
 

INFORMACJA BURMISTRZA OLECKA  

O DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 

WRZESIEŃ 2020  

SESJA RADY MIEJSKIEJ W DNIU 25 września 2020r. 

 

WYDZIAŁ FINANSOWY 

 
31 sierpnia br.  wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 
3.071.158,00 zł dla których ustalono plan finansowy na 2020 rok w kwocie 1.929.550,00 zł . 
Pozostała kwota  1.141.608,00 zł będzie wykorzystana w 2021 roku. 

 

 

WYDZIAŁ DOCHODÓW I EGZEKUCJI 

 

W sierpniu br. producenci rolni złożyli 249 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w związku z tym Gmina złożyła 
wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przekazanie dotacji celowej na łączną kwotę 
450.341,73 zł. 

 
  

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I NADZORU 

1) W związku ze złożoną rezygnacją Sołtysa Sołectwa Dzięgiele z pełnienia funkcji w najbliższym 
czasie zostaną zarządzone wybory sołtysa. 

2) Trwa procedura utworzenia Osiedla Siejnik w Olecku. Na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej  
w Olecku został przedłożony stosowny projekt uchwały. Ponadto rozpoczęła się procedura 
utworzenia Osiedla Zielonego w Olecku na wniosek mieszkańców osiedla położonego przy 
ul. Środkowej. 

3) Informujemy, iż od dnia 18 września 2020 r. Punkt Obsługi Interesanta zmienił nazwę  
na Punkt Obsługi Klienta. Punkt nadal mieści się w pokoju nr 03 na parterze Urzędu 
Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3. 

4) 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 

 

Postępowania środowiskowe: 
1.W dniu 21.07.2020 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości 
Możne. W dniu 07.08.2020 r. zwróciliśmy się z pismem do inspektora sanitarnego w Olecku, Wód 
Polskich w Augustowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z zapytaniem czy 
dla inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Wody Polskie 
opinią z dnia 19.08.2020 r. uznały, że dla przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. Inspektor Sanitarny pismem z dnia 20.08.2020 r. wezwał inwestora 
do uzupełnienia wniosku. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie również wezwał 
inwestora do uzupełnienia wniosku.  
2.W dniu 22.06.2020 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w 
miejscowości Zatyki. W dniu 23.07.2020 r. zwróciliśmy się z pismem do inspektora sanitarnego w 
Olecku, Wód Polskich w Augustowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z 
zapytaniem czy dla inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. 
Inspektor Sanitarny opinią z dnia 01.09.2020 r. uznał, że dla przedsięwzięcia nie ma potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
opinią z dnia 29.07.2020 r. uznał, że dla przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. Wody Polskie opinią z dnia 03.09.2020 r. uznały, że dla 
przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
3.Wydobywanie kopaliny ze złoża Sedranki. Postępowanie zawieszone do czasu przedłożenia przez 
inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
4.Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Olecko-Gąski. Postępowanie zawieszone do czasu 
przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
5.Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Olecku. Wezwano inwestora do uzupełniania 
wniosku. 
6. W dniu 31.07.2020 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w 
miejscowości Babki Oleckie. W dniu 01.09.2020 r. zwróciliśmy się z pismem do inspektora 
sanitarnego w Olecku, Wód Polskich w Augustowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Olsztynie z zapytaniem czy dla inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na 
środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska opinią z dnia 10.09.2020 r. uznał, że dla 
przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wody 
Polskie opinią z dnia 08.09.2020 r. uznały, że dla przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko. Czekamy na opinię inspektora sanitarnego w Olecku. 
7. W dniu 18.08.2020 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w 
miejscowości Możne. W dniu 31.08.2020 r. wezwaliśmy inwestora do uzupełnienia wniosku.  
8. W dniu 14.08.2020 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie surowca podstawowego do produkcji alkoholu 
etylowego w miejscowości Lenartach. W dniu 31.08.2020 r. wezwaliśmy inwestora do uzupełnienia 
wniosku.  
9. W dniu 20.05.2020 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji 
Ełk-Olecko. W dniu 17.07.2020 r. zwróciliśmy się z pismem do wojewódzkiego inspektora 
sanitarnego w Olsztynie, Wód Polskich w Augustowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Olsztynie z zapytaniem czy dla inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania 



na środowisko. Wody Polskie opinią z dnia 27.07.2020 r. nie stwierdziły potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko. Wojewódzki Inspektor Sanitarny opinią z dnia 10.08.2020 r. 
stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 03.08.2020 r. wezwał inwestora do uzupełnienia 
informacji.  
10. W dniu 04.08.2020 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Gąski. W dniu 11.08.2020 r. 
zwróciliśmy się z pismem do inspektora sanitarnego w Olecku, Wód Polskich w Augustowie i 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z zapytaniem czy dla inwestycji wymagane 
jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Wody Polskie opinią z dnia 11.09.2020 r. 
nie stwierdziły potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Inspektor Sanitarny 
opinią z dnia 21.08.2020 r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie opinią z dnia 17.09.2020 r. nie 
stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
    

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INWESTYCJI 

Zadania zakończone w okresie międzysesyjnym:  
 
1. 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 
Odbiór robót: 9 września 2020 r. 
Zakres robót: Linia kablowa oświetleniowa dł. 102 m 4 punkty świetlne 
Nadzór inwestorski: W zakresie wydziału 
 
2. 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 
Odbiór robót: 18 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 
 
3. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Giże Nr 141044N 
Wykonawca:  OPDM Sp. z o.o. Olecko. 
Oferowana cena realizacji zamówienia: 137 261,97 PLN  
Odbiór robót: 24 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  
 
4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Kolonia Olecko [FS] 
Dostawca Meble Ogrodowe „DĄBEK”, Małgorzata Dąbrowska, Dąbrowskie Osada 7, 19-400 Olecko 
Cena dostawy brutto – 6 531,00 PLN 
Termin dostawy: 18 września 2020 r. 



Zakres usługi: dostawa materiałów na budowę altany. 
 
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. 
 
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. 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. 
1 699 492,14zł – zatwierdzony 03 września 



   
4. 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 
 
5. 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   
 
6. 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  
 
7. 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 
Realizacja zadania przez społeczność lokalną. 
 
8. 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: 25 września 2020 r. 
Zakres usługi: Projekt do zgłoszenia 
 
9. Wymiana zniszczonej trawy syntetycznej Boiska Orlik przy SP1  
Do 4 września 2020 r tj. do terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert - cena najkorzystniejszej oferty 
SOBIBAR, Bartosz Sobieraj, ul. Armii Krajowej 3/13, 19-400 Olecko wynosi brutto  248.000,00 zł. W 
dniu 22 września 2020 r wybrano najkorzystniejszą ofertę SOBIBAR, Bartosz Sobieraj. 
Zakres robót: wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku szkoły. 
 
10. 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. 
 
11. 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. 
 
12. Remont pokrycia dachu budynku przy ul. Kopernika 6 w Olecku  
Wykonawca:  Zakład Ogólnobudowlany, Edward Lut, ul. Kochanowskiego 6, 19-400  Olecko 
Oferowana cena realizacji zamówienia: 112 487,79 PLN  
Termin wykonania do dnia 9 listopada 2020 r.  
Wykonawca 21 września 2020 r. złożył wniosek o rozwiązanie umowy.    
Zakres robót:  
• Rozebranie obróbek blacharskich - attyki. 
• Naprawa folii zbrojonej na krokwiach. 
• Przygotowanie powierzchni dachu do mocowania ocieplenia. 



• Przyklejenie ocieplenia do pokrycia dachu /blachy trapezowej/ 
• Pokrycie dachu papą samoprzylepną jednowarstwową. 
• Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej. 
• Wykonanie wentylacji stropodachu.  
• Wywiezienie materiałów z rozbiórki 
Dofinansowanie wykonania zadania z udziałem środków z PFRON – w wysokości 63 399,74 PLN 
Nadzór Inwestorski: BUDOWNICTWO Leszek Pauksz  
Koszt Nadzoru – 1 500,00 PLN  
 
Projekty 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.  
 
Projekty w trakcie przygotowania: 
 
W trakcie przygotowania są wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną 
złożone do 30 września: 

− Modernizacja oświetlenia w Gminie Olecko – wniosek o wartości 8 000 000,00 zł, 

− Budowa drogi gminnej Nr 141537N - ul. Słoneczna w Olecku dł. 0,360km, oraz przebudowa ul. 
Plac Wieży dł. 0,110km – wniosek o wartości 1 685 476,40 zł, 

− Budowa kanału deszczowego przy. Al. Lipowych w Olecku  – wniosek o wartości 602945,93 zł. 
 

 

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 
1. Przetargi:  

- ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod szeregową zabudowę garażową 
położonej w Olecku Osiedle Siejnik, oznaczonej numerami geod. od 398 do 419 o łącznej powierzchni 462 m2; 
przetarg odbędzie się 6 października 2020 r.  
 

- ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej położonej w  obrębie Gąski gmina Olecko, 

oznaczonej nr geod. 45/5 o powierzchni 1184 m2; przetarg odbędzie się 13 października 2020 r.  
 

2. Zawarto umowy notarialne: 

- na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, oznaczonej - nr geod. 725/6 o powierzchni 0,1268 ha, położonej  w Olecku na zapleczu  ulicy 
Rzeźnickiej, 
 
3. Powszechny Spis Rolny 2020. 
 
Po raz kolejny nawiązuję do tematu i przypominam, że udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis 
rozpoczął się 1 września i  będzie trwał do 30 listopada  br 
Stosownie do zmiany ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 wprowadzonej w dniu 14 sierpnia br.  
- użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy. 
W siedzibie Urzędu – budynek przy Placu Wolności 3 w pokoju nr 01 udostępniamy stanowisko komputerowe do 
przeprowadzenia samospisu,  czynne w godzinach pracy urzędu. Członkowie Gminnego Biura Spisowego pełnią 
dyżury i  służą  pomocą. 
Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu 
internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza 
ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, 
nie później niż do dnia 31 października 2020 r. 
Nałożony przez ustawodawcę obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłącza jednak 
możliwości zebrania danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub                   



w formie wywiadu telefonicznego. Istotnym jest, że użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić 
przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu 
telefonicznego.  
Na terenie naszej gminy  z dniem 1 października  pracę rozpocznie troje rachmistrzów. Podkreślam przy 
tym, że przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub                 
w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego. 
 
4. Tegoroczne  Święto Plonów w Olecku odbyło się 6 września. Dopisała pogoda i uczestnicy, a dzięki 
zaangażowaniu sołtysów i mieszkańców sołectw udało się zachować wyjątkowy charakter dożynek.  Swoje 
podziękowania  kieruję więc do wszystkich,  którzy włączyli się w przygotowanie Święta Plonów: 
Za aktywny udział  w uroczystej Mszy Świętej, dziękuję: 
- starostom dożynkowym Państwu Barbarze i Eugeniuszowi  Skindziul z miejscowości Babki Oleckie, 
- sołtysom i delegacjom z miejscowości Babki Oleckie, Babki Gąseckie, Borawskie, Dobki, Możne, Plewki, 
Sedranki, przedstawicielom Rejonowego Koła Pszczelarzy w Olecku oraz Oleckiej Spółdzielni Mleczarskiej                  
w Olecku, 
- delegacjom z pocztami sztandarowymi OSP Borawskie i OSP Lenarty, 
- Zespołowi „Oleckie Echo”. 
 
Dziękuję  mieszkańcom sołectw Babki Oleckie, Kijewo i Sedranki za przygotowanie wieńców dożynkowych., 

sołectwom,. które przygotowały stoiska sołeckie z ofertą promocyjną i potrawami regionalnymi cieszące się 

niezwykłym zainteresowaniem uczestników dożynek.  

 

Kieruję podziękowania do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku za piękną oprawę sceny, współorganizatorowi 

Powiatowi Oleckiemu za finansowe wsparcie. 

Dziękuję Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Olecku „Mazury Garbate”  za realizację imprezy. 

 
 
5. Zmiana SUiKZP miasta i gminy Olecko  
W związku z podjęciem uchwały przez Radę Miejską nr BRM.0007.78.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku 
zmieniającej uchwałę Nr ORN.0007.26.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Olecko, zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.  
Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie (pokój nr 12) Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 3, 19-400 
Olecko w terminie do 5 października 2020 roku.  
 

 

WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU 

 

Podpisaliśmy umowę na przygotowanie do druku publikacji autorstwa Józefa Kunickiego pod 
roboczym tytułem „Wielka Nieznana Wojna” na temat I wojny Światowej na terenie  obecnego 
powiatu oleckiego. Pozycja jest wyjątkowa ze względu na ilość ikonografii oraz zakres tematyczny 
publikacji. Będzie doskonałym źródłem wiedzy na temat historii naszego regionu.  
 
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLECKU 
1) 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 tym okresie , od 28.08.2020r do 25.08.2020r.  

2) MOSiR zorganizował i był współorganizatorem następujących  imprez sportowych: 
– Ogólnopolski Mityng lekkoatetyczny – Festiwal Rzutów na 460 lat Olecka 
– Wyścigi rowerowe – Maratony Kresowe 
– 3 turnieje tenisa ziemnego w tym Mistrzostwa Olecka dla dzieci oraz osobny dla dorosłych 
– 8 meczy piłki nożnej Czarnych Olecko w różnych kategoriach wiekowych 
– 1 turniej piłki nożnej z udziałem 16 drużyn o Puchar Burmistrza na 460 lat Olecka 
– Impreza dla dzieci Lataj z MOSiRem – zabawy z latawcami 
 
3) Podczas okresu wakacyjnego  27.06.- 31.08. w Olecku gościło i korzystało z naszych obiektów  

46 klubów sportowych, które zorganizowały 51 turnusów . Miejscowości z których były kluby 



sportowe: Białystok, Pruszków, Bielsk Podlaski, Warszawa, Biała Podlaska,Gdańsk, Brwinów, 
Ostrołęka, Nieporęt, Józefowia, Opole, Olsztyn, Wesoła, Łosice, Wieliczka, Grabówki, Raszyn, 
Katowice, 

4) Do 21.09. z pola namiotowego skorzystało 339 osób z całej Polski w tym 78 osób z zagranicy. 
Zorganizowano 17 ognisk. 

5) Zakończył się sezon kąpielowy na plażach miejskich „Skocznia „ i „Szyjka”, który był otwarty do 
31 sierpnia. Do końca sierpnia była również czynna wypożyczalnia sprzętu wodnego. 

 
REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU ,,MAZURY GARBATE”  
 

Zakończył się remont w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku. Dofinansowanie z 

projektu „Czar Północy – rozwój turystyki festiwalowej Olecka i Gusiewa” 

realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-

2020. Dzięki niemu ROK dysponuje nową, świetnie wyposażoną pracownię muzyczną, 

elegancką klatkę schodową. Niebawem rozpocznie się radykalna przebudowa Teatru 

AGT w ramach 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 tego przedsięwzięcia to 6 720 660 zł, a wartość całego projektu wynosi 

7 906 658 zł. 
 

W Regionalnym Ośrodku Kultury rozpoczęły się całoroczne cykliczne zajęcia z edukacji 

kulturowej: plastyczne (prowadząca Zofia Kardel), teatralne (prowadząca Agnieszka 

Lewandowska), taneczne (prowadząca Justyna Biśtyga), wokalne (prowadzący 

Radosłąw Skrodzki)  i fotograficzne (prowadzący Radosław Krupiński) z zachowaniem 

wszelkich środków bezpieczeństwa w czasach COVID. 

ROK jest partnerem projektu "Smętek" realizowanego przez Fundację Akademia 

Radosnej Twórczości w ramach dofinansowania z programu MKiDN. Młoda Kultura 

koordynowanego przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Trwają 

intensywne próby do spektaklu, którego zamknięta premiera odbędzie się pod koniec 

października. Na premierę otwartą zaprosimy 8 listopada. 

6 września odbyło się na Placu Wolności "Święto Plonów - Dożynki Gminne" 

Spotkaliśmy się na Placu Wolności w Olecku by wspólnie podziękować za ukończenie 

żniw i prac polowych. Dopisała pogoda i mieszkańcy, którzy licznie korzystali z oferty 

programowej. Serdecznie dziękuję starostom dożynkowym, Państwu Barbarze i 

Eugeniuszowi Skindziul, sołectwom które przygotowały stoiska promocyjne oraz 

sołectwom Kijewo, Sedranki, Babki Oleckie za przygotowanie wieńców dożynkowych. 

13 września celebrowano w ROK 40. rocznicę Powstania NSZZ "Solidarność" i strajku w 

Przedsiębiorstwie Produkcji Pomocniczej I Montaży Budownictwa Rolniczego w Olecku 

Na program złożyły się: 

▪️koncert Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Weroniki Kordowskiej 

▪️wykład „Strajki robotnicze w 1980 roku i powstanie NSZZ „Solidarność” (Jacek 

Rutkowski konsultant Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Filii w 

Olecku) 

▪️wykład „Bitwa warszawska 1920 roku” (dr Marek Górzyński) 

▪️prelekcja "NSZZ „Solidarność” na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku w Olecku" 

(Marian Lewandowski) 

15 września Kompania Teatralna zagrała spektakl "Kłamstwo", który z entuzjazmem 

przyjęła licznie zgromadzona publiczność. Zachowane zostały wszelkie obostrzenia 



sanitarne. 

Wydarzenia na październik w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku: 

3 października odbędzie się koncert 10 tenorów w hali Lega 

4 października - gościnny spektakl Centrum Sztuki Dziecka z Poznania "Sztuka bez 

babci" grany w ramach ogólnopolskiego projektu Teatr Polska 

13-17.10 - Festiwal Sztama. W programie: pokaz finałowy filmu "Przypadek Albrechta 

H" Fundacji Akademia Radosnej Twórczości, "Kapuśniaczek" Teatru LO, "Jak Czesiek i 

Wiesiek pokonali wstyd" oraz "B-612" Teatru Delikates, wernisaż wystawy "Mistrzowie 

grafiki polskiej z kolekcji Dariusza Matyjsa", "3xTAK. Rudnicki" Wojtka Kowalskiego i 

"Głośniej" Teatru Malabar. Bilety: 15 zł, karnet: 50 zł. 

 

 

WYDZIAŁ EDUKACJI 

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

na stopień nauczyciela mianowanego. Wszyscy nauczyciele przystępujący do postępowań 
egzaminacyjnych uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela.  
 

2. W dniu 31 sierpnia 2020 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 
im. Mikołaja Kopernika w Olecku. Konkurs został rozstrzygnięty. Od 1 września 2020r. funkcję 
dyrektora szkoły pełni Pani Iwona Narkiewicz- Bielska. 
 

3. Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu 
grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Postępowanie 
przetargowe prowadzone było w ramach realizacji projektu grantowego zdalna Szkoła+ 
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W prowadzonej procedurze złożono 4 oferty. Wybrano 
najkorzystniejszą ofertę: CPU ZETO spółka z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 
Jelenia Góra. Przedmiot zamówienia polega na dostawie 37 sztuk laptopów wraz z 
oprogramowaniem oraz niezbędnym wyposażeniem (torba, mysz). 

 
4. W roku szkolnym 2020/2021 zmieniła się organizacja dowozu dzieci do szkół. Transport uczniów 

odbywa się zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe poprzez zwrot 
kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej. 
 

5. Przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendium Burmistrza Olecka dla uczniów 
uzdolnionych w dziedzinie nauki, artystycznej oraz sportu szkolnego realizowanych w ramach 
Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w 
szkołach podstawowych na terenie Gminy Olecko. Termin na składanie wniosków trwa do                  
30 września. 
 

 
  



 

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA 
 

1. Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych przypominam, że dnia 

30 września 2020 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty III 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. 

 

2. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego wydano termometry bezdotykowe placówkom 

edukacyjnych oraz 14 400 szt. maseczek ochronnych w celu uzupełnienia zasobów środków 

ochrony indywidualnej. Oba środki zapobiegania epidemii pochodzą z magazynów 

zarządzania kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. 

3. 8 października 2020 r. planowana jest inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku Filia w Olecku. Uroczystość odbędzie się ona w Regionalnym Ośrodku 

Kultury „Mazury Garbate” o godz. 15.30. 

 

 

PEŁNOMOCNIK ds. PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM 

 

1) Podpisano umowę z firmą Nowe Horyzonty z Wrocławia na realizację zadania pn. „Lokalna 
diagnoza problemów uzależnień oraz innych problemów społecznych na terenie Gminy 
Olecko”. 

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

3) 25 września br. Policjanci wspólnie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych prowadzili na terenie naszej gminy działania kontrolno-profilaktyczne „Trzeźwy 
poranek” 

 
 

 


