
 

INFORMACJA BURMISTRZA OLECKA  

O DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 

MAJ 2020  

SESJA RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 maja 2020r. 

 

WYDZIAŁ FINANSOWY 

1. Zgodnie z art.90 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym , Burmistrz przekazał  Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Olsztynie : 
- Uchwałę Nr BRM.0007.21.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Olecko na 2020 rok , 
-  Uchwałę Nr BRM.0007.20.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2020- 2029 , 
- Zarządzenie Nr ORN.0050.50.2020  Burmistrza Olecka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Olecko na 2020 rok , 
- Zarządzenie Nr ORN.0050.51.2020 Burmistrza Olecka z dnia 02 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Olecko na 2020 rok , 
- Uchwałę Nr BRM.0007.34.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2020- 2029 , 
- Uchwałę Nr BRM.0007.35.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Olecko na 2020 rok , 
- Uchwałę Nr BRM.0007.36.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie 
emisji obligacji . 
- Uchwała Nr BRM.0007.43.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie emisji obligacji. 
- Zarządzenie Nr ORN.0050.58.2020 Burmistrza Olecka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Olecko na 2020 rok.  
Na posiedzeniu w dniu 09 kwietnia , 22 kwietnia , 05 maja i 21 maja 2020 r.  Regionalna Izba 
Obrachunkowa  stwierdziła / orzekła , że wszystkie w/w uchwały oraz  zarządzenia są zgodne z 
prawem .  
-Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię w sprawie przedłożonego sprawozdania z 
wykonania budżetu Gminy Olecko za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 
-Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Olecku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka za rok 2019 z tytułu 
wykonania budżetu. 
 

 

  



 

WYDZIAŁ DOCHODÓW I EGZEKUCJI 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie na posiedzeniu kolegium w dniu 21 maja br. stwierdziła 
nieważność w części uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz uchwały  
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Do chwili obecnej nie 
otrzymaliśmy uchwały RIO. 

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I NADZORU 

 

W ostatnim okresie  międzysesyjnym Burmistrz podpisał następujące Zarządzenia, jn: 
 
ORN.0050.31.2020 

3 marca 2020 

W sprawie podania do wiadomości publicznej 

wykazu tablic informacyjnych, przeznaczonych 

na bezpłatne  umieszczenie urzędowych 

obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów 

wyborczych w wyborach na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 

dzień 10 maja 2020 r. 

ORN  

ORN.0050.32.2020 

6 marca 2020 

W sprawie powołania gminnego zespołu 

informatycznego obsługi obwodowych 

komisji wyborczych w wyborach na 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. 

ORN  

ORN.0050.33 .2020 

6 marca 2020 

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w 2020 r. w zakresie ochrony i 

promocji zdrowia 

PU  

ORN.0050.34.2020 

6 marca 2020 

W sprawie określenia  procedury realizacji 

zadań publicznych w ramach inicjatywy 

lokalnej 

PR  

ORN.0050.35.2020 

13 marca 2020 

Zmieniające zarządzenie w sprawie 

powołania stałej Komisji Przetargowej w 

Urzędzie Miejskim w Olecku do 

przygotowywania i przeprowadzenia 

postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych oraz określenie trybu pracy 

komisji 

ORN  

ORN.0050.36.2020 

16 marca 2020 

W sprawie rozwiązań mających na celu 

przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się 

wirusa COVID-19 na terenie Gminy Olecko 

ORN  



ORN.0050.37.2020 

17 marca 2020 r. 

W sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat w 2020 r. za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i przedszkolu prowadzonych przez 

Gminę Olecko 

EK  

 
ORN.0050.38.2020 

17 marca 2020 r. 

W sprawie szczególnych form udzielania 

pomocy mieszkańcom gminy Olecko 

mających na celu przeciwdziałanie 

rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 

SZB mops 

ORN.0050.39.2020 

19 marca 2019 r. 

W sprawie powołania komisji konkursowej 

do przeprowadzenia konkursowego w celu 

wyłonienia kandydata na stanowisko 

dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 

Mikołaja Kopernika w Olecku 

EK  

ORN.0050.40.2020 

19 marca 2020 r. 

W sprawie powołania komisji konkursowej 

do przeprowadzenia postępowania 

konkursowego w celu wyłonienia kandydata 

na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 4 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego 

w Olecku 

EK  

ORN.0050.41.2020 W sprawie powołania komisji konkursowej 

do przeprowadzenia postępowania 

konkursowego w celu wyłonienia kandydata 

na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w 

Olecku 

EK  

ORN.0050.42.2020 

19 marca 2020 r. 

W sprawie powołania komisji konkursowej 

do przeprowadzenia postępowania 

konkursowego w celu wyłonienia kandydata 

na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej  w Judzikach 

 

EK  

ORN.0050.43.2020 

23 marca 2020 

W sprawie powołania komisji konkursowej w 

celu opiniowania złożonych ofert  w ramach 

otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych  w zakresie 

kultury w 2020 r. oraz regulaminu jej pracy 

PR  



ORN.0050.44.2020 

23 marca 2020 

W sprawie  powołania komisji konkursowej w 

celu opiniowania złożonych ofert w ramach 

otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych w zakresie  

turystyki w 2020 r. oraz regulaminu jej pracy 

PR  

ORN.0050.45.2020 

30 marca 2020 

W sprawie powołania komisji do oceny 

wniosków zgłoszonych w ramach inicjatywy 

lokalnej oraz zasad pracy komisji 

PR  

ORN.0050.46.2020 

31 marca 2020 

W sprawie ogłoszenia sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Olecko za 2019 

rok 

FN  

ORN.0050.47.2020 

31 marca 2020 

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań  

publicznych w zakresie kultury fizycznej w 

2020 r. 

PR  

ORN.0050.48.2020 

31 marca 2020 

W sprawie unieważnienia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w zakresie turystyki w 2020 r 

PR  

ORN.0050.49.2020 

31 marca 2020 

W sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych w zakresie 

kultury w 2020 r.  

PR  

ORN.0050.50.2020 

31 marca 2020 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 

2020 rok 

FN  

ORN.0050.51.2020 

2 kwietnia 2020 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 

2020 rok 

FN  

ORN.0050.52.2020 

8 kwietnia 2020 

W sprawie  likwidacji drogi wewnętrznej 

stanowiącej własność gminy Olecko, 

położonej w obrębie  Raczki Wielkie 

GKO  

ORN.0050.53.2020 

8 kwietnia 2020 

W sprawie  przeprowadzenia konsultacji 

społecznych projektu Strategii Rozwoju 

Oświaty Gminy olecko na lata 2020 – 2025 

EK  

 

ORN.0050.54.2020 

14 kwietnia 2020 

W sprawie przeznaczenia do zbycia oraz 
ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej 
na terenie Gminy Olecko 

PGN  

 

 

 



WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

1.Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
zamieszczono raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Olecko w latach 
2016-2017. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, z wykonania programów 
organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raport, który przedstawia radzie gminy. Jednocześnie 
informuję, że przystępujemy do opracowania raportu za lata 2018-2019.  
 

 

 

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INWESTYCJI 

 
 
Zadania w trakcie realizacji:  

 
1.  Budowa drogi gminnej Nr 141042N w m. Gordejki Małe 

Wykonawca - Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 12, 
Wartość robót budowlanych   - 1.824.738,95 zł                  
Termin realizacji 30 września  2020 r. 
Zakres robót: przebudowa  drogi o dł. około 2km o nawierzchni asfaltowej. 
Nadzór inwestorski: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, ul. Sokola 3/27, 19-400 Olecko. 
Koszt nadzoru brutto: 24.900,00 PLN 
 
2. Przebudowa drogi gminnej Gąski-Świdry Nr 141019N 

Wykonawca -  Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A. ul. Bakałarzewska 86, 16-
400 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, 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. 
 
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. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap – cena 
realizacji 675 728,24 PLN, termin realizacji 31 lipca 2020 r. 
CZĘŚĆ II – Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko – cena realizacji 
772 000,00 PLN,  termin realizacji 31 sierpnia 2020 r 
CZĘŚĆ III – SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno – cena realizacji 3 229 110,00 
PLN, termin realizacji 31 sierpnia 2020 r.   
CZĘŚĆ IV – Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko – cena realizacji 
1 192 000,00 PLN, termin realizacji 30 października 2020 r. 
Umowy zawarto 22 października 2019 r. 
Zakres robót:  
OPIS I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – ROBOTY ELEKTRYCZNE 
1) oświetlenie terenu zielonego TBS: słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetlenia zewnętrznego typu 
LED – 10 szt., oświetlenie terenowe – 49 kpl. 
2) monitoring – kamery zewnętrzne z urządzeniami – 4 szt. 
3) oświetlenie nabrzeża - Linia kablowa oświetleniowa nN dł. 1930,0 m,  montaż słupów oświetleniowych 93 
szt. montaż opraw oświetleniowych 93 szt.    
OPIS II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – TEREN ZIELONY TBS, MAŁA ARCHITEKTURA 
1) ciągi komunikacyjne na zagospodarowywanym terenie działki 727/15: ścieżki (nawierzchnie z kostki 
betonowej – 1360,7 m2, nawierzchnie z kostki kamiennej „kocie łby” – 172,9 m2), kładki drewniane (tarasy z 
desek drewnianych na legarach – 164,7 m2) 



2)  miejsce do wypoczynku o nawierzchni piaszczystej – 286,5 m2, wyposażone w leżaki miejskie – 3 szt. i 
hamaki – 4 szt. 
3)  plac do wypoczynku z elementami sensorycznymi - nawierzchnia z kostki betonowej – 182,2 m2, 
nawierzchnie w ścieżce sensorycznej o gr. 10 cm, z elementami - donica gabionowa o średnicy 245 cm, donica 
gabionowa o średnicy 270 cm, podwójna tablica z cymbałkami, podwójna tablica do rysowania, bębny; ławka 
gabionowa. 
4)  ścieżka zdrowia: nawierzchnia piaszczysta na gruncie rodzimym – 140,6 m2, elementy ścieżki zdrowia – 6 
szt. (obracająca beczka, siatka do wspinaczki, ruchomy mostek, przeplotnia potrójna, potrójny zestaw do 
wspinania, liany) 
5)  elementy małej infrastruktury(ławki parkowe – 12 szt., leżaki miejskie – 7 szt., kosze na śmieci – 8 szt., 
kosze na psie odchody – 14 szt., wiaty rowerowe wraz ze stojakami na rowery – 2 szt. po 6 stojaków,  
6) zieleń (nasadzenia drzew i krzewów form piennych – 34 szt., nasadzenia drzew i krzewów form naturalnych 
– 102 szt., łąki parkowe – 0,1749 ha, trawniki – 1,2296 ha) 
- mała architektura przyrodnicza na trasie ścieżki -  
7) tablice informacyjne wzdłuż całego przebiegu ścieżki – 10 szt.,  
8) hotele dla owadów – 36 szt.,  
9) budki lęgowe 5 typów – 21 szt., budka półotwarta – 1 szt., budki lęgowe dla kaczek oraz sów – 4 szt.  
10) kaczkomaty – 2 szt. 
OPIS III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – NABRZEŻE RZEKI – ROZLEWISKO OBIEKTY INŻYNIERSKIE 
1) budowa zbiornika wodnego (rozlewisko) – o powierzchni – 0,6830 ha, umocnienie skarp i brzegów – 443 
m, zagospodarowanie terenów zielonych (trawniki – 0,29 ha)  
2) pogłębienie rzeki na łowisko wędkarskie o długości 62 m.  
3) ścieżka nad rozlewiskiem (pomosty drewniane na palach i pontonach siatkowo-betonowych, pochylnie) o 
nawierzchni z desek – 1693,5 m2 
4) pomosty wędkarskie – drewniane szt. 8;  
5) przewieszenia nad rzeką Lega – pomosty drewniane o powierzchni 421,4 m2, pochylnia o powierzchni 
76,98 m² + schody; 
6) placyki wypoczynkowe PW1 rozmieszczone przy ścieżce nad rzeką Lega (8 szt.) – – nadwieszane 
drewniane; 
7) lampy solarne drogowe – 132 szt. 
OPIS IV CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – NABRZEŻE RZEKI – CIĄGI KOMUNIKACYJNE 
1) budowa schodów terenowych – nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm – 22,78 m2 
2) wykonanie ciągów komunikacyjnych (nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm) – 3 635,99 m2, 
nawierzchnia z kostki kamiennej – 143,74 m2 wraz elementami umocnień i infrastrukturą towarzyszącą (śmietniki 
– 31 szt. drogowskazy drewniane – 16 szt. stojaki rowerowe drewniane – 20 szt. tablice informacyjne – 5 szt.); 
3) placyki wypoczynkowe PW2 rozmieszczone przy ścieżce nad rzeką Lega (10 szt.) – bez nadwieszeń i PW 
(przy pomostach wędkarskich); 
4) remont istniejącej ścieżki - nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej gr 6 cm – 379,9 m2 nawierzchnia z 
kostki betonowej bezfazowej  gr 8 cm – 291,8 m2) 
5) remont istniejącej kładki nad rzeką Lega o nawierzchni z desek, – 22,43 m2, wymiana barierki kładki przy 
ul. Partyzantów. 
6) zagospodarowanie terenów zielonych (trawniki – 0,46 ha, nasadzenia krzewów – 244 szt.)  
 

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

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.  
Zakres:  
1. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 17 cm oraz wykończenie elewacji cienkowarstwowym 
tynkiem sylikatowo-silikonowym 
2. Rozbiórka istniejącej oraz wykonanie nowej opaski betonowej. 
3. Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej budynku zgodnie z zestawieniem stolarki. 
4. Wymiana parapetów zewnętrznych na ocieplanych elewacjach – blacha powlekana. 
5. Rozebranie kominów w części ponad połacią dachu oraz poddasza. 
6. Wymiana pokrycia dachu z płyt falistych Onduline na blachę trapezową. 
7. Wymiana rur spustowych oraz rynien na stalowe z blachy powlekanej. 
8. Wymiana obróbek blacharskich dachu. 
9. Przebudowa instalacji elektrycznej i oświetleniowej na energooszczędną wraz z rozdzielnicami. 
10. Przebudowa instalacji c.o., demontaż kotłowni, włączenie instalacji c.o. i c.w.u. do węzła dwufunkcyjnego.  
11. Instalacja systemu monitorowania zużycia energii. 
12. Dobudowa platformy dla osób niepełnosprawnych do budynku. 
13. Pompa ciepła powietrzna oraz wymiana systemu wentylacji na mechaniczną z rekuperacją. 
Nadzór inwestorski: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty Biuro Usług Projektowych i Budowlanych Nina 



Werstak, Olecko. Oferowana cena brutto: 23 985,00 PLN 
 
6. Zwiększenie i ochrony bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko 

Dostawca kamer: Infinity Group Sp. z o.o. ul. Składowa 12, 15-399 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. 
 
Wykonawca robót budowlanych na części I, II i III:  Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o., ul. Ożarowska 59/76, 
01-416 Warszawa. 
Oferowana cena realizacji zamówienia cześć I : 573.600,00 PLN  
Oferowana cena realizacji zamówienia cześć II : 978.948,94 PLN  
Oferowana cena realizacji zamówienia cześć III : 148.280,02 PLN  
 
Termin wykonania części I, II, III do dnia 31 sierpnia 2021 r.  
Zakres robót:  
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 
 
7. 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. 
 
8. Modernizacja energetyczna budynku SP 1 w Olecku 

Wykonawca dokumentacji technicznej: Architekt Kamila Kulik-Rubin, ul. Lipowa 39, 16-002 Dobrzyniewo Duże 
Cena realizacji zamówienia: 90.405,00 PLN  
Termin odbioru – 25 marca 2020 r. 
Zakres: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania 
Wykonawca ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologicznej: „Żaba i Żuk” Bogdan Browarski, ul. Roosevelta 1/5,              
19-300 Ełk                                                                               
Cena realizacji zamówienia: 615,00 PLN  
Termin odbioru – 25 marca 2020 r. 
 
Został złożony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

9. Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5-8 [FS] 

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto, ul. Kochanowskiego 6, 19-400 Olecko. 
Cena oferty brutto - 16.994,00 zł. 
Termin realizacji Odbiór robót: 30 czerwca 2020 r 
Zakres robót:  
wykonanie chodnika z kostki betonowej gr.6cm i 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej dł. ok. 80m i szer 
1,5m . 
Nadzór inwestorski: W zakresie wydziału 

10. Budowa budynku gospodarczego w Łęgowie [FS] 

Wykonawca dokumentacji technicznej: Usługi Projektowe i Budowlane, Piotr Jasiukiewicz, Ul. Leśna 26, 19-400 
Olecko  
Cena realizacji zamówienia: 700,00 PLN  
Termin odbioru – 30 kwietnia 2020 r. 
Zakup materiałów na budowę budynku. 
Budowa budynku siłami własnymi mieszkańców wsi.  



 

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 
Wydane decyzje  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. 

2) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olecku, ul. Składowa 7, 19-400 Olecko -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; 

3) 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; 

4) 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; 
 
5) P4 Sp. z o.o., Warszawa - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, ulica Zamostowa, dz. nr 
ewid. 159; 

6) 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; 
 
7) PGE Dystrybucja S.A., Lublin – budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV kablowej doziemnej w obrębie 
ewidencyjnym Sedranki (dł. ok. 58 m); 
 

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. Lesk, obręb ewid. 
Lesk, gm. Olecko – postępowanie zawieszone; 

2) P4 Sp. z o.o., Warszawa - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ul. Rzemieślnicza, obręb 
ewid. Olecko 2, gm. Olecko – postępowanie zawieszone; 

3) 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); 
 
4) PGE Dystrybucja S.A., Lublin – budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV kablowej doziemnej w obrębie 
ewidencyjnym Sedranki (dł. ok. 300 m); 
 
5) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie – inwestycja polegająca na 
budowie gazociągu n.c. i przyłącza gazu n.c. PE w rejonie Placu Zamkowego w Olecku,  dł. sieć -  ok. 65 m, 
przyłącze – ok. 30 m; 
 
6) Gmina Olecko – budowa ulicy Słonecznej  w zakresie rozbudowy skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego  
(część nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) w obrębie ewidencyjnym Olecko 2, 
pow. ok. 4 600 m2; 

 
7) Tomasz Sobolewski – budowa gazociągu n.c. PE w ulicy Sokola w Olecku,  dł. sieć -  ok. 48 m. 

 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 
 

a) w dniach od 25 maja 2020 r. do 29 czerwca 2020 r. projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Lesk i Olecko - teren położony pomiędzy ul. Kościuszki a linią 
kolejową wyłożony jest do publicznego wglądu w gablocie ogłoszeniowej przed Urzędem Miejskim w 

Olecku, Plac Wolności 3. Opracowanie jest także dostępne na stronie internetowej BIP Urzędu 
Miejskiego w Olecku pod adresem http://bip.um.olecko.pl/ w menu: Aktualności.   
Termin i miejsce dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, 
zostaną podane w odrębnym obwieszczeniu.  
Uwagi na piśmie do projektu planu można składać do 13 lipca 2020 r.  

 



b) trwa sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Centrum. 
Wnioski do planu na piśmie można składać do 1 czerwca 2020 r.  
Projekt planu miejscowego podlegać będzie konsultacjom społecznym w ramach projektu „Partycypacja 
w planowaniu”, w ramach którego Gmina Olecko otrzymała grant w wysokości ponad 30 000 zł. W 
ramach tego projektu można już składać ankiety dotyczące zagospodarowania Centrum. Ankiety 
dostępne są w wersji papierowej – w budynkach urzędu, Bibliotece i hali Lega, gdzie można je wrzucić 
do specjalnie przygotowanych na ten cel urn. Ankiety można również składać w wersji online. Termin to 
wrzesień br. Szczegółowe informacje na stronie UM Olecko i Facebook-u. 

 
Wniosek o lokalizacje inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej 

4 maja 2020 roku wpłynął do Rady Miejskiej w Olecku za pośrednictwem Burmistrza Olecka, wniosek o ustalenie 
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej w Olecku przy ul. Kościuszki na działkach nr 1256, 
1188/94 i 1188/95 oraz uzupełnienie wniosku z dnia 8 maja 2020 r.  
Z wnioskiem można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 
Uwagi do wniosku wnosi się do 2 czerwca 2020 r. 

 
 
 Przetargi:  

- nie doszedł do skutku trzeci przetarg ogłoszony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod 
budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, oznaczonej - nr geod. 725/6 o powierzchni 1268 m2, położonej   
w Olecku na zapleczu  ul. Rzeźnickiej. 
 

Zawarto umowy notarialne: 

- na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4. 
 
- na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych rolnych położonych w Kijewie oznaczonej nr geod. 178                       
o powierzchni 1678 m2 oraz  oznaczonej nr geod. 112 o powierzchni 3145 m2 , nabywcy wyłonieni w trybie 
przetargów nieograniczonych. 
 
 

 

WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU 

 

Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

Ruszył nabór wniosków w ramach „Małych Grantów Sołeckich”. W tym roku Gmina Olecko może złożyć wnioski 
TYLKO dla 3 sołectw, dlatego poprosiłem sołtysów o zgłoszenie pomysłów na projekty inwestycyjne. 10 sołectw 
zgłosiło swoje propozycje, z czego wybrano 3 sołectwa (Judziki, Kijewo, Ślepie) dla których zostaną 
przygotowane wnioski. 

 Maksymalna wysokość pomocy finansowej na zadanie nie może przekroczyć kwoty 15 000,00 zł 
(piętnaście tysięcy złotych), przy czym udział dotacji nie może być wyższy niż 80% całkowitych kosztów 
realizacji zadania. 

 

 

Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla 

12 maja ruszył nabór wniosków w ramach „Aktywnej wsi…”. W ramach tego konkursu przygotowujemy 3 wnioski 
dla sołectw, które biorą udział w inicjatywie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą 
„Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”, są to: sołectwo Kukowo, sołectwo Gąski i 
sołectwo Lenarty. 

 

Przygotowanie dokumentów strategicznych gminy: 

1. Trwają prace nad sporządzeniem sprawozdania z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami 
za lata 2016-2019.  

2. Rozpoczęto prace nad Gminnym programem opieki nad zabytkami na lata 2020-2024. 
3. Rozpoczęto prace nad sporządzeniem I Etapu Operatu Uzdrowiskowego zwanego „Założeniami do 

Operatu Uzdrowiskowego Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Olecko w gminie Olecko”. 
4. Praca w zespole (2 osoby z wydziału) ds. konsultacji społecznych w sprawie sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście Centrum w Olecku  



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

Inicjatywa lokalna – w związku z „odmrożeniem” terminów administracyjnych, zawieszonych w okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19,  odwieszono procedurę inicjatywy lokalnej.  
Komisja do oceny wniosków zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej  zbierze się 2 czerwca o godzicie 11.00. 
 

Udział gminy w Stowarzyszeniach 

1. Zakończono pierwszy etap certyfikacji Olecka – miasta pretendującego do Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Cittaslow International. W czwartek gościliśmy zespół certyfikujący. W skład zespołu 
weszli przedstawiciele władz Biskupca, Wydmin, Rynu i biura ds. Promocji i Cittaslow. 
 
Na podstawie przedłożonych dokumentów i ustnych wyjaśnień, potwierdzono informacje zawarte w 
samoocenie ze stanem faktycznym. Po weryfikacji ustalono, że miasto Olecko spełnia kryteria 
przystąpienia do Cittaslow w 51,85 % 
 

2. Trwają prace nad opracowaniem Strategii obszaru funkcjonalnego EGO 2020-2030 prowadzone przez 
Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina Bociana. 

 

6 maja na Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku, wręczone zostały laureatom nagrody w konkursie 

plastycznym związanym z obchodami święta Konstytucji 3 Maja, pn. „Polsko, Kocham Cię! – oczami młodego 

Artysty”.  

Na konkurs wpłynęło 18 prac. Mali i więksi patrioci w wieku od 5 do 15 lat mieli okazję w artystyczny sposób 
wyrazić swoje uczucia do Ojczyzny. Poziom nadesłanych prac był wysoki. W każdej z kategorii wiekowej jury 
przyznało pierwsze miejsce oraz wyróżnienie. I tak:   
- w kategorii wiekowej 5-7 lat zwyciężył Filip Osiecki a wyróżnienie trafiło w ręce Macieja Piszczka. 
- w kategorii wiekowej 8-11 lat pierwsze miejsce przyznano wizji artystycznej Julii Hołowni, a wyróżniono pracę 
Martyny Mikielskiej. 
- w kategorii wiekowej 12-15 lat jury za najciekawszą uznało pracę Julii Bogdan natomiast wyróżnienie trafiło w 
ręce Jakuba Obiedzińskiego. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy. 
 
 
W maju podpisano już pierwsze umowy na realizację na zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej na 
2020 r. Nadmienię, że będzie ich 19 - na łączna kwotę 200 000,00 zł. 
Natomiast umów na realizację zadania publicznego w zakresie kultury na rok 2020 – będzie 3 na łączna kwotę 
25 000,00 zł. 

 

Od 1 czerwca br. rusza funkcjonowanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Olecko z zachowaniem wszelkich 

środków bezpieczeństwa w czasie COVID. Nadmienię, że łącznie funkcjonuje na terenie Gminy Olecko 13 
świetlic wiejskich, w tym 7 w których zatrudnione są opiekunki na podstawie umowy zlecenie. 

30-lceie samorządności Olecka 

W tym roku świętujemy 30-lecie uchwalenia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także 30. 
rocznicę pierwszych wyborów samorządowych do rad gmin, które odbyły się 27 maja 1990 roku. Te wydarzenia 
zmieniły Polskę. 

Od tego czasu z mieszkańcami rozwijamy mechanizmy współzarządzania. Wspólnie pracując zmieniamy 
Olecko. Jak nam to wyszło na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat spróbowaliśmy uchwycić na fotografiach, które 
Państwu prezentujemy w przygotowanej zakładce na gminnej stronie internetowej. 

Przygotowanie do sezonu turystycznego 

W ramach przygotowań do sezonu turystycznego wydaliśmy: folder turystyczny, mapę Olecka, widokówkę z 
okazji 460-lecia założenia Olecka.  

Jesteśmy w trakcie przygotowań wystawy plenerowej, która powstaje z okazji jubileuszu 460-lecia założenia 
Olecka. Wystawę projektujemy  w oparciu o rysunki satyryczne  związane z Oleckiem - jego historią, 
wydarzeniami, architekturą i życiem olecczan. Autorem rysunków jest olecczanin, Waldemar  Rukść. 

Komunikacja z mieszkańcami 

W ramach komunikacji z mieszkańcami  w okresie międzysesyjnym przygotowano informacje m.in. o bieżącej 
pracy urzędu, które zamieszczono na FB i stronie internetowej.  



W czwartek, 28 maja w ramach radiowej audycji Dzień dobry Olecko informowałem o najważniejszych 
przedsięwzięciach. 

Działania w ramach realizacji projektu „Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza 
rzeki Lega w Oleck.” 

1.W ramach realizacji projektu „Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w 
Olecku” ogłosiliśmy konkurs plastyczny pt.: " Gatunki roślin i zwierząt w dorzeczu rzeki Lega w Olecku". 

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas VI – VIII gminnych szkół podstawowych. 

Celem konkursu było: 

1.propagowanie wśród mieszkańców Olecka wiedzy w zakresie roślin i zwierząt występujących w dorzeczu rzeki 
Lega, 

2.wyłonienie  projektu graficznego tablic informacyjnych opisujących gatunki roślin  i zwierząt występujących w 
dorzeczu rzeki Lega. 

LAUREATÓW i WYRÓŻNIONYCH wraz z rodzicami zaprosiliśmy  1 czerwca  (poniedziałek ) o godzinie 13:00 
do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku (Pl. Wolności 3) na uroczyste wręczenie nagród (przy 
zachowaniu wszelkich środków niezbędnej ostrożności). 

2.Trwają prace nad komiksem pn. „Ciężkie życie zwierząt w mieście" oraz kolorowanką „Fauna i flora rzeki Legi”. 

 

 

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU ,,MAZURY GARBATE” 

5 maja dyrektor ROK Mazury Garbate Radosław Skrodzki podpisał umowę na dofinansowanie projektu "TEATR 

AGT - OD NOWA. Modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Kwota 
dofinansowania to 6 720 660 zł, a wartość całego projektu wynosi 7 906 658 zł. 

 
6 maja złagodzone zostały obostrzenia związane z koronawirusem i drzwi naszej biblioteki znowu otwarte są dla 

czytelników. Placówka przestrzega koniecznego reżimu sanitarnego. 
 
10 maja o g. 19 odbyła się na fb ROK-u premiera czytania "Książki bez obrazków" B.J. Novaka w wykonaniu 

Janusza Klimaszewskiego. Film nagrany przez Mariusza Niewiarowskiego obejrzało ponad 2000 widzów. Nadal 
można go oglądać na profilu ROK-u. Polecamy serdecznie. 
 
Od 25 maja w ROK-u (pokój kadr na parterze) w godzinach 7.30-15.30 można kupować pamiątkowe monety, 

które wyemitowane zostały 10 lat temu z okazji 450-lecia miasta. 
Cena: 4 Legi = 4 zł 
Cena: 40 Leg = 150 zł 
 
20 maja ROK zaprosił do składania ofert na „Zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego Regionalnego 

Ośrodka Kultury w Olecku” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 
 
29 maja o g. 10 zapraszamy na fb ROK-u na wirtualną premierę kolejnej odsłony Wróbelka Literackiego. W 

programie biorą udział: Agnieszka Lewandowska, Janusz Klimaszewski, Marek Pacyński, Dariusz Sawicki, 
Jakub Szyłow oraz Gość Specjalny! Autorem idei jest Marek Borawski. Najnowszy odcinek reżyseruje Ewa 
Obrębowska. Opieka wideo: Mariusz Niewiarowski. 
 
Trwa remont budynku ROK-u. Prace remontowe prowadzone są ramach wspólnego projektu Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i samorządu miasta Gusiewa pt.: „Czar Północy – rozwój turystyki 
festiwalowej Olecka i Gusiewa” z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. 
Wartość całkowita projektu: 403 443,00 euro. 
Dofinansowanie projektu: 361 978,70 euro. 
Lider projektu (ROK „Mazury Garbate”): 169 742,30 euro. 
Partner projektu (Partner Rosyjski): 192 236,40 euro.  

 
Do 12 czerwca do godz. 9.00 czekamy na oferty na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury 

„Mazury Garbate” w Olecku. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie dwuetapowo: w I etapie oferty 
zostaną zweryfikowane pod względem formalnym w drugim zaś przeprowadzone zostaną rozmowy 
kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne. 
 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLECKU 

W czasie pandemii na bieżąco były przygotowywane obiekty zewnętrzne MOSiR-u (boiska, korty tenisowe, 



siatkówka plażowa). 
W obiektach wewnętrznych (hala, pływalnia) zostały przeprowadzone prace naprawcze i remontowe. 
 

Od 18 maja 2020 r. wraca możliwość uprawiania sportu na otwartej infrastrukturze z zachowaniem 
obowiązujących zasad bezpieczeństwa: 
- stadionach, 
- boiskach, 
- skoczniach, 
- torach, 
- orlikach. 
 
Umożliwiliśmy organizację zajęć w obiektach zamkniętych (tj. sale, hale sportowe) z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności. 

 

 

 

WYDZIAŁ EDUKACJI 

 
W dniu 12 maja 2020r. podczas Sesji Nadzwyczajnej  Rada Miejska w Olecku podjęła uchwałę w sprawie 
likwidacji Szkoły Podstawowej w Kijewie z dniem 31 sierpnia 2020 r. Uczniowie zlikwidowanej szkoły od dnia 1 
września 2020r. będą mogli kontynuować naukę w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Gąskach. 

 
Dnia 8 maja 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. Konkursy zaplanowano na 8 i 9 czerwca 

2020r.  

 
Od  25 maja 2020r  w gminie Olecko wznowiły działalność Przedszkole Krasnal, oddziały przedszkolne w 
szkołach podstawowych oraz klasy I-III szkół podstawowych.  Rodzice zgłosili chęć posłania 38 dzieci do 

Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku, 27 dzieci do oddziałów przedszkolnych w czterech 
szkołach podstawowych oraz 15 dzieci do zespołów wychowania przedszkolnego na terenach wiejskich. Łącznie 
80 dzieci objętych edukacją przedszkolną uczęszczać będzie do gminnych jednostek, co stanowi 16,4 proc. 
wszystkich dzieci przedszkolnych. Natomiast z klas I-III szkół podstawowych zgłoszonych zostało 105 uczniów 
do 6 szkół, co stanowi 15,7 proc. ogólnej liczby dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną. 

 

 

 
 
 

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA 

 

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych przypominam, że dnia 

31 maja 2020 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. Wpłaty należy dokonać na rachunek Gminy Olecko. Dopełnienie 

powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do 

kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

W dniu 12 i 13 maja 2020 r. przekazano 1335 maseczek  wielokrotnego użytku dla mieszkańców 
Gminy Olecko znajdujących się w przedziale wiekowym 60-64. Od 1 czerwca 1300 maseczek trafi do 
osób w przedziale wiekowym 55-59. Dzieję się to między innymi dzięki Grupie Wolontariuszy 
„Zaszyci w domu”,  która od początku wspiera nas w tych działaniach szyjąc maseczki z materiału 



otrzymanego z różnych źródeł. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom wielkiego serca za duży 
wkład pracy oraz ogromne zaangażowanie. W akcję dystrybucji  znowu zaangażowali się żołnierze z 
Wojsk Obrony Terytorialnej.  
 

W związku z rozpoczęciem działalności placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Olecko 
zostały zakupione i przekazane środki ochrony niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy 
personelu oraz uczęszczających dzieci. Do dyspozycji jednostek przekazano: 60 l mydła 
antybakteryjnego, 420 l płynu do dezynfekcji rąk ( w tym 280 l od Wojewody), 360 l płynów do 
dezynfekcji powierzchni, 55 szt. przyłbic, 240 szt. maseczek wielorazowych, 910 szt. rękawiczek 
jednorazowych oraz 10 szt. termometrów.  

 

W związku ze złożonymi wnioskami przez Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa do 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Urząd Miejski  otrzymał przydział dwóch żołnierzy Wojsk Obrony 
Terytorialnej Kraju  w celu wsparcia zabezpieczenia funkcjonowania przyjęć interesantów w dwóch 
budynkach Urzędu. Ponadto 2 żołnierzy WOT do końca czerwca będzie zabezpieczało przyjmowanie 
pacjentów lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w przychodni przy ul. 11 Listopada. 

 
W związku z rekomendacją Wojewody w zakresie uruchamiania ośrodków wparcia od 1 czerwca 
2020 r. rozpoczyna swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku. Warsztat Terapii 
Zajęciowej oraz  Dzienny Dom „Senior+” planuje rozpocząć swoją działalność od 15 czerwca. 
Realizacja zadań odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w 
zakresie organizacji działalności jednostek w okresie epidemicznym. Pomimo zawieszenia 
działalności Dziennego Domu Senior + z powodu stanu epidemii, udzielane jest wsparcie seniorom – 
dowożone są obiady, kadra DDS+ utrzymuje stały kontakt telefoniczny z seniorami, udzielana jest 
pomoc zgodnie ze zgłaszanymi problemami i potrzebami seniorów (tj. robienie zakupów, realizacja 
recept, przekazywanie maseczek ochronnych wykonywanych przez kadrę DDS+ i uczestnika DDS+). 

 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLECKU  

 
MOPS nadal jest w znacznym stopniu wyłączony z bezpośredniej obsługi klientów, utrzymywany jest 
z osobami kontakt głównie telefoniczny, na bieżąco są prowadzone sprawy przyznawania świadczeń  
z pomocy społecznej, w pilnych zgłoszeniach prowadzimy także interwencje środowisku, 
współpracujemy z innymi służbami pomocowymi. 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pełni całotygodniowy dyżur telefoniczny w godz. 7.30-19.00  w 
celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy. Telefon: 515 586 268. 
Przyjmowane są zgłoszenia od osób będących w kwarantannie znajdujących się w trudnej sytuacji 
celem udzielenia stosownej pomocy w tym również od osób ubiegających się o odbywanie 
kwarantanny w warunkach innych niż domowe, a także osób szczególnie starszych, samotnych, 
niepełnosprawnych potrzebujących pomocy społecznej w związku ze stanem epidemii; zgłoszenia są 
weryfikowane i indywidualnie rozpatrywane. 

 
W czasie trwania epidemii MOPS korzysta ze wsparcia Wojska Obrony Terytorialnej podczas wypłat 
świadczeń pieniężnych w kasie MOPS  jak i przy realizacji pomocy osobom będących w 
kwarantannie za co bardzo serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania kierowane są do Pani 
Agnieszki Toczyłowskiej oraz grupie „Zaszytych w domu” za przekazanie pracownikom MOPS 
maseczek ochronnych, a także do Prezesa Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” w Olecku - Pana 
Wojciecha Bojara za przekazanie pracownikom ośrodka przyłbic ochronnych. 

 
Od czasu ogłoszenia epidemii, MOPS nie otrzymał powiadomień dotyczących zaniedbań 
rodzicielskich w zakresie nie zapewniania posiłków dzieciom w domu; pracownicy socjalni analizowali 
i są uważni na sytuację w rejonach opiekuńczych. Wśród rodzin korzystających z finansowanych 
obiadów szkolnych ponad połowa rodzin korzysta również z pomocy finansowej MOPS na 
zaspokojenie niezbędnych potrzeb w tym na zakup żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zauważono, że spośród osób zgłaszających się po pomoc społeczną są również wnioski osób, które 
straciły pracę z powodu epidemii- dotychczas otrzymano 13 takich zgłoszeń. Rodzinom/ osobom, 



które znajdują się w trudnej sytuacji socjalnej i spełniają kryterium dochodowe wydawane są 
skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej z Caritasu, skierowanie przedkłada się w Parafiach 
przykościelnych.  

 
We wszelkich sprawach udzielenia pomocy społecznej, przekazywania zgłoszeń na temat trudnej 
sytuacji osób w środowisku lokalnym należy kontaktować się z MOPS, tel.  87 520 42 33. 

 
 

URZĄD STANU CYWILNEGO 

Od dnia 21 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło e-usługę umożliwiającą wnioskowanie 
online o odpis aktu stanu cywilnego. Dzięki tej e-usłudze odpis aktu stanu cywilnego można uzyskać 
od ręki w wersji elektronicznej. Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów 
Państwowych (SRP), a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy. 
Wydanie odpisu przez automat jest możliwe tylko wtedy, gdy akt jest jawny, nie jest na niego 
założona blokada wydawania odpisów przez kierownika USC oraz jest on przeniesiony do SRP 
(istnieje w systemie).  
 
Muszą zostać spełnione także inne warunki:  
1) musi istnieć dokładnie jeden akt dla danych, które podał Wnioskujący w pierwszym kroku e-usługi:  
- dane wnioskującego,  
- dane osoby dla której wnioskuje – PESEL lub jej imię i nazwisko,  
- data zdarzenia (opcjonalnie dla odpisów aktów małżeństwa);  
2) osoba wnioskująca musi być pełnoletnia (mężczyzna 18 lat, kobieta 16 lat w stanie cywilnym 
innym niż panna – kobieta, która skończyła 16 lat i wstąpiła w związek małżeński, w świetle prawa 
jest pełnoletnia).  
 
Jeżeli odpis dotyczy innej osoby niż Wnioskodawca (wstępny/zstępny/współmałżonek), dodatkowo 
wymagana jest w module PESEL lub BUSC informacja o parentyzacji (tworzenie powiązań dziecka z 
rodzicami po wprowadzeniu przez urzędnika numeru PESEL rodziców przy akcie urodzenia dziecka) 
lub relacji małżeńskiej; 
 
W przypadku wnioskowania o odpis aktu małżeństwa:  
1) można wnioskować o odpis aktu swojego aktualnego małżeństwa lub aktualnego współmałżonka; 
o odpis byłego współmałżonka można wnioskować, jeśli małżeństwo ustało na skutek zgonu 
współmałżonka, 
2) akt nie może zawierać jednocześnie przypisku o zgonie jednego z małżonków i wzmianki o ustaniu 
małżeństwa w wyniku zgonu małżonka, 
3) akt nie może zawierać jednocześnie przypisku o zgonie jednego z małżonków i wzmianki o 
rozwodzie małżeństwa.  

 

Minister Cyfryzacji na podstawie art. 20 ca ust.1 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2020 r. poz. 346 ze zm.) udostępnił 
usługę założenia tymczasowego profilu zaufanego. Usługa jest skierowana dla osób, które nie 
posiadają konta w jednym z 10 banków, które umożliwiają założenie i potwierdzenie profilu 
zaufanego lub nie mają możliwości, a za taką również należy uznać troskę o swoje zdrowie, 
odwiedzenia jednego z punktów potwierdzających profil zaufany. Aby założyć tymczasowy profil 
zaufany należy wejść na stronę www.GOV.pl , a następnie wybrać e-usługę „Załóż profil zaufany”, a 
w niej – „Załóż tymczasowy profil zaufany”. Kolejnym krokiem klienta, który chce utworzyć dla siebie 
profil tymczasowy, będzie wypełnienie formularza. Istotnym jest, aby klient, który podjął decyzję o 
założeniu tymczasowego profilu zaufanego, posiadał sprzęt, tj. laptop, telefon lub tablet wyposażony 
w mikrofon oraz kamerę, albowiem weryfikacja wniosku odbywa się w trakcie wideorozmowy. 
Szczegółowe informacje na temat tymczasowego profilu zaufanego znajdują się na stronie Ministra 
Cyfryzacji. Tymczasowy profil zaufany ważny będzie 3 miesiące, przy czym jego ważność będzie 
można przedłużyć. 

 

 

http://www.gov.pl/


PEŁNOMOCNIK ds. PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM 

 

1. W dniach od 25 do 27 maja br. wznowiły działalność świetlice środowiskowe TPD i Caritas 
oraz streetworkerzy.  

2. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od maja zwiększyli 
ilość pełnionych dyżurów z 1 do 2 tygodniowo. Zachęcam osoby doświadczające problemów 
związanych z uzależnieniami do skorzystania z kontaktu. Dyżury są pełnione telefonicznie 
pod numerem 87 523 30 61 w każdą środę i czwartek w godz. 15.45 – 16.45. Wniosek  
o zobowiązanie do leczenia odwykowego można pobrać ze strony www oraz biuletynu 
informacji publicznej urzędu. 

3. Realizujemy trzy kampanie profilaktyczne: 

Postaw na rodzinę! 

Dopalacze – powiedz stop! 

Przeciw pijanym kierowcom! 

W ramach realizacji tych kampanii przekazano TPD, Caritas, Fundacji Human-Lex oraz dyrektorom 
szkół podstawowych (Nr 4 w Olecku, w Judzikach i Gąskach) gdzie są prowadzone świetlice  
z elementami socjoterapii 171 kompletów materiałów tj. ulotki profilaktyczne oraz gadżety 
profilaktyczne sygnowane hasłem „Bo życie jest lepsze niż picie!”. Materiały te zostaną przekazane 
przez organizacje i szkoły uczestnikom oraz ich rodzicom/opiekunom. 

 

 


