
 

INFORMACJA BURMISTRZA OLECKA  

O DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 

MARZEC 2020  

SESJA RADY MIEJSKIEJ W DNIU 17.04.2020R. 

 

WYDZIAŁ FINANSOWY 

 
1. Zgodnie z art.90 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym , Burmistrz przekazał  Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Olsztynie : 
- Uchwałę Nr BRM.0007.19.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Olecko na 2020 rok , 
-  Uchwałę Nr BRM.0007.18.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2020- 2029 , 
- Zarządzenie Nr ORN.0050.30.2020  Burmistrza Olecka z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Olecko na 2020 rok . 
Na posiedzeniu w dniu 23 marca 2020 r.  Regionalna Izba Obrachunkowa  stwierdziła / orzekła , że 
uchwała Nr BRM.0007.19.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok wykazuje 
nieprawidłowości polegające na braku wskazania w § 5 treści uchwały celu limitów zobowiązań oraz 
w § 6 braku wskazania źródeł pokrycia deficytu. Wskazane nieprawidłowości należy usunąć 
naprawczą uchwałą Rady Miejskiej w Olecku . Natomiast uchwała Nr BRM.0007.18.2020 w sprawie 
WPF na lata 2020-2029 zostaje uchyla w części dotyczącej długu publicznego . Następnie  
zarządzenie jest zgodne z prawem .  

 

 

WYDZIAŁ DOCHODÓW I EGZEKUCJI 

 

W lutym br. producenci rolni złożyli 220 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w związku z tym Gmina złożyła wniosek do 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przekazanie dotacji celowej na łączną kwotę 736.019,58 zł. 

 

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I NADZORU 

 
W związku z zagrożeniem epidemicznym podjęte zostały dodatkowe środki ostrożności. 
Informujemy, iż dostęp do Urzędu Miejskiego w Olecku jest ograniczony. Zaleca się kontakt 
telefoniczny bądź za pomocą poczty elektronicznej. Ponadto pisma kierowane do urzędu można 
wrzucić do skrzynki na korespondencję umieszczoną na budynku Urzędu Miejskiego w Olecku przy 
Placu Wolności 3. Numery telefonów do poszczególnych wydziałów urzędu znajdują się na stronie 
internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 



 

W dniu 23 marca br. została podpisana umowa na inżyniera kontraktu do realizacji projektu 
„Rozwój e-usług w Gminie Olecko” 
Konkurs ofert wygrała firma Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. z Białegostoku. 
Wartość umowy to 54.900,00 zł brutto. Czas realizacji do 31 marca 2021 r. 
Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim 

Zarządzeniem z dnia 6 marca 2020 r. wprowadzono zmiany organizacyjne w urzędzie. Zlikwidowany 
został Wydział Strategii i Rozwoju, natomiast powstał Wydział Planowania Przestrzennego i 
Gospodarki Nieruchomościami, którego kierownikiem została Pani Alicja Szałkowska. 

 

 

GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku:  
1. Trwają prace porządkowe na terenie miasta - wiosenne sprzątanie- ulice i chodniki czyszczone są 
zgodnie z opublikowanym harmonogramem prac i potrwają do 10 kwietnia.  
2. Zlikwidowano następujące dzikie wysypiska: Kukowo, Siejnik, Tunelowa, 11-go Listopada, droga 
do Giżycka oraz druga strona jeziora, zebranych zostało ponad 2,5 ton śmieci.  
 
1. Wyłoniony został wykonawca na utrzymanie terenów zielni w mieście: Zakład Budowlany Spółka z 
o.o. 01-416 Warszawa, ul. Ożarowska 59/76. Kwota usługi, która będzie realizowana od 01.03.2020 r 
do 31.12.2020 r. wynosi : 270 000 zł. Trwają prace pielęgnacyjne od 01.03.2020 r.- wiosenne ciecia 
krzewów w parkach, skwerach, na rondach. 
2. Z uwagi na obecną sytuację spowodowaną koronawirusem COVID-19 oraz wprowadzonym 
stanem zagrożenia epidemicznego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami “Eko-MAZURY” 
poinformowało o zamknięciu dla mieszkańców w dniu 18 marca 2020 r. (do odwołania) dostępu do 
Stacji Przeładunkowej w Olecku. 
3.Trwa równanie dróg w Dobkach ,Babkach Oleckich i Kukowie. Wyrównane zostały również drogi w 
miejscowościach :  Lipkowo, Dzięgiele Oleckie, Skowronki, Duły, Świdry, Jaśki, Rosochackie, Os. Giże, 
Doliwy. 
 
Postepowania środowiskowe. Sprawy w toku 

1. W dniu 02.03.2020 r. do Urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu części działki położonej w 
obrębie Kukowo. W dniu 19.03.2020 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.  

2. Postanowieniem z dnia 17.03.2020 r. wznowiliśmy na wnioski mieszkańców postępowanie 
administracyjne w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża położonego w Olecku. 

3.  W dniu 17.02.2020 r. do Urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża 
Łęgowo VII. W dniu 12.03.2020 r. zwróciliśmy się z pismem do Wód Polskich w Augustowie i 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanie opinii czy dla planowanego 
przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko.  

4. W dniu 02.03.2020 r. do Urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża 



Sedranki IV. W dniu 19.03.2020 r. zwróciliśmy się z pismem do Wód Polskich w Augustowie i 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanie opinii czy dla planowanego 
przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko.  

5. W dniu 10.02.2020 r. do Urzędu wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 27.02.2020 r.) o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 
stacji bazowej telefonii komórkowej w Lesku. Pismem z dnia 19.03.2020 r. wezwaliśmy 
wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. 

 

 

 

WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU 

 

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, zawieszone zostały zajęcia 
sportowe i  wszystkie imprezy organizowane na obiektach MOSiR w Olecku, a obiekty ZAMKNIĘTE 
w terminie od 11 marca 2020 r.  do odwołania.  

Jednak do tego czasu mieliśmy okazję obejrzeć: 

- Turniej Halowej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych, który odbył 28.02.2020,  

- fani pływania mogli kibicować uczestnikom biorącym udział w II Oleckiej Lidze Pływackiej  2020. 

- 29.02.2020 odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Olecka Wzięło w nim udział    
  10 zespołów. Zwycięskim okazała się Skład Ciurma Bro, który z Borkowiną wygrał 3:2. 

- 01.03.2020 odbył się Mecz Ligowy Młodziczek w Piłce Ręcznej MKLS CZARNI OLECKO - UKS SP      
  ROZOGI, tego samego dnia odbył się również pokazowy turniej w piłkę ręczną. 

-  07.03.2020 Liga Wojewódzka Młodzików w piłce ręcznej 

-  08.03.2020 na Hali Lega odbył się Zjazd Świadków Jehowy 

- od 10.03.2020 – na Hali Lega odbywały się XIX Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego Szkolnego  
  Związku Sportowego w Lekkiej Atletyce Igrzyska Dzieci Dziewcząt i Chłopców.  

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, wszystkie zajęcia sportowe i  
imprezy organizowane przez MOSiR w Olecku zostały odwołane, a obiekty ZAMKNIĘTE w terminie 
od 11 marca 2020 r.  do odwołania. 

W dniu 31 marca zostały rozstrzygnięty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 
zakresie kultury fizycznej w 2020r. Ze względu na sytuację zagrożenia epidemicznego oraz 
wprowadzone obostrzenia w korzystaniu z obiektów użyteczności publicznej należących do gminy 
oferty będą wymagały aktualizacji. Aktualizacja ofert oraz podpisanie umów będzie możliwe po 
odwołaniu zagrożenia epidemicznego spowodowanego koronawirusem COVID – 19. 

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki w 2020 roku pozostał 
nierozstrzygnięty. 

 

Informacja międzysesyjna ROK Mazury Garbate 

ROK "Mazury Garbate", podobnie jak instytucje kultury w całej Polsce, poddał się zaleceniom 
związanym z epidemią koronawirusa. 

ROK zawiesił stałe zajęcia oraz seanse filmowe. Planowane wcześniej duże wydarzenia przeniesione 
zostały na późniejsze terminy: 

- koncert 10 tenorów odbędzie się, o ile będzie to możliwe, 13 czerwca 

- spektakl "Kłamstwo" Kompanii Teatralnej odbędzie się 15 września 

Zakupione wcześniej bilety zachowują ważność. Część zwrotów pieniędzy za bilety zakupione on-line 



i w kasie kina już się odbyła. Pozostałe zwroty będą możliwe po wznowieniu działalności ROK. 

W dniu 31 marca zostały rozstrzygnięty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 
zakresie kultury w 2020 r. poprzez organizację wydarzeń upamiętniających 460-lecie założenia 
miasta. W konkursie zgłoszono pięć ofert. Trzy otrzymały dofinansowanie, jedna nie przeszła oceny 
formalnej, jedna nie otrzymała wystarczającej ilości punktów w ocenie merytorycznej Ze względu na 
sytuację zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzone obostrzenia w korzystaniu z obiektów 
użyteczności publicznej należących do gminy oferty będą wymagały aktualizacji. Aktualizacja ofert 
oraz podpisanie umów będzie możliwe po odwołaniu zagrożenia epidemicznego spowodowanego 
koronawirusem COVID – 19. 

 

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI 
NIERUCHOMOŚCIAMI 

 
Wydane decyzje  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. 

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 (lokalizacja obok miejsca, na które wydana została decyz ja; 
realizacja będzie dotyczyła tylko tej decyzji, która pierwsza otrzyma pozwolenie na budowę); 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olecku, ul. Składowa 7, 19-400 Olecko -modernizacja 
stniejących 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 (dł. ok. 5300 m), 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 ul. Gołdapska, 
dł. 36,38 m; 
 
P4 Sp. z o.o., Warszawa - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, ulica Zamostowa, dz. nr 
ewid. 159; 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie – inwestycja polegająca na 
„Budowie gazociągu niskiego ciśnienia  na Osiedlu Siejnik I”, dł. ok. 90 m; 
 
PGE Dystrybucja S.A., Lublin – budowa linii SN 15kV kablowej w obrębie ewidencyjnym Olecko 2, dł. ok. 30 
m (okolice oczyszczalni ścieków – uzupełnienie wcześniej wydanej decyzji); 
 
PGE Dystrybucja S.A., Lublin – budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV kablowej doziemnej w obrębie 
ewidencyjnym Sedranki (dł. ok. 300 m); 
 
PGE Dystrybucja S.A., Lublin – budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV kablowej doziemnej w obrębie 
ewidencyjnym Sedranki (dł. ok. 58 m). 

 
Przetargi:  

- rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, oznaczonej - nr geod. 487/10 o powierzchni 1042 m2, położonej  w Olecku                 
ul. Jagiellońska, cena osiągnięta w przetargu 104 040,78 zł brutto, 
 
- ogłoszono i  rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej, oznaczonej nr geod. 112                     
o powierzchni 3145 m2 położonej w Kijewie, przetarg odbył się 7 kwietnia 2020 r. , cena osiągnięta w 
przetargu 14 913,00 zł, 
 
.- ogłoszono i  rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej, oznaczonej nr geod. 178                   



o powierzchni 1678 m2 położonej w Kijewie, przetarg odbył się 7 kwietnia 2020 r.,  cena osiągnięta w 
przetargu             5 181,00 zł, 
 

Zawarto umowy notarialne: 

- na sprzedaż działki oznaczonej nr geod. 476/3 o powierzchni 200 m2 na poprawę  warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej usytuowanej w Lesku, 
 
- na sprzedaż  lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w budynku przy ul Armii Krajowej 12 w Olecku, 
 
- na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej  oznaczonej - nr geod. 487/10 o powierzchni 1042 m2, 
położonej  w Olecku  ul. Jagiellońska. 
 
Termin wnoszenia opłat  
 
Termin wnoszenia opłat rocznych z  tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opłat rocznych z tytułu 
przekształcenia  tego prawa w prawo własności, który ustawowo ustalony jest do 31 marca każdego roku, w 
roku  2020 na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych ulega przesunięciu do dnia 30 czerwca 2020 r.  

 

 

WYDZIAŁ EDUKACJI 

 

1. Dnia 4 marca 2020 r. zostały ogłoszone konkursy na stanowiska dyrektorów czterech gminnych 

szkół podstawowych, tj.:  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, Szkoły 

Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku oraz Szkoły Podstawowej w Judzikach.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty nie ogłasza się i nie przeprowadza się konkursów na stanowiska dyrektorów tych 

jednostek, a konkursy ogłoszone i niezakończone przed dniem 26 marca 2020 r. unieważnia 

się. 

W związku z unieważnieniem w/w konkursów, zaplanowane na dzień 1 i 2 kwietnia 2020 r. 

posiedzenia komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 2, 

Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Szkoły Podstawowej w Judzikach, nie 

odbędą się. 

 

2. Trwa postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, zespołów wychowania przedszkolnego oraz nabór do 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z 
ustalonym wcześniej harmonogramem (w terminach bez zmian). 
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa 

zarażenia się koronawirusem COVID19, dokumenty związane z postępowaniem rekrutacyjnym 

można składać w sposób przyjęty przez dyrektorów poszczególnych szkół, m.in. za pomocą 

skrzynek mailowych, skrzynek do korespondencji umieszczonych na budynkach 

szkół/przedszkola, za pomocą EPUAP, pocztą tradycyjną, telefonicznie. Informacje o sposobie 

przyjmowania dokumentacji znajdują się na stronach internetowych szkół podstawowych i 



przedszkola. 

 

3. Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 
642) wydłużył termin ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 26 
kwietnia 2020 r.  Do tego czasu zadania jednostek systemu oświaty są jak dotychczas 
realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
Szkoły podstawowe i przedszkole prowadzone przez Gminę Olecko przyjęły różne rozwiązania w 

zakresie kształcenia na odległość, np. e-dziennik, wiadomości e-mail, komunikatory 

internetowe, platformy do zdalnego nauczania, wykorzystywanie stron rekomendowanych 

przez MEN i CKE. Uczniowie, którzy mają słaby dostęp do internetu czy komputera, otrzymywać 

będą materiały w postaci papierowej za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio przez 

rodziców, którzy odbierać będą pakiet w uzgodnionym terminie ze szkoły. 

 
4. W dniach od 17 kwietnia do 30 kwietnia 2020r. przeprowadzone zostaną w formie ankiety 

konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Olecko na lata 2020- 2025. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku w 
zakładce konsultacje społeczne. 

 
5. Ponownie będziemy się ubiegać o dotację na realizację modułu 3 wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, którego celem głównym jest 
wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków 
umożliwiających spożycie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. Jesteśmy na etapie 
wnioskowania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o udzielenie wsparcia finansowego na 
realizację zadania polegającego na doposażeniu i poprawie standardu funkcjonowania stołówki 
szkolnej w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Gaskach oraz na 
doposażeniu i poprawie standardu funkcjonowania jadalni w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana 
Pawła II w Olecku. 
 

6. Gmina Olecko również wystąpiła o środki finansowe w ramach projektu grantowego „Zdalna 
szkoła” działania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Realizowane wsparcie 
gminom i powiatom jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa. Doposażenie w ramach 
projektu ma pomóc w realizacji kształcenia na odległość. 
 

 

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA 

 
1. W związku z ogłoszeniem pandemii wirusa oraz wytycznych Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Olecku jednostki OSP Gminy Olecko zostały wyposażone w 

środki ochrony indywidualnej, tj. kombinezony, rękawice, maseczki, gogle oraz środki 

dezynfekcyjne. Przekazane zostały też informacje z zakresu prowadzenia działań przez 

jednostki OSP szczególnie tych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 

które są tożsame z wytycznymi obowiązującymi w Państwowej Straży Pożarnej. 
 

2. W celu bezpiecznego zapewnienia świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy Olecko 

wydano ponad 100 litrów środka do dezynfekcji na potrzeby lekarzy, którzy realizują zadania 

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej tj. NZOZ Gamed oraz Eskulap.  



 

3. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. odwołano kwalifikację wojskową, która miała 

odbyć się w dniach od 1 do 9 kwietnia 2020 r. Jest to związane z ogłoszoną pandemią wirusa 

COVID-19. 
 

4. W dniach 12 i 23 marca 2020 r. odbyły się posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego, na których omówiono aktualną sytuację związaną z wystąpieniem pandemii 

wirusa oraz zasady współpracy i koordynacji wszystkich służb realizujących zadania na rzecz 

mieszkańców. 
 

5. Z uwagi na zaistniałą sytuację odwołano: 

- zaplanowane na 16 marca 2020 r. pokaz sprzętu wojsk NATO, 

- zajęcia dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olecku. 
 

8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku z powodu zagrożenia epidemiologicznego  

w trosce o bezpieczeństwo, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i pracowników od 

18.03.2020r. zaprzestał bezpośredniej obsługi klientów. Korespondencje i pisma, wnioski o 

przyznanie świadczeń skierowane do Ośrodka należy umieszczać w skrzynce zamieszczonej 

przy drzwiach wejściowych sekretariatu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach należy 

kontaktować się bezpośrednio z MOPS-em w siedzibie Ośrodka jak i pod numerami 

telefonów: 87 520 42 33, 87 520 48 66, więcej informacji można uzyskać na stronie 

internetowej. 
 

9. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło 

platformę:  www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych , na której znajdują 

dane teleadresowe Ośrodków Pomocy Społecznej w Polsce. 

10. W związku z zagrożeniem epidemicznym oraz na polecenie Wojewody MOPS w Olecku pełni 

dyżur telefoniczny pod numerem tel. 515 586 268 czynny w każdy dzień tygodnia w godz. 

7.30 - 19.00 w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy. 

Pomoc jest skierowana do osób potrzebujących wsparcia, znajdujących się w trudnej sytuacji 

w szczególności osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, objętych kwarantanną.  

 

PEŁNOMOCNIK ds. PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM 

 

Zawarto umowy na realizację zadań publicznych: 

1) w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej:  
- z Parafialnym Zespołem Caritas pryz Parafii NMP Królowej Polski w Olecku na realizację 
zdania Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej im. Jana Pawła II w Olecku; 
- z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Miejsko-Gminnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
w Olecku na realizację zadania Prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Opiekuńczej 
„Puchatek”; 

2) w zakresie ochrony i promocji zdrowia: 
- z Fundacją Human LEX Instytut z siedzibą w Ełku na realizację zadania Streetworking 
elementem profilaktyki systemowej w mieście Olecko. 

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych


 


