
 

INFORMACJA BURMISTRZA OLECKA  

O DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 

PAŹDZIERNIK 2020  

SESJA RADY MIEJSKIEJ W DNIU 30 października 2020r. 

 

WYDZIAŁ FINANSOWY 

1. Sporządzono i przekazano w terminie sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał. 
2. Złożono nowe wnioski na środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – II nabór. 
3. Wydział finansowy aktualnie pracuje nad projektem planu budżetu na 2021 rok. 

 

 

WYDZIAŁ DOCHODÓW I EGZEKUCJI 

 

1. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. ogłoszona średnia 
cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał przed rokiem 
podatkowym 2021 wyniosła 58,55 zł za 1 dt i jest wyższa o 0,09 zł w stosunku do roku 
ubiegłego. Podatek rolny za 1 ha przeliczeniowy w bieżącym roku wynosi 146,15 zł. Przy 
ogłoszonej średniej cenie żyta podatek rolny w 2021 roku wyniesie 146,375 zł, zatem 
stawka wzrośnie o 0,225 zł za 1 hektar przeliczeniowy. 

 
2. 29 października br. producentom rolnym wypłacono kwotę 441.511,50 zł z tytułu zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej. 

 
3. Przypominam, że 15. listopada mija termin zapłaty czwartej raty podatku rolnego, leśnego 

i od nieruchomości od osób fizycznych. 
  

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I NADZORU 

1. Weszła w życie uchwała Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 września 2020 r. w sprawie 
utworzenia Osiedla Siejnik w Olecku i nadania mu statutu. Ze względu na wprowadzone 
obostrzenia w najbliższym czasie nie ma możliwości zarządzenia wyborów Przewodniczącego 
i Zarządu Osiedla. 
 

2. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758, 1797, 1829 i 1871) odwołałem zebranie wyborcze 
Sołtysa w Sołectwie Dzięgiele, zwołane na dzień 29 października 2020 roku. 

 



WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Remonty gminnego zasobu nieruchomości : 

 wymiana nawierzchni chodnika przy świetlicy w Zatykach koszt 2829,00 zł 

 budowa nowego ogrodzenia przy budynku komunalnym w miejscowości Rosochackie, koszt   

 wykonania 6.000,00 zł 

 wykonanie do centralnego ogrzewania na paliwo gazowe w 3  lokalach komunalnych przy  

 ul. Kolejowej 20, 21 i ul. Grunwaldzkiej 5. Łączny koszt zadania 44.937,29 zł. 

 podłączenie budynku komunalnego położonego przy Placu Wolności 11a do sieci 
centralnego  

 ogrzewania 10.958,46 zł. 
 
 W dniu 21 października 2020 r. odbył się przetarg na najem lokalu użytkowego położonego przy 
Placu Wolności 19/1-u o pow. 76,50 m2 za stawkę czynszu netto w wysokości 16,00 zł/m2 
powierzchni użytkowej. 
 
Informacja międzysesyjna Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku:  

1. Trwają prace porządkowe na terenie miasta - jesienne sprzątanie ulic, chodników i terenów 
gminnych z liści i innych zanieczyszczeń.  

2. W ramach prac na cele społeczne Sąd Rejonowy w Olecku skierował do Spółki 17 osób.  
3. Przed Dniem Wszystkich Świętych uporządkowano cmentarze komunalne przy ulicy 

Gołdapskiej i Leśnej oraz   kwatery wojenne w miejscowościach Zabielne, Olecko i Babki 
Gąseckie.  

4. Oznakowano kwatery na cmentarzach w Olecku - ustawione zostały 33 tabliczki 
informacyjne wraz z planem cmentarzy.  

5. Na cmentarzu przy ulicy Gołdapskiej wycięto 30 drzew  (prace przygotowawcze przed 
planowanym remontem ogrodzenia od ulicy Gołdapskiej).  

6. Poprzez wprowadzone działania informacyjne na cmentarzach odnotowano wzrost o 
30%  opłat za ponowienie miejsc grzebalnych po 20 latach  oraz wzrost o 50% zlecanych 
Spółce usług utrzymania pomników  (w porównaniu do poprzedniego roku)  

7. Trwa budowa chodnika wzdłuż ulicy Kasztanowej w Olecku, ukończenie planowane jest do 
końca listopada 2020r.  

8. W ramach kontynuacji projektu pn. "Dostosowanie składowiska odpadów do 
obowiązujących standardów poprzez wyposażenie bazy sprzętowej wraz z rekultywacją 
terenu” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF 
EOG) 2004-2009 linia sortownicza przewieziona została do Siedlisk-  PGO Eko- Mazury, gdzie 
w miesiącu listopadzie zostanie uruchomiona i realizowane będzie 3,5- roczne dokończenie 
pięcioletniego okresu trwałości projektu zgodnie z umową zawartą z  Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

9. Począwszy od listopada rusza tzw. akcja zimowa,  uzupełniono magazyn w sól (200 ton), w 
gotowości stoi 6 posypywarek i 6 pługów.  

10. Informujemy  też o możliwości bezpośredniego zlecenia Spółce odśnieżania i utrzymania w 
czystości chodników, placów, parkingów, za których utrzymanie odpowiada właściciel 
nieruchomości.  

 

 

  



WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INWESTYCJI 

 
Zadania zakończone w okresie międzysesyjnym:  

 
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. Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności 

biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku 
CZĘŚĆ III – SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno – cena realizacji                  
3 135 655,22 PLN, termin realizacji 30 września 2020 r.   
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. 
Odbiór 15 października 2020 r.   
 
3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dobkach [FS]  
Wykonawca: GardenFach, Adriana Leszczyńska, Guzki 8A, 19-300 Ełk 
Cena robót brutto: 6840,00zł brutto PLN  
Termin realizacji (odbiór robót): 29 września 2020 r. 
Zakres robót: wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego z paneli ogrodzeniowych i siatki o dł. 
około 87,0m. 
 
 
Zadania w trakcie realizacji:  
 
1. 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. 
 
2. 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 30 października 2020 r. 
CZĘŚĆ II – Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko – cena 
realizacji 772 000,00 PLN,  termin realizacji 8 grudnia 2020 r 
CZĘŚĆ IV – Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko – cena 
realizacji 1 192 000,00 PLN, termin realizacji 8 grudnia 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 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 
   
3. Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola  z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku 
Wykonawca:  RM Dobre Budownictwo, Ryszard Molenda, Ełk 
 
Oferowana cena realizacji zamówienia: 2 995 199,17 PLN  
Termin wykonania do dnia 15 grudnia 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 
W dniu 1 października został złożony wniosek o płatność o wysokości 2617463,15 w tym 
dofinansowania 1324004,97 
 
4. 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   
 
5. 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 26 października 2020 r.  – odbiór robót 30 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  
 
6. 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 
Zakup altany  6522,04 PLN oraz materiałów na ogrodzenie 6 361,34 PLN 
Realizacja zadania przez społeczność lokalną. 
 
7. 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 
Zakup domku ogrodowego  7 446,50 PLN  
Realizacja zadania przez społeczność lokalną. 
 
8. Wymiana zniszczonej trawy syntetycznej Boiska Orlik przy SP1  
Wykonawca robót: SOBIBAR, Bartosz Sobieraj, ul. Armii Krajowej 3/13, 19-400 Olecko  
Cena robót brutto: 248.000,00 zł brutto   
Termin realizacji: 30 października 2020 r. 
Zakres robót: wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku szkoły. 
Nadzór inwestorski we własnym zakresie. 
 
9. Remont pokrycia dachu budynku przy ul. Kopernika 6 w Olecku  
Wykonawca:  BUD – REM PBO, Otwock, ul. Grunwaldzka 95 lok. D  
Oferowana cena realizacji zamówienia: 157 537,17 PLN  
Termin wykonania do dnia 9 listopada 2020 r.  
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 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 Paukszt  
Koszt Nadzoru – 1 500,00 PLN  
 
10. Budowa drogi gminnej nr 141532N (ul. Przemysłowa) w Olecku 
Z dniem 16 października 2020 roku została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji zadania.  
Ogłoszono przetarg nieograniczony w dniu 20 października 2020 r. na realizację zadania. Otwarcie 
ofert nastąpi 9 listopada 2020 r.  
Planowany zakres do realizacji:    
budowa drogi od drogi DW 655 (km 53+590) km 0+000 km do drogi DW 655 (km 53-900)  0+0,833 
km i odcinka W2-W6 dł. 0,241 km, o łącznej długości 1,074 km, szerokości zasadniczej 6,0 m (2x3,0 
m), o kategorii obciążenia ruchem KR2 z chodnikami lub poboczami, parkingami i uzbrojeniem 
technicznym) w skład którego wchodzi w szczególności: 
- wjazdy z drogi wojewódzkiej o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 S50/70 / AC22 P50/70 o 
łącznej grubości 12 cm.   
- drogi gminne i wjazdy z dróg gminnych o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 S50/70 / AC22 
P50/70 o łącznej grubości 12 cm.  (alternatywnie z betonu cementowego C 30/37 gr. 17 cm)  
- chodniki z kostki brukowej gr. 8 cm  
- zatoki postojowe i wjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm   
- pobocza z mieszanki 50% kruszywa łamanego 0/31,5. 
- przepust rurowy PEHD śr. 400 mm L=7,00 m   
- przepust rurowy HDPE śr. 500 mm L=19,00 m  
- kanalizacja deszczowe śr. 300 mm – L= 50 m   
- przykanaliki z wpustami ulicznymi szt. 7 
- separatory substancji ropopochodnych 2 szt.  
- skrzynkowy system rozsączający 2 kpl.  
- oświetlenie uliczne 33 punkty świetlne LED  
- oznakowanie poziome i pionowe zgodnie ze stałą organizacją ruchu 1 kpl. 
Termin realizacji 30 czerwca 2021 r. 
 

11. Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn:  
- Nr G141040N dł. 0,517 km od wiaduktu do skrzyżowania z drogą Nr G141050N);  
- Nr 141050 dł. 0,166 km od drogi Nr G141040N do końca działki 836 (bez zatoki wewnętrznej);  
- wewnętrzne na działce Nr 836 od skrzyżowań na wysokości działek Nr 815 i 816.   
Ogłoszono zaproszenie publiczne na opracowanie dokumentacji – termin składania ofert cenowych: 
10 listopada 2020 r. 
Termin realizacji 30 kwietnia 2021 r.    
  
12. Gęsia Zatoka – zagospodarowanie terenu nad jeziorem Przytulskim 
Wykonawca projektu budowlanego: Usługi Projektowe i Budowlane, Piotr Jasiukiewicz, Ul. Leśna 26, 
19-400 Olecko 
Cena usługi brutto – 2.300,00 PLN 
Termin realizacji: 2 października 2020 r. 
Zakres usługi: Projekt techniczny do zgłoszenia robót. 
Wykonawca altany i wieżyczki: Ogrodowy Styl Załęcze, Rafał Cembik, Załęcze Małe 100A,                                                                                                  
98–335 Pątnów 
Cena usługi brutto – 13.100,00 PLN 
Termin realizacji: 30 października 2020 r. 
Zakres robót:  



- altana sześciokątna o śr. 4,5m z bala z wyposażeniem barwiona na brąz, kryta gontem    
   bitumicznym w kolorze zielonym;  
- mini wieżyczka bez zjeżdżalni z barierką z trzech stron w kolorze brązowym 
- część placu zabaw 

Dostawca grilla ogrodowego : Magia Domu i Ogrodu, Halina Markowska, ul. Zamoyskiego 41,  
42-202 Częstochowa 
Cena usługi brutto – 770,00 PLN 
Termin realizacji: 2 listopada 2020 r. 
Zakres dostawy:  
Grill na trójnogu wysokość 260 cm z rusztem 120cm 

 
13. Budowa drogi gminnej nr 141508 N, ulicy Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS) 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania j/w 
Wysłano zaproszenie do składania ofert zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych 
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro bez podatku 
od towarów i usług w Urzędzie Miejskim w Olecku 
Termin składania ofert cenowych 13 listopada 2020 r. 
Termin realizacji 30 czerwca 2021 r.    
 
Zadania zrealizowane, w trakcie rozliczania: 
 
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.  
 
Zadania w trakcie przygotowania: 
 
W trakcie przygotowania są wnioski w ramach Programu  MKiDN  „Ochrona zabytków” które 
zostaną złożone do 30 października: 

 Prace konserwatorskie Półrotundy  – Wartość wniosku 319431,47 
 Prace konserwatorskie Cmentarza Ewangelickiego – wartość wniosku 1110258,86 

 



WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

1. Przetargi:  

- nie doszedł do skutku pierwszy 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;  

- rozstrzygnięto  przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej położonej w  obrębie Gąski 

gmina Olecko, oznaczonej nr geod. 45/5 o powierzchni 1184 m2; cena osiągnięta w przetargu  - 

25 000,00 zł. 

 

2. Zawarto umowy notarialne: 

- na sprzedaż w trybie bezprzetargowym  nieruchomości gruntowej po zlikwidowanej drodze                   

w Łęgowie, oznaczonej nr geod. 90 o powierzchni  3900 m2 na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej, 

- z mocy prawa przeszły na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego  działki gminne 

oznaczone numerami 2/1 o powierzchni 352 m2 i 5/23 o powierzchni 502 m2 położone w Olecku 

ul. Gołdapska w związku z realizacją inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 653 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 4979N w miejscowości 

Olecko”.  

 

3. Powszechny Spis Rolny 2020. 

Rozpoczęty w dniu 1 września br. spis rolny trwa do 30 listopada  br.  

Na dzień 27 października spisanych mamy 55% gospodarstw, więc jeszcze dużo pozostaje                       

do spisania.  

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a metody spisania są trzy: 

1) Gospodarstwo rolne można spisać przez Internet, dokonując tzw. samospisu. 

Użytkownikom gospodarstw rolnych, którzy zamierzają skorzystać z tej opcji, a nie maja dostępu 

do Internetu przypominam, że w siedzibie Urzędu – budynek przy Placu Wolności 3 w pokoju 

 nr 01 udostępniamy stanowisko komputerowe do przeprowadzenia samospisu, czynne  

w godzinach pracy urzędu. 

2) 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, jednak na ten sposób czasu 

pozostało już niewiele, bo zgłoszenie należy wykonać nie później niż do dnia 31 października 

2020 r. 

3) Najbardziej jednak preferowanym przez użytkowników gospodarstw rolnych 

sposobem udziału w powszechnym spisie rolnym jest dokonanie spisu przy udziale rachmistrza 

terenowego. W gminie Olecko pracuje troje rachmistrzów, którzy przeprowadzają wywiady 

telefonicznie lub bezpośrednio. Wcześniej  umawiają się telefonicznie na formę przeprowadzenia 

spisu. Połączenia telefonicznego dokonują ze spisowego sprzętu mobilnego, więc u odbiorcy 

wyświetla się warszawski numer. Po bezskutecznej próbie połączenia, rachmistrz wysyła  

do użytkownika gospodarstwa sms z informacją, że dzwonił rachmistrz spisowy i prosi o kontakt. 

Bezskuteczne próby umówienia się na wywiad powodują, że gospodarstwo nie może być spisane              

z powodu braku kontaktu. A warto pamiętać, że przekazanie przez użytkownika gospodarstwa 



rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia 

go z obowiązku przeprowadzenia samospisu. 

Apeluję więc do Was, Szanowni Rolnicy, odbierajcie proszę takie połączenia, a gdy 

praca w tym czasie na to nie pozwala, oddzwonicie. Nie bójmy się tych połączeń, w treści sms 

jest numer zarówno ww. numer,  jak też numer rachmistrza i na ten właśnie numer warto  

oddzwaniać.  

 

4. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  

i gminy Olecko  

W terminie 21 dni licząc od 30 października br. (od dzisiaj) można składać wnioski do zmiany 

Studium miasta i gminy Olecko, w związku z uchwałą nr BRM.0007.89.2020 z dnia 28 sierpnia 

2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko. Obwieszczenia w sprawie 

zmiany studium wywieszone zostały na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miejskiego, miejscowości Biała 

Olecka i Lenarty.  
 

 

WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU 

 

1. Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku w okresie 
międzysesyjnym, tj. 25.09.2020. - 30.10.2020. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLECKU w 
powyższym okresie działał w ramach przepisów, jakie wprowadzone zostały w związku z 
obostrzeniami dotyczącymi kolejnej fali pandemii Coronavirusa. 

Z obiektów mogą korzystać  szkoły na lekcjach wf, kluby sportowe, szkółki pływackie i podmioty 
realizujące  projekty. 

W okresie międzysesyjnym na obiektach MOSiR odbyły się następujące imprezy sportowo – 
rekreacyjne: 
– 2 wojewódzkie turnieje tenisa stołowego , 
– turniej badmintona, 
– turniej piłki nożnej na sztucznej murawie z okazji 460 lecia Olecka, 
– 6 meczy Czarni Olecko, piłki nożnej w ramach rozgrywek Warmińsko Mazurskiego Związku Piłki 
Nożnej, 
– 4 imprezy powiatowe w ramach Kalendarza Warmińsko Mazurskiego Szkolnego Związku 
Sportowego, 
– Mistrzostwa Województwa Szkolnego Związku Sportowego w lekkiej atletyce, 
– Wojewódzki turniej siatkówki – czwórek na hali Lega, 
– mecz piłki ręcznej w ramach rozgrywek Warmińsko Mazurski Związek Piłki Ręcznej, 
– koncert 10 tenorów na hali Lega. 
Na bieżąco utrzymywany jest porządek na wszystkich obiektach MOSiR Olecko. 

2. Informacja o działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”  w okresie 
międzysesyjnym, tj. 25.09.2020. - 30.10.2020.  

 25 września przy zachowaniu wszelkich obostrzeń związanych z COVID-19 odbyła się 
kolejna edycja Wróbelka Literackiego. W związku z rozpoczęciem remontu Sali AGT 
premiera odbyła się w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej. 



 3 października przy zachowaniu wszelkich obostrzeń związanych z COVID-19 w hali Lega 
odbył się koncert 10 tenorów.  

 4 października przy zachowaniu wszelkich obostrzeń związanych z COVID-19 w sali kina rok 
Mazury Garbate odbył się gościnny spektakl Centrum Sztuki Dziecka z Poznania „Sztuka 
bez babci” grany w ramach ogólnopolskiego projektu Teatr Polska. 

 13-17 października przy zachowaniu wszelkich obostrzeń związanych z COVID-19 odbyła 
się Sztama. Na 41. edycję festiwalu złożył się bardzo bogaty program.: 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. 

 Przy zachowaniu wszelkich obostrzeń związanych z COVID-19 odbyły się realizowane w 
ramach Pomysłodajni warsztaty „Spontanicznie-etnicznie” 

 Przy zachowaniu wszelkich obostrzeń związanych z COVID-19 6 i 8 października odbyły się 
„Multusensorki” - zajęcia dla maluszków prowadzone przez Patrycję Guzy. 

 Przy zachowaniu wszelkich obostrzeń związanych z COVID-19 odbywały się cykliczne 
zajęcia artystyczne: fotograficzne, plastyczne, muzyczne, taneczne i teatralne. 

 Przy zachowaniu wszelkich obostrzeń związanych z COVID-19 odbywały się regularne 
seanse w kinie Mazur.      

 

WYDZIAŁ EDUKACJI 

 
1. 6 października 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie prac nad  projektem Strategii 

Rozwoju Oświaty Gminy Olecko na lata 2020-2025. Na spotkaniu omówiono analizę SWOT oraz 
cele i zadania. Zaplanowane na 22 października 2022 r. spotkanie nie odbyło się ze względu na 
sytuację epidemiczną. 19 października br. do członków zespołów pracujących nad strategią 
zostały wysłane emaile z materiałem w/w zakresie z informacją, że do 30 października br. można 
do przedstawionych materiałów wnosić uwagi. 

 
2. 14 października 2020 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbyło się spotkanie z 

okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas którego wręczonych zostało 9 Nagród Burmistrza za  
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Podczas spotkania  
podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz oświaty otrzymali również pracownicy jednostek 
oświatowych, którzy przeszli na emeryturę.   

 
3. Zgodnie z § 1 pkt 2 z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. 
poz.1870) od dnia 26 października  do dnia 8 listopada 2020 r. uczniowie klas IV-VIII szkoły 
podstawowej przeszli na naukę zdalną. Nauka dla dzieci przedszkolnych oraz  klas I-III szkół 
podstawowych pozostała bez zmian.  
Zakażenia koronawirusem pojawiły się w czterech szkołach: SP1, SP2, SP 4,  SP Babki Oleckie. W 
większości jednostek nauka odbywała /odbywa się w trybie mieszanym, jedynie w SP 4 przez 
okres od 19 do 23 października 26 cała szkoła realizowała zajęcia w trybie zdalnym.  

 
 

 
  



 

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA 
 

 
1. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją z dnia 23 

października czasowo na okres od 24 października do 6 listopada zawiesił działalność 
placówek wsparcia dziennego, Dziennych Domów „Senior+”, Warsztatów Terapii Zajęciowej 
oraz Środowiskowych Domów Samopomocy.   
 

2. 29-30 września odbyły się badania 120 małych mieszkańców naszej gminy, w wieku 4-6 lat w 
ramach ogólnopolskiego programu „Nie nowotworom u dzieci” realizowanego przez 
Fundację Ronalda McDonalda. Badania wykonywało dwóch lekarzy. Ogółem wykonano 87 
badań, podczas których wykryto 15 zmian i odstępstw od normy. Udzielono 10 porad 
lekarskich, zalecono przeprowadzenie 8 konsultacji specjalistycznych. Ze względu na 
sytuację epidemiczną przy przeprowadzaniu badań pomagało 2 wolontariuszy Fundacji 
Ronalda McDonalda. 

 

3. Dnia 9 października 2020 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego miała miejsce ostatnia 

sesja Oleckiej Rady Młodzieżowej w kadencji 2018-2020. Młodzież otrzymała podziękowania 

za aktywną pracę na rzecz samorządu naszej gminy, natomiast radny Jakub Dziubiński 

opiekun Oleckiej Rady Młodzieżowej, za wsparcie i wprowadzenie młodszych kolegów w 

ideę samorządności oraz edukację obywatelską. Radna Izabela Rutkowska przedstawiła 

sprawozdanie z działalności kadencji oraz w imieniu Oleckiej Rady Młodzieżowej, złożyła 

podziękowania Burmistrzowi - Karolowi Sobczakowi. Przekazane zostały  podziękowania 

skierowane do Burmistrza Kadencji 2014 – 2018 Pana Wacława Olszewskiego. 
 

4. 8 października w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” już po raz czwarty odbyła 

się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Filia w Olecku, 

z udziałem Pani Agnieszki Danielewicz – Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej 

Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Uroczystość otworzył Burmistrz Karol Sobczak, dziękując 

wszystkim słuchaczom za obecność, wytrwałość i chęć zdobywania wiedzy. Wykład  

inauguracyjny: pt. „ Strach ma WIELKIE oczy”,  wygłosiła Pani Emilia Urbanowicz.  
 

5. Podpisana została umowa pomiędzy Gminą Olecko a Państwowym Funduszem Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na finansowanie zakupu środków ochrony pracownikom 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku. Kwota dofinansowania wynosi 10.854 zł  zakup 
środków będzie realizował Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa.  
 

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku: 
 

1. W związku ze wzrostem zagrożenia epidemicznego COVID-19 dla bezpieczeństwa 
interesantów i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku prosimy o 
ograniczenie wizyt w Ośrodku do spraw bardzo pilnych i wymagających osobistego 
stawiennictwa. 
Pilne wizyty prosimy umawiać telefonicznie z pracownikami MOPS. 
Zaleca się załatwianie wszelkich spraw poprzez wykorzystanie środków komunikacji 
elektronicznej i telefonicznej. Korespondencje skierowaną do MOPS proszę umieszczać w 
skrzynce zamieszczonej na drzwiach sekretariatu. 
 

Przypominamy, że ubieganie się o świadczenia rodzinne, dobry start   
i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy nie wymaga osobistego stawiennictwa w 
Ośrodku. Wnioski można składać elektronicznie poprzez  
np.  e-PUAP, Emp@tia, ZUS PUE oraz bankowość elektroniczną. 
 



Aktualne informacje będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej MOPS. 
 

2. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” należy złożyć w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2020r. 

Więcej informacji na stronie internetowej: https://mopsolecko.naszops.pl/n,wnioski-na-
okres-swiadczeniowy-2020-202. 
 

 

PEŁNOMOCNIK ds. PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM 

 

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

 
 
 

 

https://mopsolecko.naszops.pl/n,wnioski-na-okres-swiadczeniowy-2020-202
https://mopsolecko.naszops.pl/n,wnioski-na-okres-swiadczeniowy-2020-202

