
 

INFORMACJA BURMISTRZA OLECKA  

O DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 

GRUDZIEŃ 2020  

SESJA RADY MIEJSKIEJ W DNIU 18 GRUDNIA 2020r. 

 

FINANSE 

Uchwałą Nr RIO.IV-0120-378-/20 oraz Nr RIO.IV-0120-379/20 z dnia 30 listopada 2020 roku 

otrzymaliśmy pozytywną opinię RIO w sprawie projektu uchwały WPF na lata 2021-2031 oraz 

pozytywną opinię  w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok i sfinansowania deficytu na 

2021 rok. 

15 grudnia 2020 r. wpłynęło do wiadomości Burmistrza pismo Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Olsztynie  kierowane do Prokura Okręgowego w Olsztynie w sprawie rozważenia 

możliwości podjęcia przez prokuraturę stosownych działań zmierzających do wyeliminowania z 

obrotu prawnego wadliwego zapisu zawartego w uchwale nr BRM.0007.37.2020 Rady Miejskiej w 

Olecku z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. SKO wyjaśnia, 

że w rozpatrując odwołanie podatnika powzięło wątpliwości co do zgodności z prawem § 3 ust. 2 

cytowanej uchwały, który brzmi: „Dokumenty (…) należy złożyć nie później niż do 30 czerwca 

2020 r.”. Przypomnę, że wspomniana uchwała była badana przez Regionalną Izbę Obrachunkową, 

która na posiedzeniu kolegium w dniu 21 maja br. stwierdziła nieważność uchwały w części 

dotyczącej warunku braku zaległości wobec Gminy Olecko. RIO nie kwestionowała wówczas zapisów 

zawartych w § 3 ust. 2 uchwały. Obecnie dalszy los uchwały zależy od stanowiska zajętego przez 

prokuratora. 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

Wykonano sieć ciepłowniczą do budynku przy ul. Plac Wolności 11a o wartości 10 958,46 zł.  

W miejscowości Dąbrowskie 5 wykonano remont elewacji budynku na łączną kwotę 90 000, 00 zł.  

W dniu 18 grudnia dokonano odbioru remontu dachu na budynku Kolejowa 31. Koszt prac - 

105  534,00 zł. 

Ogłoszono zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego i parkowego w Gminie Olecko. 

Ogłoszono przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych w latach 2021-2022 

Od 17 grudnia 2020 roku PWiK sp. z o.o. ma nowego Prezesa Zarządu. Został nim Wiesław Bauer – 

wyłoniony przez Radę Nadzorczą spółki w drodze konkursu. 

Dobiega końca budowa chodnika wzdłuż ulicy Kasztanowej w Olecku (powierzchnia 320 m2, koszt 17 
tys zł.).  



Do 17 grudnia w trakcie tzw. akcji zimowej na likwidację śliskości na ulicach i ciągach pieszych,  
za które odpowiada spółka PGK, zużyto 88 ton mieszanki solno- piaskowej i 36 ton soli drogowej. 
Aktualny stan magazynu mieszanki do posypywania wynosi 300 ton. 
 
Zachęcam Mieszkańców do zlecania spółce PGK zadań likwidacji śliskości i odśnieżania ciągów 
pieszych  położonych wzdłuż ich nieruchomości, za których utrzymanie odpowiadają zgodnie z 
ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W okresie od listopada do końca marca 
miesięczna opłata za usługę wynosi 1 zł/ m2, a w miesiącach kwiecień- październik za sprzątanie 
pobierana jest opłata w wysokości 0,50 zł/m2 za miesiąc. 

Trwa sukcesywne usuwanie zagrażających bezpieczeństwu drzew wokół jeziora przy tzw. wiewiórczej 
ścieżce (drzewa zniszczone działalnością bobrów). 

Od 1 stycznia następuje zmiana siedziby spółek PGK i PEC. Interesanci przyjmowani będą pod 
adresem- ul. Kolejowa 31.  

Na placu w centrum pracownicy spółki PGK ułożyli jemiołę. Zapraszamy Mieszkańców do zabierania 
jej do domów  i wykorzystania do dekoracji świątecznych.  

TRANSPORT PUBLICZNY 

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. Pismem z dnia 30.11.2020 r. Wojewoda poinformował o pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku. Wartość uzyskanych dopłat wynosi 1 247 170,20 zł 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

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. Inspektor Sanitarny w Olecku wezwał inwestora do uzupełnienia wniosku. Wody Polskie opinią 

z dnia 19.08.2020 r. uznały, że dla przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie uznał, że dla 

przedsięwzięcia należy wykonać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Wydobywanie kopaliny ze złoża Sedranki - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie 

uzgodnił realizację przedsięwzięcia.  

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Olecko-Gąski. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko wysłano do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i do 

Inspektora Sanitarnego w Olecku. 

 

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Olecku (Szosa do Świętajna) - wezwano inwestora 

do uzupełniania wniosku. W dniu 11.12.2020 r. wpłynęła uzupełniona dokumentacja.  

 



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 13.11.2020 r. po zasięgnięciu opinii Inspektora Sanitarnego w Olecku, Wód 

Polskich w Augustowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie wydaliśmy 

postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 

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. Inspektor Sanitarny w Olecku wezwał inwestora do uzupełnienia wniosku. Wody Polskie opinią 

z dnia 17.11.2020 r. uznały, że dla przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie uznał, że dla 

przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

 

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. Zarówno Inspektor Sanitarny w Olecku jak i Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Olsztynie uznali, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko. Czekamy na opinię Wód Polskich w Augustowie.  

  

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.   

 

W dniu 19.10.2020 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Lesk. W dniu 

12.11.2020 r. po zasięgnięciu opinii Inspektora Sanitarnego w Olecku, Wód Polskich w Augustowie i 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie wydaliśmy postanowienie o konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 

W dniu 10.11.2020 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w miejscowości 

Kukowo. Inspektor Sanitarny w Olecku opinią z dnia 01.12.2020 r. uznał, że dla przedsięwzięcia nie ma 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wody Polskie opinią z dnia    

07.12.2020 r. uznały, że dla przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 03.12.2020 r. 

wezwał inwestora do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienie wpłynęło w dniu 11.12.2020 r. 

 



INWESTYCJE 

Zadania inwestycyjne zakończone w okresie międzysesyjnym:  

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   

 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dobkach [FS]  

Wykonawca placu do koszykówki: Usługi Budowlane, Tomasz Wiszniewski,  Giże 11/10, Olecko 

Cena robót brutto: 2.850,00 zł brutto PLN  

Termin realizacji (odbiór robót): 15 grudnia 2020r. 

Zakres robót: plac do koszykówki o pow. 25,0 m2 z kostki betonowej 

 

Zagospodarowanie plaży gminnej Szyjka 

Projekt został rozliczony i zakończony 

 

Zadania w trakcie realizacji:  

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. 

 

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 

 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) 

 miejsce do wypoczynku o nawierzchni piaszczystej – 286,5 m2, wyposażone w leżaki miejskie 

– 3 szt. i hamaki – 4 szt. 

 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. 

 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) 

 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,  

 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) 

 tablice informacyjne wzdłuż całego przebiegu ścieżki – 10 szt.,  

 hotele dla owadów – 36 szt.,  

 budki lęgowe 5 typów – 21 szt., budka półotwarta – 1 szt., budki lęgowe dla kaczek oraz sów 

– 4 szt.  

 kaczkomaty – 2 szt. 

 

OPIS IV CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – NABRZEŻE RZEKI – CIĄGI KOMUNIKACYJNE 

 budowa schodów terenowych – nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm – 22,78 

m2 

 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.); 

 placyki wypoczynkowe PW2 rozmieszczone przy ścieżce nad rzeką Lega (10 szt.) – bez 

nadwieszeń i PW (przy pomostach wędkarskich); 

 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) 

 remont istniejącej kładki nad rzeką Lega o nawierzchni z desek, – 22,43 m2, wymiana barierki 

kładki przy ul. Partyzantów. 

 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 

   

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 12 stycznia 2021r. 

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. 

 

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    

 

Budowa drogi gminnej nr 141532N (ul. Przemysłowa) w Olecku 

Wykonawca robót: Oleckie przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. w Olecku , ul. Wojska 

Polskiego 12 

Cena robót brutto: 1.678.945,71 

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. 

W dniu 08.12.2020 r. złożono wniosek o płatność zaliczkową na kwotę 839.472,86 zł. 

 

Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku – dokumentacja projetowa 

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.    

  

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

dokumentacja projektowa 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania j/w 

Na stronie internetowej bip.olecko zamieszczono 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: 18 grudnia 2020r. 



 

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania 

poddasza na cele mieszkalne Jaśki 18 gm. Olecko 

Ogłoszono przetarg nieograniczony powyżej 30 000 euro 

Termin składania ofert: do 18 grudnia 2020r. 

Termin realizacji: 20 października 2021r. 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

Przetargi:  

Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, położonej w Olecku przy ul. Jagiellońskiej, oznaczonej numerami geod.487/8 

powierzchni 1034 m2;  cena osiągnięta w przetargu 116 436,20 zł brutto. 

Nie doszedł do skutku 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. 

Umowy notarialne: 

Zawarto umowę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym  nieruchomości gruntowej w Plewkach,  

oznaczonej nr geod. 158/3 o powierzchni  674 m2 na poprawę warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej; 

Zawarto umowę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym  nieruchomości gruntowej w  Olecku,  

oznaczonej numerami geod. 3125/2, 3228/6 i 376/10 o łącznej powierzchni 518 m2 na poprawę 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE  

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego  

 Wyłożenie w dniach od 28 grudnia 2020 r. do 8 lutego 2021 r. 

 Składanie uwag do 1 marca 2021 r.  

 Dyskusja publiczna: 4 stycznia 2021 r. o godz. 14.00  

 Zakres zmian to m.in.: wprowadzenie zwartej zabudowy miasta, zwiększenie powierzchni 

terenów produkcyjno – przemysłowych w sąsiedztwie TAG, dostosowanie przeznaczenia 

terenów do obecnej funkcji na obszarze motocrossu  

 Informacja w BIP: https://umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=135551  

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w Olecku, w obrębie ewidencyjnym Olecko 1 – etap 2A  

 Wyłożenie w dniach od 21 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r. 

 Składanie uwag do 25 stycznia 2021 r. 

 Dyskusja publiczna: 5 stycznia 2021 r. o godz. 14.00  

https://umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=135551


 jest to ponowne wyłożenie projektu planu po stwierdzeniu nieważności uchwały przez 

Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego  

 Informacja w BIP: https://umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=135484  

 

Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 

teren przy ul. Leśnej  

 Zmiana studium dotyczy planowanego obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego przy ul. 

Leśnej w Olecku 

 Termin składania wniosków do zmiany studium do 4 stycznia 2021 r.  

 Informacja w BIP: https://umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=135509  

 

W trakcie rozpatrywania są następujące wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

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) 

 

PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20—340 Lublin - budowa  elektroenergetycznej doziemnej 

sieci kablowej SN 15 kV na terenie obrębu ewidencyjnego Rosochackie oraz Olecko 1  

(dł. ok. 2,8 km)  

 

KULTURA 

Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” – podobnie jak wszystkie instytucje kultury w kraju – 

musiał znacznie ograniczyć bieżącą bezpośrednią działalność: do odwołania nieczynne jest kino Mazur, 

nie odbywają się też stałe zajęcia edukacyjne. Nie zaprzestaliśmy jednak aktywności! Stawiamy przede 

wszystkim na kreatywne działania w sieci. 

Tydzień temu online odbyła się premiera teledysku z kolędą „Cicha noc” w wykonaniu Jadwigi 

Malinowskiej – prowadzącej chór Oleckie Echo. Nagranie zostało  zrealizowane w nowym studio 

muzycznym, wyposażonym w specjalistyczny sprzęt zakupiony 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. Do końca trwania projektu mieszkańcy naszej gminy mogą 

korzystać z usług studia nieodpłatnie. 

14 grudnia na portalu rokmg.pl oraz na naszym profilu na facebooku  zostały ogłoszone wyniki 

otwartego konkursu plastycznego na kartkę bożonarodzeniową. Mogli wziąć w nim udział dorośli i 

dzieci. Nadesłano 25 prac. Cztery nagrodzone kartki roześlemy ze świątecznymi życzeniami do 

przyjaciół Regionalnego Ośrodka Kultury. Laureatom gratulujemy. Nagrody zostaną przekazane  

indywidualnie. 

Niebawem pojawią kalendarze biurkowe na 2021 rok z fotografiami Olecka. To zdjęcia prezentowane 

na wystawie „Olecko na jawie, Olecko ze snów” podczas tegorocznej edycji Przystanku Olecko. Na 

portalu rokmg.pl i facebooku. W związku z tym zostanie ogłoszony konkurs choinkowy, w którym taki 

kalendarz można będzie wygrać. 

https://umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=135484
https://umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=135509


Do końca grudnia czynna jest wirtualna wystawa „Maska” prezentująca dokonania członków zajęć 

fotograficznych w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku „Mazury Garbate”. Można ją oglądać na 

nowym portalu rokmg.pl. 

W ścisłym reżimie sanitarnym działa nasza biblioteka. Czytelnicy mogą ją pojedynczo odwiedzać w 

godzinach 10:00-16:00 od poniedziałku do piątku. Uruchomiliśmy też usługę „Książka na telefon”, która 

pozawala korzystać z księgozbioru mimo pandemii. Książki można zamawiać pod nr tel. 87-731-40-04) 

lub e-mailowo (biblioteka@rokmg.pl) 

Przypominamy, że działa nasz nowy 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 

SPORT 

MOSiR Olecko  działał w ramach przepisów, jakie wprowadzone zostały w związku z obostrzeniami 

dotyczącymi kolejnej fali pandemii Coronavirusa. 

 W dalszym ciągu z obiektów korzystają szkoły na lekcjach wf, kluby sportowe, szkółki pływackie i 

podmioty realizujące  projekty. 

W okresie międzysesyjnym w obiektach MOSiR odbyły się następujące imprezy sportowo – 

rekreacyjne:  

- turniej badmintona; 

- mecze piłki ręcznej w ramach rozgrywek W-M Związku Piłki Ręcznej; 

- w dniach 14-15.12.2020 hol w Hali Lega został wynajęty dla  przedsiębiorcy na handel futrami. 

 

W czasie nowego terminu ferii zimowych tj. Od 2.01. do 18.01.2021 z obiektów sportowych MOSiR 

będą korzystać następujące kluby sportowe z Polski:   

 3 kluby pływackie – Polonia Warszawa, UKP 48 Warszawa, UKP Manta Kościerzyna, 

6 klubów piłkarskich: AKP Talent Białystok, KP Bródno Warszawa, Varsovia Warszawa, AP Rafał 

Bilski, UKP Polonez Warszawa, AMP Jagiellonia Białystok 

 1 klub triathlonu : UKT Olsztyn 

 1 siatkówki: UKS Nieporęt. 

 

Dla mieszkańców MOSiR, organizujemy na czas ferii 3 grupy nauki pływania oraz 2 grupy nauki 

wspinaczki dla dzieci z Olecka. Godzinne zajęcia odbywać się będą codziennie od poniedziałku do 

piątku. Porządek na wszystkich obiektach MOSiR Olecko utrzymywany jest na bieżąco. 

 

  

mailto:biblioteka@rokmg.pl


BUDŻET OBYWATELSKI GMINY OLECKO NA 2021 ROK 

14 grudnia 2020 r. zakończyło się głosowanie nad projektami w ramach budżetu obywatelskiego. 

Mieszkańcy Gminy Olecko zdecydowali, które projekty zostaną zrealizowane w 2021 r. w ramach 

budżetu obywatelskiego. Spośród zadań inwestycyjnych największą liczbę punktów – 2260 – otrzymało  

zadanie pn. „Przebudowa starego skateparku” (120 000 zł), natomiast wśród projektów 

nieinwestycyjnych 2048 punktów otrzymało zadanie pn. „II Rock nad Legą” (25 00 zł). 

Zadanie „Przebudowa starego skateparku” zakłada wymianę podłoża w oleckim skateparku z 

asfaltowego na „gładki beton”. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników 

skateparku. Odnowienie powierzchni zachęci młodzież do aktywnego wypoczynku i rozwijania swojego 

hobby, jakim jest skatebording. 

Zadanie pn. „Rock nad Legą” polega na organizacji festiwalu muzyki alternatywnej. Podczas festiwalu 

wystąpią artyści, zarówno znani, posiadający spory dorobek artystyczny, jak i debiutanci, którzy często 

nie mają okazji wystąpić na większej scenie. Dodatkowym elementem imprezy będzie popularyzacja 

zdrowego, wegańskiego stylu życia. 

 

EDUKACJA 

W grudniu zostały wydane dwie decyzje przyznające pracodawcom dofinansowanie kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników na łączną kwotę 16 162,00 zł. Środki na ten cel otrzymaliśmy 

zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem 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. 

Do 7 grudnia dokonywany był zwrot rodzicom uczniów niepełnosprawnych dofinansowania do zakupu 

podręczników i/lub materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych w ramach  Rządowego programu 

pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Z programu skorzystało 44 uczniów 

niepełnosprawnych realizujących w roku szkolnym 2020/2021 kształcenie ogólne oraz kształcenie w 

zawodach w szkołach ogólnodostępnych oraz specjalnych funkcjonujących na terenie gminy Olecko. 

Łączna wartość udzielonego wsparcia wyniosła 10 137,13 zł. 

W dniu 10 grudnia 2 nauczycieli kontraktowych przystąpiło do egzaminu o awans zawodowy na 

stopień nauczyciela mianowanego. Obie nauczycielki przystępujące do postępowań egzaminacyjnych 

uzyskały wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela. 

 

  



SPRAWY SPOŁECZNE 

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”. 

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

pobrania-10 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku informuje, że od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje 

nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego 

określonego w ustawie o pomocy społecznej.  

Do pomocy uprawnia dochód: 

- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie. 

Osoby zainteresowane wydaniem skierowań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem 

socjalnym. 

 

W wyniku ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne Wykonawcą na świadczenie usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie 

Miasta i Gminy Olecko w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r. będzie Konsorcjum firm: Medis 24 

Łukasz Zasim z Warszawy, Medis 24 Sp.zo.o. z Warszawy. 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, w sprawie 

wyznaczenia dni wolnych od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku w zamian za 

święta przypadające w 2020 r. w sobotę, uprzejmie informuję, że w związku ze świętem w sobotę 

26 grudnia 2020r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku w  dniu 24 grudnia 2020 r. będzie 

nieczynny. 

 

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych przypominam, że w okresie od 1 

stycznia do 31 stycznia 2021 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów 

alkoholowych za 2020 rok. Termin opłaty I raty za posiadane zezwolenia oraz złożenie oświadczenia 

upływa 31 stycznia 2021 roku.  

 

Wojewoda Warmińsko – Mazurskiego pismem z dnia 14 grudnia 2020 r poinformował o wstrzymaniu 

prac nad organizacją kwalifikacji wojskowej w 2021 r. W związku z powyższym   termin dotyczący 

przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, ulegnie zmianie.  

 

  



GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

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. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kontynuowała realizację kampanii 

profilaktycznych: Przeciw pijanym kierowcom! Dopalacze – powiedz stop! oraz Postaw na rodzinę!  

W uznaniu prowadzonych działań Krakowska Akademia Profilaktyki, organizator uznanych kampanii 

profilaktycznych, włączyła Gminę Olecko do Wielkiej Koalicji Gmin na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa. 

Otrzymaliśmy również certyfikat poświadczający, że Olecko należy do grona samorządów aktywnie 

zaangażowanych w Ogólnopolską Kampanię „Postaw na rodzinę” 2020. 

 

Dziękuję członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wkład i 

zaangażowanie na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 

W dniach 15-16 grudnia br. odbyło się szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego 

UNPLUGGED – Przeciwdziałanie przyjmowaniu substancji uzależniających przez dzieci i młodzież. 

Przeszkolonych zostało 14 osób, które będą realizować program z młodzieżą. 


