
 

INFORMACJA BURMISTRZA OLECKA  

O DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 

SIERPIEŃ 2020  

SESJA RADY MIEJSKIEJ W DNIU 28 sierpnia 2020r. 

 

WYDZIAŁ FINANSOWY 

 
1. Sporządzono i przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdania za II kwartał 

2020 roku z wykonania dochodów , wydatków, zobowiązań , należności , z realizacji zadań 
zleconych , wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej.  
W II kwartale 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 57.458.140,95 zł tj. 44,72% 
planu a wydatki w wysokości 60.374.453,81 zł tj. 70,44% planu. 
 

2. W II kwartale br. po weryfikacji wniosków dotyczących zadań inwestycyjnych realizowanych 
z udziałem środków europejskich otrzymaliśmy płatność częściową na projekt „ Zwiększenie 
różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku” oraz płatność 
końcową na „Rozbudowę amfiteatru w Olecku”. Ogółem otrzymaliśmy refundację środków 
w kwocie 2.459.622,18 zł. 
 

 

 

WYDZIAŁ DOCHODÓW I EGZEKUCJI 

 

1) Przypominam, że do końca sierpnia producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
Do wniosku należy dołączyć faktury za okres od 1 lutego do 31 lipca 2020 r.  

2) Informuję, że podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku wysokość 
wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie 
została wyczerpana i to znacznie szybciej aniżeli w latach poprzednich, bowiem już na 
dzień 7 sierpnia 2020 r. wyniosła 100% limitu krajowego, o którym mowa w 
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013. Oznacza to de facto, że od dnia 7 sierpnia 2020 
r. do 31 grudnia 2020 nie można udzielać pomocy de minimis w rolnictwie. 

3) Do 30 czerwca br. przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,  
mogli ubiegać się  
o zwolnienie lub przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości. Wpłynęło 46 
wniosków (w tym: 45 o zwolnienie, 1 o przedłużenie terminu płatności), udzielono 
zwolnień na łączną kwotę 97.328,03 zł.   

 



WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I NADZORU 

1) Wydział kończy czynności związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. W najbliższym czasie zostanie przekazana dokumentacja archiwalna do Krajowego 
Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie. Wszystkie protokoły z Obwodowych Komisji 
Wyborczych zostały przejęte bez uwag przez KBW.  
Przy tej okazji chciałbym podziękować dyrektorom i pracownikom szkół podstawowych  
i średnich, oraz wszystkim osobom za pomoc w zorganizowaniu pracy obwodowych komisji 
wyborczych. 

2) Trwa procedura utworzenia Osiedla Siejnik w Olecku. Obecnie trwają konsultacje projektu 
statutu osiedla.  

3) Dyżury pracowników ZUS, które odbywały się w Urzędzie Miejskim w Olecku, z powodu 
epidemii COVID-19, zostały zawieszone do odwołania. 

 

 

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Zasoby komunalne :  
W mieszkaniowym zasobie gminy w  6 lokalach komunalnych dokonano wymiany stolarki okiennej 
za łączą kwotę 26 728,45 zł.   
 
Czyste powietrze : 
Gmina Olecko pomaga mieszkańcom z gminy Olecko przy składaniu wniosków z rządowego 
programu „ Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie. Łączna kwota dofinansowania złożonych wniosków do sierpnia 2020 roku 
wyniosła 191.515,00 złotych.  Największym zainteresowaniem wymiany źródła ciepła są kotły 
gazowe kondensacyjne, których maksymalny poziom dofinansowania wynosi 30 % - 4.500 złotych  
oraz  kotły na pellet drzewny, których maksymalny poziom dofinansowania wynosi 30 % - 6.000 
złotych.  
Zmiana źródła ogrzewania w mieszkaniowym zasobie gminy realizowanych w  2020 roku : 
- do chwili obecnej wykonano instalacje c.o. gazowe w 3 lokalach mieszkaniowych 
- planowane jest podłączenie do sieci c.o. PEC, budynku mieszkalnego przy Placu Wolności 11 a – 4 
lokale mieszkalne oraz 2 lokali mieszkalnych położonych przy Placu Wolności 20 ( c.o. na gaz ) oraz 
Placu Wolności 21 b do sieci c.o. PEC    
 
Opieka nad zwierzętami: 
W dniu 10.08.2020 r, została rozwiązana umowa z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla 
Bezdomnych Zwierząt Bystry 26.Rozwiazanie umowy nastąpiło za zgodą stron. Aktualnie 
prowadzone są rozmowy  w celu nawiązania współpracy ze schroniskiem „Sonieczkowo” Marta 
Chmielewska, Żarnowo Pierwsze 9 A, 16-300 Augustów. 
 
Nowe nasadzenia roślinne: 
Zostały wykonane nowe nasadzenia roślinne oraz renowacja pomnika ”Książka”  z herbem miasta 
znajdującego się nad rzeką Lega. Prace wykonała PGK Spółka z o.o. w Olecku, za łączna kwotę 
9752,22 zł. 

 

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 – 28 sierpnia 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 3 października 2020 r. 
CZĘŚĆ II – Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko – cena 
realizacji 772 000,00 PLN,  termin realizacji 30 października 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 30 września 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 
 
W dniu 31 lipca 2020 roku został złożony trzeci wniosek o płatność na kwotę dofinansowania w wys. 
1 698 800,71 zł 
   
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 
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 
 
7. 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 
 



8. 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 
 
9. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Giże Nr 141044N 
Wykonawca:  OPDM Sp. z o.o. Olecko. 
Oferowana cena realizacji zamówienia: 137 261,97 PLN  
Termin wykonania do dnia 18 września 2020 r.  
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. 
Nadzór Inwestorski: Pro-Kom ZUP Olecko  
Koszt Nadzoru – 1 200,00 PLN  
 
10. Budowa drogi gminnej Nr 141029N w miejscowości Lipkowo 
Wykonawca:  PPMD KRUSZBET S.A. Suwałki 
Oferowana cena realizacji zamówienia: 950 382,50 PLN  
Termin wykonania do dnia 16 października 2020 r.  
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 wykonania zadania z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych 
Nadzór Inwestorski: Nadzory Budowlane Kamil Nalewajko 
Koszt Nadzoru – 5 900,00 PLN  
 
11. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Babkach Oleckich [FS] 
Wykonawca usługi projektowej: Agnieszka Ulikowska Pracownia Projektowa Olecko, ul. 
Przykamienna 10, 19-400 Olecko 
Cena usługi brutto – 1 300,00 PLN 
Termin realizacji: 31 sierpnia 2020 r. 
Zakres usługi: Projekt do zgłoszenia 
Zakup mapy do celów projektowych 600,00 PLN 
 
12. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lipkowie [FS] 
Wykonawca usługi projektowej: Agnieszka Ulikowska Pracownia Projektowa Olecko, ul. 
Przykamienna 10, 19-400 Olecko 
 
Cena usługi brutto – 1 900,00 PLN 
Termin realizacji: 31 sierpnia 2020 r. 
Zakres usługi: Projekt do zgłoszenia 
 
13. Wymiana zniszczonej trawy syntetycznej Boiska Orlik przy SP1  
Do 5 sierpnia 2020 r tj. do terminu składania ofert wpłynęło 6 ofert - cena najkorzystniejszej oferty 
SOBIBAR, Bartosz Sobieraj, ul. Armii Krajowej 3/13, 19-400 Olecko wynosi brutto  279.000,00 zł. 
Wartość oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.  
Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony powyżej 30 000 euro – składanie ofert do 4 września 



2020r. 
Zakres robót: wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku szkoły. 
 
14. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dobkach [FS]  
Wykonawca: GardenFach, Adriana Leszczyńska, Guzki 8A, 19-300 Ełk 
Cena robót brutto: 6840,00zł brutto PLN  
Termin realizacji: 30 września 2020 r. 
Zakres robót: wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego z paneli ogrodzeniowych i siatki o dł. 
około 87,0m. 
 
15. Fundusz Sołecki Gordejki  
Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana Łukasz Paliwoda,  19-400 Olecko ul. Plac wolności 14/14 
Cena robót brutto: 7440,00 zł brutto  
Termin realizacji: 30 września 2020 r 
Zakres robót: wykonanie z montażem dwóch barierek na dole skarpy, druga na górze o łącznej 
długość 44 metry,  na terenie rekreacyjnym OSA. 
 
 
Zadania zrealizowane, w trakcie rozliczania: 
 
1. Zagospodarowanie plaży gminnej „Szyjka” 
W dniu 12 czerwca 2020 r. został złożony wniosek o płatność końcową w wysokości 466 707,68 zł 
dofinansowania. Wniosek jest w trakcie oceny. Przekazanie dofinansowania następuje w terminie do 
90 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPO WiM wniosku o płatność.  
 
2. Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku 
W dniu 15 czerwca 2020 r. został złożony wniosek o płatność końcową, który został zweryfikowany   
i zatwierdzony w dniu 14 lipca 2020 roku. Zostało wypłacone dofinansowanie  
w wysokości 2 096 944,71 zł 
 
Złożone wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 
W dniu 14 sierpnia 2020 r. do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zostało 
złożonych 7 wniosków o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 

 Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku – wniosek o 
wartości 13162076,25 zł, 

 Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N dł. 1,191 km od drogi powiatowej 1992N (ul. Ełcka) do 
drogi powiatowej 1826N (Kukowo) – wniosek o wartości 2231352,84 zł, 

 Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N (Rosochackie-Jaśki) od drogi powiatowej 1816N 
(Dunajek-Świętajno-Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaśki-Dobki) – wniosek o wartości  
3575699,54 zł,  

 Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141043N od drogi woj. 655 – do drogi gminnej 141006N 
oraz budowa drogi gminnej 141006N (droga wewnętrzna) – Gordejki – o wartości 2069013,01 zł, 

 Budowa dróg gminnych w miejscowości Olecko – Kolonie, gm. Olecko – o wartości 2542993,51 
zł, 

 Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141008N w Jaśkach dł. 0,424 km od drogi powiatowej 1814N 
do działki 43 z przepustem na działce Nr 40/6 o wartości 650401,25 zł, 

 Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach dł. 0,755 km z wyjazdem na drogę 
krajową Nr 65 nowym przebiegiem przez działkę Nr 47 o wartości 1087787,42 zł. 

 



WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 
1) Powszechny spis rolny w 2020 r. 

Spis  przeprowadzany będzie w dniach od 1 września do 30 listopada  br. według stanu na dzień 1 
czerwca 2020 r. 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. Na terenie naszej gminy  
będzie pracowało troje rachmistrzów.  

W siedzibie tut. Urzędu – budynek przy Placu Wolności 3 w pokoju nr 08 na udostępniamy 
stanowisko komputerowe do przeprowadzenia samospisu czynne w godzinach pracy urzędu. 
Członkowie Gminnego Biura Spisowego służą  pomocą. 

2) Przetargi:  

- rozstrzygnięto 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. Cena osiągnięta w przetargu 236 037,00 zł brutto. 

 

3) Zawarto umowy notarialne: 

- na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego  działek oznaczonych 
numerami geod. 239 i 1543 o łącznej powierzchni  848 m2, usytuowanych przy ulicach Spacerowej i 
Ludowej, 
 
- na nabycie na rzecz Gminy Olecko dwóch działek niezabudowanych, oznaczonych numerami geod. 
190/61                 i 190/62 o łącznej powierzchni 772 m2, położonych w obrębie Dobki w miejscowości 
Giże z przeznaczeniem do zagospodarowania przez Sołectwo Giże, 
  
- na sprzedaż  lokalu mieszkalnego nr 5 na rzecz najemcy w budynku przy ul. Nocznickiego 19 w 
Olecku. 
 

4) Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - 
Centrum w Olecku. 
 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konsultacje w formie spaceru przestrzennego oraz 
otwartego spotkania: 
 
-  18 września br., o godz. 17.00 na spacer przestrzenny – spotykamy się przy schodach przy kinie 



(Regionalny Ośrodka Kultury) a po spacerze w sali im. A. Legusa podyskutujemy o kierunkach i 
możliwościach zmian centrum Olecka) 
 
- 19 września br., w godz. 12.00-16.00 na otwarte spotkanie z mieszkańcami (dyskusja nad 
kierunkami rewitalizacji centrum miasta na  przykładzie  śródmieść w Polsce i na świecie - sala 
widowiskowa Regionalnego Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku). Zapraszamy rodziców z 
dziećmi, gdyż w czasie spotkania animatorzy przeprowadzą szereg konkursów dla naszych 
najmłodszych mieszkańców. 
 

 

 

WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU 

 

W dniach 13 -16 sierpnia br. odbył się Active Festival Olecko organizowany przy współpracy z 
Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Olecku ,,Mazury Garbate”, Miejskim Ośrodkiem Sportu i 
Rekreacji w Olecku. W tworzenie festiwalowej oferty zaangażowało się kilkanaście firm, fundacji 
oraz stowarzyszeń a kilkunastu wolontariuszy wsparło festiwalowe działania angażując się w 
obsługę imprezy, działanie wszystkich festiwalowych stref oraz biura organizacyjnego. 
Podczas festiwalu było: 
- aktywnie -  atrakcje sportowe i szereg możliwości aktywnego spędzenia czasu dla rodzin, 
- muzycznie - koncerty czołowych polskich artystów w przepięknej scenerii oleckiego amfiteatru, 
- świadomie-okazje do spotkań, dialogu, kontemplacji, złapania oddechu od codziennego 
pośpiechu. 
 
Festiwalowa Strefa Relaksu zlokalizowana była na polanie koło skate parku. Można było tam 
odpocząć przy dźwiękach spokojnej muzyki, zanurzyć się w wygodnym leżaku z książką, lub wziąć 
udział w zajęciach jogi i relaksacji przy dźwiękach gongów tybetańskich.  
 
Festiwalowa Strefa Warsztatów nawiązywała do idei slow. Przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć 
związanych z uważnością i samoświadomością. Można było wziąć udział w zajęciach języka 
angielskiego (zabawy dla dzieci), warsztatach z dziennikarstwa kulturalnego, warsztaty kuglarskie, 
warsztaty plecenia wianków, linoryt i odlewy gipsowe krok po kroku i inne. 
 
Festiwalowa Strefa Aktywności tętniła życiem przez cały czas trwania festiwalu. Regaty żeglarskie, 
windsurfing, dogtrekking, przejażdżki konne, tenis, piłka ręczna, siatkówka plażowa – to tylko 
przykłady działań sportowych dostępnych w trakcie festiwalu.  
 
Budując festiwalową ofertę nie zapomnieliśmy też o rodzinach i atrakcjach dla najmłodszych 
uczestników. W Strefie Rodziny nie zabrakło animacji i zabaw dla dzieci. Znalazło się też coś dla 
fanów historii – wycieczka historyczna po Olecku. 
 
Muzyka była istotnym puzzlem festiwalowej układanki. Na scenie amfiteatru wystąpiły takie 
gwiazdy jak: Marek Dyjak, Fisz Emade Tworzywo, EABS, SARSA. 
 
Ruszyła już  procedura budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Na wykonanie projektów, które 
znajdą uznanie wśród mieszkańców naszej gminy, przeznaczone zostaną środki w wysokości 250 
000 zł na projekty inwestycyjne i 25 000 zł na projekty nieinwestycyjne. Należy podkreślić, że 
wszystkie zgłaszane przez mieszkańców projekty będą musiały dotyczyć terenów będących 
własnością Gminy. Budżet obywatelski może być realizowany na obszarze całej gminy Olecko. Bez 
względu na lokalizację inwestycji, zakładamy, że  każdy z projektów ma służyć całej społeczności. 
 



Terminy związane z wdrażaniem budżetu obywatelskiego na przyszły rok są następujące: 
    
-od 24 sierpnia do 30 września trwa  kampania informacyjno-promocyjna.  
-  od 1 do 30 września możliwe są  konsultacje indywidualne oraz spotkania informacyjne z 
mieszkańcami, które mają pomóc w opracowaniu  potencjalnych projektów zadań.  
- od 28 września do 5 października będzie prowadzony nabór projektów 
- od 6 do 30 października będzie czas na  weryfikację projektów, uzupełnienia wniosków i 
procedurę odwoławczą mamy czas  
- do 12 listopada-  upublicznienie projektów  
- od 13 do 30 listopada trwać będzie głosowanie nad wyborem najlepszych przedsięwzięć  
- do 14 grudnia – ogłoszenie  wyników 
 

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU ,,MAZURY GARBATE” 

1 lipca Radosław Skrodzki odebrał nominację na dyrektora ROK Mazury Garbate. Jego program 
„Nowe Otwarcie” spotkał się z pozytywną opinią komisji konkursowej. 

3 lipca odbył się w Amfiteatrze koncert Reggae pod gwiazdami, którego gwiazdą był zespół Pulse 
Generation. 
10 lipca w Sali AGT zagrany został spektakl „Arszenik i stare koronki” w reżyserii Agnieszki 
Lewandowskiej z udziałem oleckich aktorów-amatorów.  
W dniach 22-26.07 Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku zorganizował 27 edycję festiwalu 
Przystanek Olecko, która odbywała się pod hasłem „Razem mimo dystansu”, podczas którego 
odbyły się m.in.: 

 Jubileuszowe międzypokoleniowe warsztaty malowania ceramiki,  

 Wielka Olecka Krzyżówka,  

 Wernisaż dwóch wystaw pokonkursowych: „Moje miasto, a w nim…” oraz „Olecko na 
jawie, Olecko ze snów”,  

 Wielki Jubileuszowy Tor Przeszkód,  

 Jubileuszowe międzypokoleniowe warsztaty bębniarskie,  

 Akcja Społeczna Drzewo Dobrych Myśli,  

 Happeningowy wernisaż jubileuszowych kartek pocztowych Waldemara Rukścia 
"Uśmiechnij się. Jesteś w Olecku",  

 Minikoncert podsumowujący Międzypokoleniowy Plener Artystyczny 2020 z okazji 460-
lecia Olecka,  

 Literacki spacer po Olecku,  

 II Rodzinne Przystankowe Mistrzostwa w Szachach 

 Eliminacje do Mistrzostw Polski w Rummikub 

 Jubileuszowe Zabawy Familijne czyli Bańki Mydlane i Tańce Zakręcane 

 Interaktywny Koncert dla dzieci Agencji The Art „Kolorowe Nutki” 
 
24 lipca - Skiba Ciągle Na Wolności (stand-up i promocja książki Krzysztofa Skiby) oraz Kino 
Samochodowe: „Na układy nie ma rady”  
 
25 lipca Zagadkowa historii Olecka – jubileuszowa gra miejska z udziałem Albrechta Hohenzollerna 
Koncerty które odbyły się w ramach Przystanku Olecko: NSP Nielegalne Słowa Prawdy, Piotr 
Karpienia z zespołem. Odbył się również profesjonalny pokaz tancerzy ognia 
 
31 lipca w Sali AGT odbyła się 14 edycja Wróbelka Literackiego. 
 
6 sierpnia ogłoszone zostały wyniki dorocznego konkursu na inicjatywę kulturalną 
„Pomysłodajnia”. W jego siódmej edycji zrealizowanych zostanie 6 przedsięwzięć: 



 „Twórczość w integracji” 

 „Spontaniczne etniczne” 

 „Warsztaty plastyczne- banerowe szaleństwo” 

 „Półrotunda w Olecku – żyje” 

 „Wicie wianków z Kijewianką zakończone turniejem piłki nożnej” 

 „Warsztaty bębniarskie- Rytm ognia” 
 
8 sierpnia odbyła się szósta edycja Oleckiego Święta Mleka i Miodu. Na imprezę złożyły się: 
kiermasz regionalnych produktów oraz koncerty lokalnych zespołów folklorystycznych (Kalina z 
Kalinowa, Oleckie Echo z Olecka, Świętowiacy z Świętajna, Sedranianki z Sedrank i Raczkowiacy z 
Raczek) oraz gościnny występ gwizdy – zespołu Faster. 
 
W dniach 10-14 sierpnia realizowane były w Świetlicy Wiejskiej w Kukowie warsztaty twórcze i 
zabawy ruchowe zorganizowane w ramach Pomysłodajni pod hasłem „Twórczość w integracji”. 
 
28 sierpnia o godz. 21.00 zaplanowano widowisko „Półrotunda w Olecku – Żyje” realizowane w 
ramach „Pomysłodajni 
 
28 sierpnia o godz. 18 zapraszamy do Sali AGT na 16 edycję Wróbelka Literackiego. 
 
 
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLECKU 

W czasie wakacji korzystanie z obiektów MOSiR odbywało się zgodnie z zaleceniami Głównego 
Inspektora Sanitarnego i według określonych procedur bezpieczeństwa. Wszystkie obiekty były 
udostępnione.  

 

W okresie wakacji od 28.06.2020r do 24.08.2020r. MOSiR zorganizował i był współorganizatorem 
21 imprez sportowych m.in.: 

28.06.2020 Turniej Tenisa Ziemnego 0 „Wielki Sękacz Olecki”  

04.07.2020 Nocny Turniej Tenisa Ziemnego dla Oldbojów o Puchar Prekursorów Oleckiego Bractwa 
Tenisa Ziemnego – Stefana Dawidowicza i Mariana Tomczyka 

W dniach od 07.07.-10.07 br. XIII Olecka Olimpiada Milusińskich im. Romualda Wojnowskiego, 
która cieszyła się dużym zainteresowaniem, dzieci w kategoriach wiekowych: 3-4 – lata, 5-6 – lat, 7-
8 – lat, 9-10 – lat 

19.07.2020 odbył się Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektora MOSiR Olecko oraz V Turniej 
„Olecczanka Cup” o puchar Iwony Chybickiej dla dzieci do lat 16  

25.07.2020 XXVIII Oleckiego Otwartego Maratonu Pływackiego”z okazji jubileuszu 460-lecia 
założenia miasta Olecka oraz XVII Nocny Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar „Przystanku Olecko”   

26.07.2020 XIII Ogólnopolski Turniej siatkówki plażowej o Puchar Burmistrza Olecka z okazji 
jubileuszu 460-lecia założenia miasta Olecka  

02.08.2020 odbył się Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Olecka z okazji 460-lecia 
założenia miasta Olecka  

09.08.2020 Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar „Miłośnika Białego Sportu”Lecha Kuranowskiego. 

15.08.2020 II Turniej Tenisa Ziemnego Olecko w ramach Active Festival dla dzieci do lat 16 

16.08.2020 odbyło wydarzenie pn. Szyjemy Sport na Miarę – trening na gali Lega w Olecku z 
Gwiazdami sportu - Krzysztof Ignaczak, Cezary Trybański i Marcin Lijewski organizowane w ramach 
Active Festival Olecko 

 
Z obiektów i terenów sportowo – rekreacyjnych MOSiR korzystały grupy sportowe i inne 
stowarzyszenia z całej Polski. W sumie 41 klubów sportowych zorganizowało 47 turnusów. 



 
Od 29 czerwca do 24 lipca MOSiR zorganizował 2 turnusy po 10 dni półkolonii dla dzieci i młodzieży 
pt. "Sportowe Lato". Udział wzięło 117 dzieci, z czego 40 osób otrzymało dofinansowanie z 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
I turnus który odbył się w dniach 29.06 - 10.07 – zgromadził 58 dzieci. 
II turnus 13.07 - 24.07 – 59 dzieci. 

 

Pole namiotowe czynne od 27.06.2020 – 30.09.2020 codziennie  

Wypożyczania sprzętu wodnego: czynna od 20.06 codziennie w godzinach 10.00-21.00  

Kąpieliska MOSiR w Olecku czynne codziennie w godz. 10.00-18.00 w okresie: 

,, Skocznia" 20.06.2020 – 31.08.2020, 

,, Szyjka" 01.07.2020 – 31.08.2020 
 
 
 

 

WYDZIAŁ EDUKACJI 

 
 
1. Trwają przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021. Ze względu na 

Covid – 19  nie będzie w tym roku gminnej inauguracji roku szkolnego.  
 

2. Dnia 4 sierpnia 2020 r. został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. Posiedzenie komisji Konkursowej 
zaplanowano na 31 sierpnia 2020r. 
 

3. W dniu 14 sierpnia ogłoszony został przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 
komputerowego w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
Do udziału w postępowaniu zgłosiło się 4 oferentów. W chwili obecnej trwa analiza ofert. 
 

4. 18 sierpnia br. odbyło się pierwsze ze spotkań wznawiających prace nad Strategią Rozwoju 
Oświaty w Gminie Olecko. 

 
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku  otrzymała dofinansowanie  

z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji na pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w wysokości 20 000,00 zł. 

 
6. W dniu 27 sierpnia br. 4 nauczycieli kontraktowych przystąpiło do egzaminu o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Wszyscy nauczyciele pozytywnie przeszli 
procedurę egzaminacyjną. 

 
 

 
 
 

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA 
 

29 lipca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbyła się ostatnia sesja I Kadencji 



Oleckiej Rady Seniorów. Przez pięć lat jej członkowie pracowali społecznie na rzecz poprawy jakości 

życia osób starszych w Gminie Olecko. W Radzie zasiadło wówczas 13 osób, w tym przedstawicieli 

stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz seniorów. Podkreślić należy, że między innymi z 

inicjatywy Rady, działa w Olecku oddział Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gmina pozyskała środki na 

powstanie i funkcjonowanie Dziennego Domu Senior +. Członkowie Rady zainicjowali wydarzenia 

odpowiadające na potrzeby osób starszych oraz integrujące i włączające ich w życie społeczno-

kulturalne gminy. Dzięki inicjatywie Rady Seniorów gmina Olecko dołączyła także do akcji „Koperta 

Życia”, którą osoby starsze, mogły i mogą pobrać bezpłatnie w urzędzie miejskim. Członkowie Rady 

Seniorów byli również organizatorami wielu pikników i spotkań. Podczas ostatniej sesji 

podsumowano działania podjęte podczas trwania I kadencji. Ze swej strony składam podziękowania 

członkom Oleckiej Rady Seniorów za zaangażowanie i pracę na rzecz osób starszych w Gminie 

Olecko. 

 

PEŁNOMOCNIK ds. PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM 

 

1) 39 dzieciom pochodzącym z rodzin z problemem alkoholowych, dysfunkcyjnych lub 
zagrożonych dysfunkcją dofinansowano pobyt na półkoloniach organizowanych przez MOSiR 
pn. „Sportowe Lato”. 

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kontynuowała realizację 
kampanii profilaktycznych: Przeciw pijanym kierowcom! Dopalacze – powiedz stop! I Postaw 
na rodzinę!  

3) Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięli czynny udział 
w Active Festival. Wszystkie zainteresowane osoby mogły spróbować swoich sił w alko i 
narkogoglach,  
w których proste z pozoru czynności przysparzały wielu problemów. W namiocie 
profilaktycznym rozdawano także gadżety profilaktyczne, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem wśród dzieci  
i młodzieży. Zapewniono także możliwość konsultacji ze specjalistami oraz dostęp do 
informacji m.in.  
o miejscach, w których osoby uwikłane w uzależnienia mogą otrzymać pomoc. 

4) Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w lipcu i sierpniu, mimo zaplanowanej na ten czas przerwy, pełnili 
dyżury w każdą środę, umożliwiając tym samym szybsze uzyskanie wsparcia 
zainteresowanym osobom w związku  
z uzależnieniami.  Dodatkowe dyżury są uzasadnione również koniecznością izolacji 
społecznej spowodowanej pandemią, która sprzyja uwikłaniu w uzależnienia. 

5) 18 sierpnia 2020 r. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Lokalna 
diagnoza problemów uzależnień oraz innych problemów społecznych na terenie Gminy 
Olecko”. Wpłynęło 6 ofert, rozpiętość cenowa wynosiła od 2.900 zł do 16.000 zł. Wybrano 
ofertę najkorzystniejszą cenowo, którą złożyła firma Nowe Horyzonty z Wrocławia. Jest to 
firma, która realizowała taką diagnozę w naszej gminie w 2017 roku. 

 


