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INFORMACJA BURMISTRZA OLECKA  

O DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 

LISTOPAD 2020  

SESJA RADY MIEJSKIEJ W DNIU 27 listopada 2020r. 

 

WYDZIAŁ FINANSOWY 

 

1. Sporządzono i przekazano dnia 13.11.2020 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Olsztynie projekt planu budżetu na 2021 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2021 – 2031 . 

2. Wszystkie uchwały i zarządzenie w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok z dnia 
30.10.2020 r. uzyskały pozytywną opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 

 

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I NADZORU 

1.Dnia 23.10.2020 r. zawarto umowę na realizację projektu: Rozwój e-usług w Gminie Olecko 
Wykonawcą jest konsorcjum firm: 
1) Lider Konsorcjum:  
INFINITY GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku 
2) Członek konsorcjum:  
Rekord Kraków Systemy Informatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Krakowie 
Przedmiotem umowy jest rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego zrealizowanego 
przez Zamawiającego w ramach projektu „e-Gmina Olecko”, w zakresie:  
1) Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego w celu udostępnienia 29 nowoczesnych e-
usług o wysokim poziomie dojrzałości. W zakres zamówienia wchodzi miedzy innymi:  
a) Rozbudowa Portalu Interesanta  
b) System elektronicznego obiegu dokumentów dla jednostek organizacyjnych gminy oraz EPO  
c) Systemy dochodowe – opłaty lokalne  
d) System informacji przestrzennej wraz z integracją z systemami dziedzinowym (portal 
mapowy/geoportal, e-usługi w geoportalu, dostawa oprogramowania dziedzinowego do 
prowadzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dostawa systemu 
dziedzinowego do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, 
integracja systemów dziedzinowych z systemem informacji przestrzennej)  
e) Digitalizacja i wykonanie wersji numerycznej planów zagospodarowania oraz udostępnienie on-
line w systemie informacji przestrzennej  
f) Digitalizacja i wykonanie wersji numerycznej ewidencji zabytków oraz udostępnienie on-line w 
systemie informacji przestrzennej  
g) Digitalizacja i wykonanie wersji numerycznej przebiegu dróg na terenie gminy oraz udostępnienie 
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on-line w systemie informacji przestrzennej  
2) Dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania i sprzętu do rozbudowy zintegrowanego 
systemu informatycznego na potrzeby rozwoju wdrażanych e-usług:  
a) rozbudowa wyposażenia serwerowni:  
− urządzenie do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych – 1 szt.,  

− rozbudowa przestrzeni dyskowej w istniejącej macierzy o dyski – 8 szt.,  

− zakup urządzenia UTM do ochrony ruchu sieciowego wraz z licencjami ochrony – 1 kpl.  
b) dostawę sprzętu komputerowego  
− zestaw komputerowy z monitorem, systemem operacyjnym i pakietem oprogramowania 
biurowego - 33 kpl.,  

− komputer przenośny z systemem operacyjnym i pakietem oprogramowania biurowego - 4 kpl.,  

− urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem i ploterem A0 - 1 szt.,  

− drukarka adresująca – 1 szt.,  

− kopertownica – 1 szt.  
c) zakup oprogramowania i licencji  
− oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych serwerów obsługujących systemy e urzędu, 
Portal Internetowy, system Elektronicznego Obiegu Dokumentów, System Informacji Przestrzennej 
oraz archiwizacji baz danych ww. systemów – 1 szt.  

− rozszerzenie licencji Microsoft Windows Server Standard (20-Core) do istniejącego serwera, 
wymagana w celu instalacji wdrażanych systemów – 1 szt.  

− licencje dostępowe użytkowników Windows Serwer Standard na potrzeby podłączenia nowych 
użytkowników do systemu – 33 szt.,  
3) Szkolenia i parametryzacja systemu.  
Wartość umowy brutto: 1 758 287,46 PLN w tym dofinansowanie EU: 85% 
Termin wykonania: do 30.03.2021 r.  
 
2.Dnia 12.11.2020 r. zawarto umowę na kwotę 74.415,00 PLN z INFINITY GROUP Sp. z o.o. w 

Białymstoku na wykonanie rozbudowy monitoringu wizyjnego w dwóch budynkach Urzędu 
Miejskiego w Olecku tj. Plac Wolności 1 (5 kamer),  Plac Wolności 3 (9 kamer).  

Zakres zamówienia obejmuje: 
a) dostawę i montaż kamer wraz z wymaganymi uchwytami i akcesoriami montażowymi, 

b) wykonanie niezbędnego okablowania Ethernet do podłączenia kamer do przełączników PoE 

zainstalowanych w serwerowniach,  

c) okablowanie sygnałowe z kamer doprowadzić do serwerowni każdego z budynków;  

d) wykonanie niezbędnych konfiguracji przełączników w sieci LAN urzędu w celu przesłania 

sygnałów z kamer do systemu rejestracji, 

e) dostawę licencji do podłączenia 14 kamer do systemu rejestracji Axis Camera Station, 

f) wizowanie i konfigurację kamer w systemie rejestracji Axis Camera Station, 

g) opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

Termin wykonania: do 16.12.2020 r. 
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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 uznał, że dla 
przedsięwzięcia należy wykonać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
 
2.Wydobywanie kopaliny ze złoża Sedranki. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
wysłano do uzgodnienia dla Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.  
 
3.Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Olecko-Gąski. Postępowanie zawieszone do czasu 
przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
 
4.Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Olecku. Wezwano inwestora do uzupełniania 
wniosku. 
 
5. 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. 
 
6. 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.  
 
7. 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. Uzupełnioną dokumentację wysłaliśmy do zaopiniowania.   
 
8. 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 nie stwierdziły potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko.   
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POZOSTAŁE SPRAWY 

1.W dniu 24.11.2020 r. złożyliśmy wniosek do Wojewody o objęcie dopłatą w 2021 roku realizacji 
zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi.  
 

 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W OLECKU 

1. Z początkiem listopada wymienione zostało niesprawne oświetlenie przy budynku ul. 
Kościuszki 9 (wjazd na parkingi i dalej w kierunku placu zabaw) 

2. Uzupełniliśmy brakującą dokumentację do oceny formalnej kredytu SBC w BGK (wartość 
całej inwestycji około 10 mln), grant dla gminy w wysokości 10-35%(docelowo dla TBS 
jeszcze przed uruchomieniem całej inwestycji) 

3. Trwają szkolenia pracowników TBS przed przejęciem zarządzania mieniem gminnym 
4. W dniu 24.11.2020 r. podpisano akt notarialny połączenia spółek TBS i PGK 
5. Przejęliśmy od gminy zarządzanie miejscami pod budowę wiat śmietnikowych (jedna wiata 

dla kilku okolicznych wspólnot) – aktualnie wpłynęło 14 wniosków od Wspólnot 
Mieszkaniowych –zadaniem spółki będzie kompleksowe zarządzanie od zlokalizowania 
miejsca pod budowę wiaty do samej budowy wiaty. 

 
 

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CEPLNEJ SP. Z O.O. W OLECKU 
 

1. Zakończyliśmy budowę przyłącza Starostwo Powiatowe – Przedszkole Krasnal  
2. Rozpoczęliśmy budowę sieci od Przedszkola w kierunku ul. Słowiańskiej 
3. Równolegle rozpoczynają się prace na terenach ZPU Prawda – sieci cieplne od źródła ciepła 

w kierunku Gołdapska 22a (była kotłownia Tabex) 
4. Składamy kolejny wniosek w ramach programu „Ciepłownictwo Powiatowe” – 

dofinansowanie na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych, nowe przyłącza z węzłami 
cieplnymi dla: WM Sokola 1E, nowoprojektowany budynek przy ul. Gołdapskiej, 
nowobudowany budynek przy ul. Wiejskiej, ul. Parkowa 6a, nowoprojektowany budynek 
przy ul. Ludowej, Gołdapska 31, nowoprojektowany budynek przy ul. Parkowej, ul. Wojska 
Polskiego 13, ul. Wojska Polskiego 15, ul. Wojska Polskiego 7, ul . Przytorowa 10, Hotel 
„Maraton”, AGT, PWIK 

5. Trwają prace projektowe nad doborem wielkości paneli fotowoltaicznych na kotłowni przy 
ul. Gołdapskiej 22a i u. Kolejowe 31 

6. Zainstalowaliśmy nowy kocioł na pellet (48kw) w szkole w Kijewie, przejęliśmy obsługę 
całej kotłowni, w budynku szkoły zostanie zainstalowane 40 nowych głowic 
termostatycznych celem zredukowania konsumpcji energii cieplnej (głowice +16) 

7. Trwają podziały działki przy ul. 11 Listopada pod sprzedaż dla dwóch lokalnych 
przedsiębiorców. 

8. Planujemy przeprowadzkę 3 spółek na Kolejową 31 II piętro w kolejnych dwóch 
tygodniach. 
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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. 
 
W dniu 09.11.2020r zostało złożone rozliczenie projektu 
 
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. 
Termin realizacji (odbiór robót): 16 listopada 2020 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.    
 
3. Budowa drogi gminnej Nr 141029N w miejscowości Lipkowo 
Wykonawca: PPMD KRUSZBET S.A. Suwałki 
Oferowana cena realizacji zamówienia: 950 382,50 PLN 
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  
Naliczono kary umowne za opóźnienie w wysokości 4 636,01 PLN za 3 dni. 
 
W dniu 20.11.2020 zostało złożone rozliczenie projektu. 
 
4. 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 odbioru robót: 3 listopada 2020 r.  
Zakres robót:  

 Rozebranie obróbek blacharskich - attyki. 

 Naprawa folii zbrojonej na krokwiach. 

 Przygotowanie powierzchni dachu do mocowania ocieplenia. 
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 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  
 
5. 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   
Trwają czynności odbiorowe. 
Zakres robót: wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku szkoły. 
Nadzór inwestorski we własnym zakresie. 
 
6. 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 
 
Projekt w trakcie rozliczania. 
 
 
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. 
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2. Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej 
fauny i flory rzeki Lega w Olecku 

Wykonawcy robót budowlanych:  
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. 
Zakres robót:  
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 
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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. W dniu 18 listopada wniosek został zatwierdzony. 
 
4. Zwiększenie i ochrony bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko 
Wykonawca robót budowlanych na części I, II i III: Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o., ul. Ożarowska 
59/76, 01-416 Warszawa 
Oferowana cena realizacji zamówienia cześć I : 573.600,00 PLN  
Oferowana cena realizacji zamówienia cześć II : 978.948,94 PLN  
Oferowana cena realizacji zamówienia cześć III : 148.280,02 PLN  
Termin wykonania części I, II, III do dnia 31 sierpnia 2021 r.  
Zakres robót:  
Część I 
1. Obszar między boiskiem treningowym a stadionem miejskim w Olecku na terenie MOSiR ciąg 
spacerowy przez cały teren pomiędzy boiskiem treningowym a stadionem miejskim: 
2. Skarpa wzdłuż „Wiewiórczej ścieżki” do plaży miejskiej „Skocznia” 
3. Teren przy Alei 450-lecia Olecka 
Część II 
1.Staw na Osiedlu Siejnik 
2. Staw przy ul. Orzeszkowej/Żeromskiego w Olecku 
3. Staw kolejowy przy ul. Wojska Polskiego w Olecku 
Część III 
1. Otoczenie przy Stacji Paliw na Osiedlu Siejnik 
2. Skwer przy ul. Młynowej w Olecku 
3. Teren przy Szosie do Krupina    
 
5.  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 
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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. 
 
6.   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. 
 
7. Budowa drogi gminnej nr 141532N (ul. Przemysłowa) w Olecku 
Wykonawca robót: w trakcie oceny ofert  
Cena robót brutto: -   
Termin realizacji: 30 czerwca 2021 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. 
 

8. Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku 

Wykonawca projektu budowlanego: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, ul. 
Sokola 3/27, 19-400 Olecko 
Cena usługi brutto – 54 900,00 PLN 
Termin realizacji: 30 kwietnia 2021 r. 
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.    
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9.  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. 
Nie wpłynęła żadna oferta 
 
10.  Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dobkach [FS]  
Wykonawca placu do koszykówki: Usługi Budowlane, Tomasz Wiszniewski,  Giże 11/10, 19-400 
Olecko 
Cena robót brutto: 2.850,00 zł brutto PLN  
Termin realizacji: 22 grudnia 2020 r. 
Zakres robót: plac do koszykówki o pow. 25,0m2 z kostki betonowej 
 
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.  
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WYDZIAŁ PLANOWANIA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

1. Przetargi:  

- ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, położoną w Olecku przy ul. Jagiellońskiej, oznaczonej numerem 
geod.487/8 powierzchni 1034 m2;  przetarg odbędzie się 8 grudnia 2020 r. 
 
- ogłoszono drugi 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 15 grudnia 2020 r. 
 
2. Zawarto umowy notarialne: 

- na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej rolnej 
położonej w  obrębie Gąski, gmina Olecko, oznaczonej nr geod. 45/5 o powierzchni 1184 m2;  
- na sprzedaż  lokalu mieszkalnego nr 1 na rzecz najemcy w budynku Olecko Kolonia 11. 
 
3. Powszechny Spis Rolny 2020. 
 
Dobiega końca rozpoczęty w dniu 1 września br. spis rolny. Obsłużonych zostało 825 gospodarstw, 
co stanowi 100% wszystkich  gospodarstw objętych obowiązkiem spisowym na terenie naszej 
gminy.  
Udział w spisie rolnym to ustawowy obowiązek użytkownika gospodarstwa rolnego, a spisać się 
można było wieloma metodami: 
- przez Internet, dokonując tzw. samospisu, 
- telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, 
- lub przy udziale rachmistrza terenowego.  
Tylko w jednym przypadku spotkaliśmy się z odmową udziału w spisie. Dziękuję więc wszystkim 
użytkownikom gospodarstw rolnych, którzy znaleźli czas na dokonanie samospisu – to spory 
odsetek, bo aż  14,13 % wszystkich użytkowników, czy też zgłosili się na infolinię, a  to z kolei            
7,68 %.  
Ponad 78,19% gospodarstw spisanych zostało przez rachmistrzów. Przypomnę, że w naszej gminie 
pracowało troje rachmistrzów, którzy przeprowadzali wywiady telefonicznie lub bezpośrednio 
wprowadzając dane do posiadanych elektronicznych urządzeń spisowych.  Statystki wskazują, iż  
to dzięki Ich wytężonej i mozolnej pracy zaawansowanie spisu w mieście i gminie Olecko  jest  tak 
wysokie. W sytuacjach braku kontaktu, konieczności ustalenia prawidłowych danych, pomocy  
rachmistrzom udzielało  Gminne Biuro Spisowe. 
Z tego więc miejsca pragnę serdecznie podziękować Rachmistrzom z terenu Gminy Olecko za  
ogrom wykonanej pracy, włożony trud i niejednokrotnie cierpliwość wobec naszych rolników 
To dzięki Wam Szanowni Rolnicy i Rachmistrzowie hasło Powszechnego Spisu Rolnego 2020                         
„Spiszmy się jak na rolników przystało”  będzie  odzwierciedleniem danych w prowadzonych 
badaniach statystycznych. 
 

4.Planowanie przestrzenne: 
 
- W trakcie rozpatrywania są następujące wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu 
publicznego: 
1) Gmina Olecko – budowa linii kablowej nN 0,4 kV pod potrzeby oświetlenia ulicznego w Olecku 
(ul. Kolejowa, Środkowa, Cicha, Zielona, 11 Listopada, dł. ok. 3050m) 
 
- W trakcie sporządzania są:  

 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Olecku w obrębie ewidencyjnym 
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Olecko 1 – etap 2A” – ponowienie procedury w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym  
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w części; uzyskano wymagane uzgodnienia  
i projekt mpzp przygotowywany jest do wyłożenia do publicznego wglądu;  

 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Lesk i Olecko - 
teren położony pomiędzy ul. Kościuszki a linią kolejową” (tereny aktywności 
gospodarczej) – w trakcie przygotowywania projektu planu do ponownego wyłożenia;  

 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Centrum” – projekt 
planu miejscowego został przekazany do zaopiniowania przez Gminną Komisję 
Architektoniczno-Urbanistyczną;  

 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w 
zakresie uchwały ORN.0007.26.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. z późn. zm. – trwa etap 
uzyskania opinii i uzgodnień projektu zmiany studium;  

 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w 
zakresie uchwały BRM.0007.63.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. z późn. zm. – zakończył się 
etap zbierania wniosków do zmiany studium i przygotowywany jest projekt studium wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko.  
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WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU 

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Olecku 

MOSiR Olecko działał według przepisów, jakie zostały wprowadzone w związku z obostrzeniami 
dotyczącymi kolejnej fali pandemii Coronavirusa COVID – 19. Do czasu wprowadzenia zdalnego 
nauczania z obiektów korzystały szkoły podczas lekcji w-f. W dalszym ciągu z obiektu mogą 
korzystać kluby sportowe, szkółki pływackie i podmioty realizujące projekty. 
 

Odbyły się następujące wydarzenia sportowo – rekreacyjne: 
- mecz seniorów drużyny Czarni Olecko, piłki nożnej w ramach rozgrywek Warmińsko – 
Mazurskiego Związku Piłki Nożnej 
- Mistrzostwa LZS w Taekwondo 
- 4 mecze piłki ręcznej w ramach młodzieżowych rozgrywek Warmińsko – Mazurskiego Związku 
Piłki Ręcznej . 
Dostosowując się do panującej sytuacji epidemiologicznej, aby zaktywizować dzieci do działań w 
tym trudnym dla nich okresie, ogłosiliśmy konkurs rysunkowy dla dzieci  „sport to zdrowie” , 
prace należy składać do 30 listopada, godz.15 na recepcję w Hali Lega.  
Zostało odwołanych kilka wydarzeń , m.in. Musical Grease. 
Pod wielkim znakiem zapytania stoją ferie zimowe których termin został zmieniony ze względu 
na zaistniałą sytuację pandemiczną w kraju. Co może spowodować problemy finansowe dla 
Ośrodka. 

Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” 
 

 Od 7 listopada – podobnie jak wszystkie instytucje kultury w kraju – musieliśmy znacznie 
ograniczyć bieżącą bezpośrednią działalność (do odwołania nieczynne jest kino Mazur i 
biblioteka, nie odbywają się stałe zajęcia edukacyjne). Nie zaprzestaliśmy jednak 
aktywności! Stawiamy przede wszystkim na kreatywne działania w sieci. 

 

 Na początku listopada uruchomiliśmy kulturalny portal internetowy, który powstał 
dzięki dofinansowaniu w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku 
„Mazury Garbate” i samorządu miasta Gusiewa pt.: „Czar Północy – rozwój wspólnej 
turystyki festiwalowej Olecka i Gusiewa” realizowanego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. 
Gorąco zachęcamy do regularnego odwiedzania rokmg.pl 

 

 W pierwszym tygodniu listopada około 100 uczniów szkół podstawowych i średnich 
naszej gminy obejrzało zapis filmowy spektaklu „Smętek”, który powstał z udziałem 
aktorów Teatru AGT, a także dwóch uczennic. 6 listopada w Sali kina Mazur odbyła się 
też zamknięta (w związku z ograniczeniami sanitarno-epidemiologicznymi) premiera 
tego filmu. Jest on zapisem spektaklu o tym samym tytule. Niebawem link do filmu 
zostanie udostępniony publicznie, planowana jest też premiera teatralna na scenie, 
kiedy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna. 
Projekt „Smętek” został zrealizowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 
finansowanego przez Narodowy Instytut Kultury we współpracy z Centrum Edukacji i 
Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz Fundacją Akademia Radosnej Twórczości w 
Olecku. ROK „MG” był partnerem tego przedsięwzięcia. 
 

 W połowie listopada Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna uruchomiła usługę 
„Książka na telefon”, która pozawala korzystać z księgozbioru mimo pandemii. Książki 
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można zamawiać pod nr tel. 87-731-40-04) lub e-mailowo (biblioteka@rokmg.pl) 
 

 23 listopada ogłosiliśmy otwarty konkurs plastyczny na kartkę bożonarodzeniową. Mogą 
wziąć w nim udział dzieci i dorośli. Nagrodzone kartki roześlemy ze świątecznymi 
życzeniami do przyjaciół Regionalnego Ośrodka Kultury. 

 

 25 listopada otwarta została wirtualna wystawa „Maska” prezentująca dokonania 
członków zajęć fotograficznych w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku „Mazury 
Garbate”. Można ją oglądać na nowym portalu rokmg.p), a także wziąć w niej aktywny 
udział, wysyłając własne zdjęcia (szczegółu na fb ROK „MG”). 
 

 Przyznane zostały Nagrody sportowe Burmistrza dla zawodników osiągających wysokie 
wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 
Nagrody przyznano 12 zawodnikom : 4 nagrody I stopnia, 2 nagrody II stopnia, 6 nagród 
III stopnia na łączną kwotę 9 300, 00 zł. W związku z obowiązującymi ograniczeniami, nie 
uhonorujemy tegorocznych zawodników  podczas uroczystej gali. Mając jednak na 
uwadze coroczny zwyczaj wręczania statuetek oraz podziękowań stypendystom, i w tym 
roku przygotujemy takie pamiątki. 

 

 Trwają prace nad Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024. 
Podstawę prawną sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy 
Olecko stanowi art. 21 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. 
 

 Od 20 listopada do 14 grudnia br. trwa głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Olecko na 2021 r. Głosować można elektronicznie poprzez link na stronie 
internetowej lub w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Klienta. W ramach naboru do 
budżetu obywatelskiego na 2021 r. do urzędu wpłynęło 5 wniosków. 4 projekty 
pozytywnie przeszły weryfikacje. Lista wniosków poddanych głosowaniu:  
 

 

 
PROJEKTY INWESTYCYJNE 

 

Lp. Nazwa projektu 
Lokalizacja 

inwestycji 
Wnioskodawca 

Wartość 

zadania 

1. 

Wielki Napis Olecko – Duży 

podświetlany napis OLECKO – jako 

miejsce spotkań i najbardziej 

fotografowany punkt miasta 

Teren zielony przy 

długim moście i 

skateparku 

Joanna 

Mackiewicz 
150 000,00 zł 

2. Przebudowa starego skateparku Sembrzyckiego 19 
Tomasz 

Bardabasz 
120 000,00 zł 

 
 

PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE 
 

Lp. Nazwa projektu Wnioskodawca 
Wartość 

zadania 

1.  II Rok nad Legą Zdzisław Maksimowicz 25 000,00 zł 

2.  Olecka Akademia Odkrywców Iwona Narkiewicz-Bielska 25 000,00 zł 

mailto:biblioteka@rokmg.pl


15 
 

 
     

PRACE NAD   PLANEM DS. DOSTĘPNOŚCI 
 

Zespół ds. dostępności w gminie tworzy trzech koordynatorów: 
- Koordynator ds. dostępności cyfrowej- Wojciech Wiktorzak 
- Koordynator ds. dostępności architektonicznej – Urszula Dąbrowska 
- Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej- Alicja Mieszuk 
 
Zespół pracuje nad przygotowaniem planu  działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd, zgodnie z wymaganiami określonymi 
przepisach – trwa praca nad audytami i rekomendacjami. Ponadto koordynatorzy  monitorują  
działalność Urzędu  w zakresie zapewniania dostępności architektonicznej  osobom ze 
szczególnymi potrzebami 
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WYDZIAŁ EDUKACJI 

 
1. Zgodnie z § 1 pkt 1  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 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.1960) od dnia 9 listopada do dnia 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza 
się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.  Uczniowie klas I-III oraz 
klas IV-VIII szkoły podstawowej przeszli w całości na naukę zdalną. Nauka dla dzieci 
przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pozostała bez zmian.  
 

2. Dnia 24 listopada 2020 r. podpisano Aneks nr 1 do porozumienia PS-I.946.3.31.2020 

określającego wysokość i tryb przekazywania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego 
środków w 2020 r. dla gmin z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie 
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, który zwiększył wysokość 
porozumienia o kwotę 12 691,98 zł. Całkowita wartość zawartego porozumienia wynosi 
30 905,98 zł. 

 
3. Przyznane zostały stypendia Burmistrza dla uczniów za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku 

szklonym w dziedzinie nauki, artystycznej i sportu szkolnego. Stypendia przyznano 20 uczniom 
szkół podstawowych: 11 z dziedziny nauki (I, II i III stopnia), 6 artystycznych (I i II stopnia) oraz 3 
za osiągnięcia w sporcie szkolnym (III stopnia). W związku z obowiązującymi ograniczeniami, nie 
uhonorujemy tegorocznych stypendystów podczas uroczystej gali. Mając jednak na uwadze 
coroczny zwyczaj wręczania statuetek oraz podziękowań stypendystom, i w tym roku 
przygotujemy takie pamiątki.  
 

 

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA 
 

1. PRACA MOPS. 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. „CZYSTE POWIETRZE”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku informuje, że realizuje 

zadanie z zakresu wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 
przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o 
dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”. 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
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Środowiska i Gospodarki Wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości 
przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa 
domowego. 

Zaświadczenie mieszkańcom Gminy Olecko wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Olecku, Wydział Świadczeń Rodzinnych, ul. Kolejowa 31. W zaświadczeniu podaje się 
wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej 
oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego 
jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego. 

Więcej informacji na stronie: https://mopsolecko.naszops.pl/program-czyste-
powietrze/druki-do-pobrania-10 

3. „WSPIERAJ SENIORA”. W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym 
wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało na rok 
2020 Program „Wspieraj Seniora” wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 
roku życia. Gmina Olecko otrzymała dofinansowanie w wys. 52.182 zł na realizację zadania -
Programu „Wspieraj Seniora”. Całkowity koszt zadania wynosi: 65.232 zł. Program będzie 
realizowany do dnia 31 grudnia 2020 r.  
O szczegółach dotyczących Programu można dowiedzieć się poprzez kontakt telefoniczny z 
pracownikiem  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku - Panem 
Krzysztofem Dzierniejko, tel. 87 520 42 33. Więcej informacji na stronie: 
https://mopsolecko.naszops.pl/n,program-wspieraj-seniora 
 

4. „DOBRY START”. 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. 

 

5. STYPENDIA SZKOLNE. Realizacja stypendium szkolnego za okres od września 2020r. do 
grudnia 2020r. odbędzie się w terminie 26 października 2020r. do 4 grudnia 2020r. 
 
Celem realizacji stypendium szkolnego w formie bezgotówkowej należy zgłosić się do MOPS 
w Olecku, pokój nr 2 celem otrzymania upoważnienia do odbioru artykułów edukacyjnych w 
wybranej przez wnioskodawcę placówce handlowej. Ze względu na stan epidemii należy 
wcześniej ustalić telefoniczne z pracownikiem termin odbioru upoważnienia. 

 
Celem realizacji stypendium szkolnego w formie gotówkowej należy zgłosić się do MOPS w 
Olecku, pokój nr 2 celem dostarczenia oryginałów dokumentów rozliczeniowych 
wystawionych na wnioskodawcę potwierdzających dokonanie zakupów lub usług.  Ze 
względu na stan epidemii należy wcześniej ustalić telefoniczne z pracownikiem termin 
przekazania dokumentów rozliczeniowych. 
 

6. KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA”. Osoby, które chcą dowiedzieć się jak powstrzymać przemoc 
w rodzinie zapraszamy na bezpłatne konsultacje telefoniczne w ramach Kampanii „Biała 
Wstążka”. 

https://mopsolecko.naszops.pl/n,wnioski-na-okres-swiadczeniowy-2020-202
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Kampania „Biała Wstążka” trwa co roku od 25 listopada do 10 grudnia, kiedy obchodzony 
jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Została zapoczątkowana od 1991 roku w 
Kanadzie i prowadzona jest w ponad 55 krajach świata. Jedną z inicjatyw tej kampanii, które 
były podejmowane w poprzednich latach  przez placówki oraz instytucje niosące pomoc 
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, są tzw. „otwarte drzwi”. 
 
Zespół Interdyscyplinarny w Olecku będzie uczestniczył w akcji „OTWARTE DRZWI”.  
W dniu 5 grudnia 2020r. w godzinach od 10.00 do 13.00 będzie trwał dyżur telefoniczny 
(tel. 87 520 15 03) certyfikowanego specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz starszego specjalisty pracy socjalnej. 
 

7. POMOC ŻYWNOŚCIOWA. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku wydaje skierowania 

do pomocy żywnościowej (Caritas) w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

w 2014-2020” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Osoby zainteresowane wydaniem skierowań 

prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym.  

 Pomoc żywnościową mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej 
sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, 
długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 402 zł w przypadku 
osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód 
nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy 
społecznej). 
 

8. OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY. Przypominamy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej uruchomiło platformę:  https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-

potrzebujacych , na której znajdą Państwo dane teleadresowe Ośrodków Pomocy Społecznej 

w Polsce. 

MOPS w Olecku pełni dyżur telefoniczny pod numerem tel. 515 586 268 czynny  
w każdy dzień tygodnia w godz. 7.30 - 19.00 w celu udzielania niezbędnych informacji 
osobom, które potrzebują pomocy. 

9. BEZDOMNI. Na terenie Gminy Olecko wszelkie informacje o bezdomnych można 

przekazywać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, tel. 87 520 42 33 

lub bezpośrednio do pracownika socjalnego Iwony Saulewicz  tel. 87 520 42 33 wew. 35 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych
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Osoby bezdomne mogą zgłosić się do pracownika socjalnego gdzie: 
• uzyskają wsparcie pracownika socjalnego 
• otrzymają skierowanie na gorący posiłek 
• otrzymają skierowanie na schronienie 
• otrzymają pomoc w załatwianiu różnych spraw urzędowych 
• otrzymają pomoc w uzyskaniu dokumentu tożsamości 
• otrzymają pomoc w uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego 

 
Od 1 listopada działa bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych. Przez całą dobę można 
uzyskać informacje o miejscach noclegowych, jadłodajniach i innych formach pomocy 
dostępnych w województwie warmińsko-mazurskim.  
Obsługą infolinii zajmują się dyspozytorzy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, którzy udzielą informacji lub w razie konieczności zawiadomią policję, straż 
pożarną lub pogotowie. 

  
Dzwoniąc pod numer 800 165 320 można także informować o osobach, których życie i 
zdrowie jest zagrożone ze względu na warunki atmosferyczne. 

  
Na terenie Olecka działa Schronisko dla Osób Bezdomnych przy Stowarzyszeniu „Otwarte 
Drzwi” Al. Zwycięstwa 3a. Od 1 listopada 2020r. na terenie miasta będą rozwieszone 
plakaty informacyjne- JAK POMÓC OSOBOM BEZDOMNYM? 
 

 

 

 

PEŁNOMOCNIK ds. PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM 

 

1) Przypominam, że członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
pełnią dyżur w każdą środę w godz. 15.45 – 16.45 w Urzędzie Miejskim w Olecku przy Placu 
Wolności 3 w pokoju nr 1. 

Czym m.in. zajmuje się Komisja? 
- przyjmuje wnioski o skierowanie na leczenie odwykowe, 
- prowadzi postępowanie zmierzające do motywowania osób uzależnionych, 
- kieruje wnioski do sądu o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu. 
 

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