
 

INFORMACJA BURMISTRZA OLECKA  

O DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 

CZERWIEC 2020  

SESJA RADY MIEJSKIEJ W DNIU 30 czerwca 2020r. 

 

WYDZIAŁ FINANSOWY 

Zgodnie z art.90 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym , Burmistrz przekazał  Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Olsztynie : 
- Uchwałę Nr BRM.0007.53.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Olecko na 2020 rok , 
-  Uchwałę Nr BRM.0007.54.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2020- 2029 , 
- Zarządzenie Nr ORN.0050.79.2020  Burmistrza Olecka z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Olecko na 2020 rok , 
Na posiedzeniu w dniu 19 czerwca  2020 r.  Regionalna Izba Obrachunkowa  stwierdziła / orzekła , że 
wszystkie w/w uchwały oraz  zarządzenie są zgodne z prawem .  
 
 

 

WYDZIAŁ DOCHODÓW I EGZEKUCJI 

 

Przypominam, że dzisiaj upływa termin na złożenie dokumentów przez przedsiębiorców ubiegających o 
zwolnienie z podatku od nieruchomości lub przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości w 
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
Wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uchylił uchwałę Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 16 stycznia 2020 r. stwierdzającą nieważność uchwały Rady 
Miejskiej w Olecku z 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Oznacza to, że ryczałtowa opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 100 zł w przypadku zbierania odpadów w sposób 
selektywny. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny stawka wynosi 200 zł.   

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INWESTYCJI 

 
Zadania zakończone w okresie sprawozdawczym:  



 
1.  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 tj. odbiór robót: 18 czerwca 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. 
 

2. 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: 19 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 
 
 
 
Zadania w trakcie realizacji:  

 
3.  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 
 
4. 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. 
 
5. 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 – 28 sierpnia 2020 r. 
Zakres: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania. 
 
6. 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 
 
7. 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 



 
8. Zwiększenie i ochrony bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko 

Wykonawca robót budowlanych na części I, II i III:  Zakładem Ogólnobudowlanym 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 
 
9. 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 dofinasowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
RPO Woj. Warm.-Maz. na lata 2014-2020 
Wykonawca wniosku: Andrea Consulting, Okuniowiec 74, 16-402 Suwałki 
Cena opracowania wniosku – 8800,00 PLN 

10. Budowa budynku gospodarczego w Łęgowie  ( FS) 

Zakup materiałów na budowę budynku. 
Budowa budynku siłami własnymi mieszkańców wsi.  

11. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kukowie [FS] 

Wykonawca robót budowlanych: Instal -Tech, m. Miłowicki, ul. Mickiewicza 14, 19-400 Olecko.  
Cena oferty brutto - 26.400,07 zł. 
Termin realizacji: 31 sierpnia 2020 r 
Zakres robót: Linia kablowa oświetleniowa dł. 102 m 4 punkty świetlne. 
Nadzór inwestorski: W zakresie wydziału 

12. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zabielne [FS] 

Wykonawca robót budowlanych: Usługi Budowlane P. Arciszewski, Zabielne 7, 19-400 Olecko.  
Cena oferty brutto – 11 814,00 zł. 
Termin realizacji: 30 września 2020 r 
Zakres robót: Ogrodzenie z siatki powlekanej  wysokości 1,50 m na słupkach metalowych wraz z cokołem 
systemowym prefabrykowanym dł. 90 m. 
Nadzór inwestorski: W zakresie wydziału 
 
13. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Giże Nr 141044N 

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania. 
Termin składania ofert 21 lipca 2020 r.  
Termin realizacji – 18 września 2020 r. 
Kosztorysowa wartość robót budowlanych – 189 963.,71 zł 

Zakres robót: Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141044N w m. Giże, km 0+000 km do 
0+210 km, długości 210 m szerokości jezdni 3,50 m z poboczami 2 x 1,25 m , kategorii 
obciążenia ruchem KR1.  



Dofinansowanie wykonania zadania z udziałem środków z dochodów budżetu województwa 
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.  
 
14. Budowa drogi gminnej w miejscowości Nr 141044N w miejscowości Lipkowo 

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania. 
Termin składania ofert 23 lipca 2020 r.  
Termin realizacji – 16 października 2020 r. 
Kosztorysowa wartość robót budowlanych – 1 723 386,10 zł 
Zakres robót: Budowa drogi gminnej Nr 141029N w m. Lipkowo od drogi wojewódzkiej nr 655, km 0+000 km do 
1+482 km i od 0+00 do 0+469 o łącznej długości 1 951 m szerokości 5,0 m (2x2,50 m) z poboczami 2 x 0,75 m , 
kategorii obciążenia ruchem KR1  i KR2 (wjazd) 
Dofinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 października 2018r. o 
Funduszu Dróg Samorządowych (DZ.U.2018, poz. 2161, poz. 2383) 
  

 

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 
Wydane decyzje  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: 
 

1)  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); 

2) PGE Dystrybucja S.A., Lublin – budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV kablowej doziemnej w obrębie 
ewidencyjnym Sedranki (dł. ok. 300 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; 
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) 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; 
4) 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; 

5) Tomasz Sobolewski – budowa gazociągu n.c. PE w ulicy Sokola w Olecku,  dł. sieć -  ok. 48 m. 
6) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olecku  -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. 251 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. 

Projekt planu miejscowego podlega 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.  

 opinie w formie wniosków do planu poprzez specjalnie uruchomiony do tego portal kmap.pl 

(na stronie znajduje się szczegółowa instrukcja korzystania z portalu); w tut. urzędzie znajduje 
się „stacja robocza” - laptop, z którego mogą korzystać mieszkańcy; pomoc i instruktarz będą 



udzielone osobom, którym sprawia trudność poruszanie się w środowisku INTERNET- zespół 
ds. projektu pomaga w elektronicznym wypełnianiu ankiet oraz składaniu opinii poprzez portal 
kmap.pl (Wydział PGN pok. nr 11). 

 
Szczegółowe informacje na stronie UM Olecko i Facebook-u, Wydział PGN (pok. nr 11). 
Termin składania ankiet i opinii to wrzesień br. 
 

SPIS ROLNY 2020 
Ruszyły prace związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego w 2020 r, Spis  

przeprowadzany będzie w dniach od 1 wrześniu do 30 listopada  br. według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.  

Przypominam, że udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach 
spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych  i zgodnych z prawdą odpowiedzi. 

Użytkownik gospodarstwa rolnego w ramach spisu rolnego przekazuje dane w formie: 

 samospisu internetowego przeprowadzanego samodzielnie przez użytkownika gospodarstwa 
rolnego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu 

Statystycznego; 

 wywiadu telefonicznego przeprowadzanego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego przez 

rachmistrza telefonicznego z wykorzystaniem zainstalowanego na komputerze oprogramowania 
dedykowanego do przeprowadzenia spisu rolnego 

 bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego przez 

rachmistrza terenowego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie 
dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego. 

Zarządzeniem Nr ORN.0050.83.2020 Burmistrza Olecka z dnia 8 czerwca 2020 r.  powołane zostało Gminne 
Biuro Spisowe, które rozpoczęło nabór kandydatów na terenowych rachmistrzów spisowych.  
Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 8 lipca 2020 r.  
Kandydatem  na rachmistrza terenowego może być osoba pełnoletnia, zamieszkująca na terenie gminy 

Olecko,  posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,  posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie i 
nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
Ogłoszenie o naborze publikowane jest na tablicy ogłoszeń  tut. urzędu, stronie internetowej urzędu 
www.um.olecko.pl i  w Biuletynie Informacji Publicznej – www.umolecko.bip.doc.pl. 
Zapraszam do zgłaszania się kandydatów. 
 
Przetargi:  

- ogłoszono czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego, oznaczonej - nr geod. 725/6 o powierzchni 0,1268 ha, położonej   w Olecku na 
zapleczu ul. Rzeźnickiej. Przetarg odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2020 r. 

 

 

 

WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU 

 
REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU ,,MAZURY GARBATE” 

 
Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" w Olecku stopniowo wznawia swoją działalność, dostosowując 
się do reżimu sanitarnego. 
 
Jeszcze w maju (29.05) odbyła się wirtualna premiera "Wróbelka Literackiego".  
 
Na Dzień Dziecka, 1 czerwca, Regionalny Ośrodek Kultury przygotował konkurs „Jesteś z Olecka? Poszukaj w 
sobie dziecka” na swoim profilu na Facebooku. Wiek uczestników nie grał w tym przypadku roli. Zadanie 
konkursowe polegało na publikacji zdjęcia lub filmu prezentującego kwintesencję dzieciństwa. 
 
ROK wziął też aktywny udział w zabawie na Dzień Dziecka zorganizowanej przez Urząd Miejski w Olecku.  
 
6 czerwca wznowiło działalność Kino Mazur. Liczba miejsc na widowni jest ograniczona, obowiązuje 

http://www.um.olecko.pl/
http://www.umolecko.bip.doc.pl/


zakrywanie ust i nosa, ale weekendowe seanse cieszą się zainteresowaniem. 
 
Odbyły się już dwa seanse Kina Letniego w Amfiteatrze Podzamcze. 12 czerwca 150 widzów (maksymalna 
dopuszczalna ilość) obejrzało  film "Ja teraz kłamię". 26 czerwca wyświetlony został film "Gotowi na wszystko. 
Exterminator". 
 
20 czerwca w Amfiteatrze Podzamcze odbył się koncert "Noc Kupały z zespołem Shamrock". Niestety pogoda 
pokrzyżowała wcześniejsze plany - z powodu burzy nie doszły do skutku planowane przed koncertem 
warsztaty z pleceniem wianków i opowieściami o dawnych zwyczajach. 
 
26 czerwca odbyła się premiera 14. Wróbelka Literackiego.  
 
Już 3 lipca zapraszamy na koncert „Reagge pod gwiazdami”. Zagra zespół Puls Generation i przyjaciele. 
 
Odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku. Przez 
kolejną kadencję będzie tę funkcję pełnił dotychczasowy dyrektor Radosław Skrodzki. 
 
 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLECKU 

 
W miarę znoszenia przez Rząd restrykcji z obiektów MOSiR zaczęli korzystać oleccy sportowcy, najpierw 
lekkoatleci i piłkarze. Następnie po otworzeniu hali: piłkarze ręczni, siatkarze, korzystający z sali fitness. 
 
W tym czasie na obiektach zorganizowanych zostało kilka imprez sportowych: 
14.6. - XX turniej tenisa ziemnego o Puchar “Ignasiówki” 
24.6. XXIV turniej tenisa ziemnego o Wielki Tort Cukierni p. Jana Staniszewskiego 
 
W dniach 26-28.06. - w hali Lega odbył się 4 Ogólnopolski Turniej piłki ręcznej o Puchar Burmistrza Olecka. 
 
28.6. - XX turniej tenisa ziemnego o Wielki Sękacz Olecki 
 
Od 27.06. z naszych obiektów korzystają już pierwsze grupy sportowe z Polski. Na dzień dzisiejszy wiemy że z 
ponad 60 klubów zapowiadanych 20 zrezygnowało z przyjazdu na zgrupowania. Pocieszające jest że 
zgłaszają się nowe grupy. 
 
Jesteśmy w trakcie przygotowań do Olimpiady Milusińskich, która odbędzie się w dniach 6-9.07. na stadionie 
MOSiR. Codziennie od godz. 16.00. Regulaminy na stronie MOSiR Olecko. Wydarzenie zostało rozciągnięte w 
terminie ze względu na panujące obostrzenia sanitarne spowodowane koronawirusem COVID -19. 
 
Oprócz tego w lipcu planujemy sporo innych wydarzeń takich jak: turnieje tenisowe, maraton 
pływacki,Ogólnopolski Turniej siatkówki plażowej. 
 
 
Od dnia 29 czerwca rozpoczęły się półkolonie Sportowe Lato z Mosirem. 
 
Na kąpielisku miejskim Skocznia w dniu 20 czerwca rozpoczął się sezon kąpielowy. Ratownicy są obecni od 
poniedziałku do niedzieli  w godz. od 10:00 do 18:00, Sezon kąpielowy na kąpielisku Szyjka rozpoczyna się 1 
lipca. Oba kąpieliska są oznakowane. Proszę o zapoznanie się z regulaminem kąpielisk. 
 
Zostały podpisane wszystkie umowy na realizację zdań publicznych z zakresu kultury fizycznej. 
 

Od 1 lipca 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 ramach obchodów 460-lecia założenia Olecka na Placu Wolności w lipcu  eksponowane będą dwie wystawy 
plenerowe: - do 10 lipca  zamontujemy  wystawę Olecko wczoraj i dziś prezentującą wybrane fragmenty 
architektury miasta w okresie przed i powojennym. Druga wystawa z rysunkami satyrycznymi Waldemara 
Rukścia  będzie eksponowana po 15 lipca. 
 
Trwają przygotowania do sezonu letniego w mieście. Jak wiadomo z wielu wydarzeń trzeba było zrezygnować 
z powodu panujących obostrzeń. Niemniej jednak  dążymy do tego aby coroczne wydarzenia odbyły się ale  w 
nieco okrojonej formie. 
 



 

WYDZIAŁ EDUKACJI 

 
1. W dniach 8 i 9 czerwca 2020 r. odbyły się 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.  
W trzech szkołach konkursy zostały rozstrzygnięte, nie rozstrzygnięto konkursu w Szkole 
Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. 
 

2. Gminie Olecko udzielone zostało wsparcie finansowe w ramach realizacji modułu 3 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Szkoła 
Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach otrzyma dofinansowanie w wysokości 
80 000 zł celem doposażenia i poprawy standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej 
(własnej kuchni i jadalni). Po zapewnieniu wkładu własnego przez gminę koszt zadania wyniesie 
100 000 zł. 
 

3. Gminie Olecko przyznany został również grant w ramach projektu „Zdalna szkoła+” w wysokości 
114 996 zł. „Zdalna szkoła+” to już drugi program Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłoszony 
od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego. Przyznany grant 
przeznaczony zostanie na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów umożliwiającego realizację 
zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Oczekujemy na podpisanie umowy z 
Grantodawcą.  
 

4. Rozpoczęły się już oczekiwane wakacje. Uczniom ich rodzicom, nauczycielom, pracownikom 
szkół życzymy, aby tegoroczne wakacje były ciepłe, radosne i bezpieczne. 
 

 

 
 
 

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA 
 

1. W związku z możliwością uzyskania przez przedsiębiorców zwolnienia w podatkach i opłatach w ramach 

gminnej tarczy antykryzysowej, wydział SZB wysłał emaile do wszystkich przedsiębiorców, którzy 

udostępnili  swoje dane do kontaktu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Termin 

składania wniosków upływa 30 czerwca 2020 r.    

2. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku zwróciła się z prośbą o dofinansowanie 

poprzez Fundusz Wsparcia zakupu wielozadaniowego samochodu lekkiego, rozpoznawczo-ratowniczego w 

kwocie 10 000 zł. Jego właściwości użytkowe są nieocenione podczas pożarów lasów, przewożenia sprzętu 

do trudnodostępnych miejsc. Przewidywana wartość samochodu to 149 990 zł. Warmińsko-Mazurski 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej zapewnił o dofinansowaniu w kwocie 100 000 zł, 

Starostwa Olecki 19 000 zł, gminy Wieliczki, Kowale Oleckie i Świętajno po 7 000 zł. Środki finansowe 

Gminy Olecko zostały ujęte do zmiany budżetu gminy na miesiąc czerwiec 2020 r. 

3. Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych Zdrowia i Bezpieczeństwa od 1 do 31 lipca żołnierze Wojsk 

Obrony Terytorialnej Kraju będą wspierać lekarzy rodzinnych w przychodni na ul. 11 Listopada 23 w 

zakresie przyjmowania pacjentów. 

4. Informujemy, że w dniu 20.06.2019 r. został uruchomiony numer alarmowy 883 95 26 26 do ratowników 

wodnych w Olecku na kąpielisku strzeżonym „ SKOCZNIA” W GODZ. 10:00 – 18:00. W pozostałych 

godzinach funkcjonują numery 112, Każdy ma obowiązek powiadomienia odpowiednich służb o potrzebie 



udzielenia pomocy. 

Słoneczna pogoda sprawia, że nad wodą odpoczywamy najchętniej. Jednak jezioro, rzeka to nie tylko relaks 
i odpoczynek, ale także mnóstwo zagrożeń. To przede wszystkim tutaj liczy się pilna uwaga i przezorność 
wypoczywających. Wyjątkowo czujni musimy być, gdy nad wodę zabieramy dzieci. Każde naruszenie 
przepisów bezpieczeństwa nad wodą, oraz niestosowanie się do poleceń ratowników może doprowadzić do 
tragedii. Dlatego apelujemy o rozsądek, rozwagę i przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania nad 
wodą.  

5. W związku z zarządzeniem władz uczelni Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Uniwersytet Trzeciego 

Wieku Filia w Olecku po zdjęciu obostrzeń nie wznowił swojej działalności edukacyjnej, nie odbyło się także 

uroczyste zakończenie roku akademickiego 2019/2020.  

6. W ramach środków rezerwy celowej przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe Wydział SZB zakupił środki 

ochrony osobistej oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. W celu odkażania placów zabaw część 

środków do dezynfekcji przekazano do spółki PGK. Przekazane zostały Wydziałowi Edukacji środki ochrony 

osobistej i środki do dezynfekcji, które posłużą do ochrony osobistej pracowników oraz odkażania w 

świetlicach wiejskich naszej gminy.  

Informacja z działalności ŚDS: 

1. 01.06. 2020. – przywrócenie otwartej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy po 

ograniczeniach spowodowanych zagrożeniem epidemicznym COVID 19. 
 

2. 24.06.2020. – uczestnicy Domu wraz z pracownikami wzięli udział w akcji siepomaga.pl na rzecz Hani 

Poczobut i wykonali wspólnie przysiady oraz dokonali wpłaty na rzecz leczenia Hani. 

 

3. 24.06.2020. – zorganizowana została impreza integracyjna Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Olecku na świeżym powietrzu związana z symbolicznym otwarciem ogrodu wypoczynkowego 

wyposażonego w drewniane stoły i ławki, altankę i huśtawkę. Większość materiałów na wyposażenie 

odgrodowe zostało przekazane nieodpłatnie przez PPHU Limba Ryszard Majewski i Tomasz Szerel 

oraz „Janex” Sp. z o. o. Norki. Cały montaż wykonany został we własnym zakresie przez pracowników 

ŚDŚ i przy wsparciu uczestników. 

4. 25.06. 2020. – zorganizowany został spływ kajakowy rzeką Łaźną Strugą. Czas spędzony na wodzie 

był dobrym treningiem sprawności fizycznej i odporności na stres.  
 

5. 26.06.2020. – rozstrzygnięty został konkurs „Wiosna”, który ogłoszono w celu aktywizacji uczestników w 

okresie zawieszenia działalności Domu. W konkursie wzięło udział 20 uczestników. Prace artystyczne 

wykonane zostały różnymi ciekawymi i oryginalnymi technikami od wierszy, rysunków, zdjęć, 

prezentacji multimedialnych po rzeźbę w drewnie. Komisja zdecydowała o nagrodzeniu wszystkich 

prac, ponieważ każda z nich wymagała wiele zaangażowania. Nagrodę specjalną, w wyniku głosowania 

społeczności Domu, otrzymał pan Kazimierz, za wykonanie rzeźby ptasiej rodziny. 

 
      
       Informacja z działalności MOPS: 

1. Od 15.06.2020r. wznowiona została działalność Dziennego Domu „Senior+” , która była zawieszona w 
celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19. Działalność Dziennego Domu 
„Senior+” funkcjonuje w oparciu o procedurę bezpieczeństwa związanej z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zaliczaniem COVID-19 wśród pracowników i uczestników DDS+ z zastosowaniem 
rekomendacji Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. 

 

2. od 1 lipca 2020 r. będzie można złożyć elektronicznie wnioski o ustalenie prawa do świadczenia ,, 

Dobry start” (300+),  funduszu alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku 
rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. 
Zachęcamy do skorzystania z elektronicznej formy składania wniosków np. za pośrednictwem 
bankowości elektronicznej czyli stron internetowych banków, portalu Empatia, PUE ZUS czy 
Poczty Polskiej. 

W tradycyjnej formie papierowej wnioski będą przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Olecku od dnia 1 sierpnia 2020 r. z zachowaniem dodatkowych środków 
ostrożności. 
Więcej informacji na stronie: https://mopsolecko.naszops.pl/. 

 

 

https://mopsolecko.naszops.pl/


PEŁNOMOCNIK ds. PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM 

 

Udzielono dofinansowania do wypoczynku 41 dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat zamieszkałych na terenie 
gminy Olecko, pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją w 
ramach cyklicznie organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku półkolonii pt. „Sportowe 
Lato” 

W Gminie Olecko realizowana jest ogólnopolska kampania "Przeciw pijanym kierowcom". W sobotę 6 czerwca 
2020 r. członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olecku, Panie Ewa Matysiuk-
Niemczewska oraz Aniela Rękawek-Strękowska, w ramach kampanii odwiedziły 22 sprzedawców napojów 
alkoholowych w naszym mieście. Sprzedawcy chętnie wzięli udział w kampanii i udostępnili swoje witryny na 
plakaty kampanii. Każdy sprzedawca otrzymał certyfikat współtwórcy kampanii. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie i 
poważne podejście do tematu. W najbliższym czasie planujemy odwiedziny w kolejnych placówkach. 

29 czerwca br. w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
25 sprzedawców napojów alkoholowych z gminy Olecko uczestniczyło w szkoleniu pn. Odpowiedzialna sprzedaż 
napojów alkoholowych.    

 

 


