mieszkańców.  

 

W dniu 16 marca na targowicy miejskiej w Olecku, w godz. 10 -16, odbędzie się pokaz 
sprzętu wojskowego, t.j. pojazdów wojsk sojuszniczych (Chorwacja, Rumunia, USA, 
Polska). Planowany jest przyjazd ok. 60 żołnierzy z w/w państw. Planowany jest także 
przelot od 2 do 3 helikopterów nad miastem, a w przypadku dobrych warunków 
atmosferycznych zostanie przeprowadzona symulacja akcji ratowniczej. Szczegółowa 
informacja o tym wydarzeniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu 
miejskiego w na początku marca. 

 
W dniu 26 lutego 2020 r., Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa we 
współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska złożył do 
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w ramach „Programu 
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań” wniosek o dofinansowanie 
modernizacji trzech przejść dla pieszych: w pobliżu szpitala, Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz 
Środowiskowego Domu Samopomocy. Projekt ten posiada charakter wieloaspektowy, czyli 
połączenie modernizacji przejść dla pieszych z szeroką akcją edukacyjną skierowaną 
głównie do dzieci i młodzieży naszego miasta. Wnioskowana kwota dotacji to 100 000 zł, 
środki własne – 25 000 zł.  

 
 

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

1+927, gm. Olecko. 
6. Budowa drogi gminnej Gąski-Świdry Nr 141019N oraz odcinka drogi Świdry-

Dzięgiele Nr 141048N. 
7. Rozwój e-usług w Gminie Olecko. 

 
Złożone wnioski o dofinansowanie w okresie międzysesyjnym: 
 



Budowa platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku 
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1. 
Program: Środki z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Całkowita wartość: 233 953,01 zł 
 
Remont pokrycia dachu budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku przy ul. 
Kopernika 6 
Program: Środki z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Całkowita wartość: 130 902,21 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: 
Trwają prace nad przygotowaniem koncepcji utworzenia uzdrowiska. 
 
Wdrażanie narzędzi współpracy gminy z mieszkańcami oraz związanych z 
partycypacją społeczną  na 2020 rok 
Do 27 marca 2020 r. czekamy na wnioski w ramach tzw. inicjatywy lokalnej czyli formy 
współpracy jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami, w celu wspólnego 
realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. W sytuacji 
niewyczerpania puli środków w pierwszym terminie wnioski można będzie składać do 31 
maja br. 
W ramach tego narzędzia do dyspozycji mieszkańców jest 50 00,00 zł 
Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce 
MIESZKANIEC/INICJATYWA LOKALNA. 
 
Udział gminy w Stowarzyszeniach 
Trwają prace nad opracowaniem Strategii obszaru funkcjonalnego EGO 2020-2030 
prowadzone przez Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina Bociana.  
 

 

PEŁNOMOCNIK DS. UZALEŻNIEŃ 

 

W konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej w 2020 r. wpłynęły 2 oferty, a w konkursie na realizację zadania 
publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia wpłynęła 1 oferta. Trwa procedura oceny 
złożonych ofert. 
 

 


