
 

INFORMACJA BURMISTRZA OLECKA  

O DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 

STYCZEŃ 2021  

SESJA RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 STYCZNIA 2021r. 

 

FINANSE 

Zgodnie z art. 90 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym , Burmistrz przekazał Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej w Olsztynie:  

• Uchwałę Nr BRM.0007.136.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Olecko na 2021 r., 

• Uchwałę Nr BRM.0007.135.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 ,  

• Uchwałę Nr BRM.0007.132.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Olecko na 2020 rok . 

• Uchwałę Nr BRM.0007.133.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2020-2029, 

• Uchwałę Nr BRM.0007.134.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Oleckiemu na zadanie pod nazwą „ Remont chodnika na ul. Orzeszkowej w 
Olecku”, 

• Uchwałę Nr BRM.0007.138.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Olecko na 2020 rok. 

• Uchwałę Nr BRM.0007.139.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2020-2029. 

 
Na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2021 roku Regionalna Izba Obrachunkowa orzekła , że w/w uchwały 
są zgodne z prawem. 

Przypominam, że 15 stycznia upłynął termin składania deklaracji w sprawie podatku rolnego i leśnego 

przez osoby prawne. Przypominam też, że osoby prawne mają obowiązek złożyć deklarację w sprawie 

podatku od nieruchomości do 31 stycznia i także w tym terminie dokonać wpłaty pierwszej raty po-

datku. 

Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są złożyć deklarację w terminie do 15 lu-

tego i także w tym terminie dokonać wpłaty pierwszej raty podatku. 

W lutym producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego. Do wniosku dołącza się faktury VAT za okres od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. 

Dodatkowo hodowcy bydła do wniosku zobowiązani są dołączyć informację o liczbie dużych jednostek 

przeliczeniowych bydła (DJP). Informacje o liczbie DJP są wydawane na wniosek producenta rolnego 

przez kierownika biura powiatowego Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Druki wniosków są 



dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu w zakładce Druki do pobrania, w Punkcie Obsługi 

Interesanta oraz w pokoju nr 25. 

Trwa wymiar podatków dla osób fizycznych na 2021 rok. Decyzje są sukcesywnie doręczane: przez 

gońców na terenie miasta, przez sołtysów i za pośrednictwem operatora pocztowego. 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

Podsumowanie kosztów zimowego utrzymania jezdni, chodników, parkingów i posesji. 
W okresie od 01 listopada 2020 roku do 25 stycznia 2021 roku odbyło się łącznie 30 dni akcyjnych 
(wyjazdowych). 
 
Ilość zużytej mieszanki solno-piaskowej - 440 ton 
 
Ilość paliwa - 1900 litrów 
 
Ilość przepracowanych godzin podczas wyjazdów łącznie- 2160 
Łączne koszty 133 000,00 zł (za dni wyjazdowe) 
 
Pracownicy uczestniczący w akcji zimowej pracują w systemie 3 zmianowym, w godzinach od 4.00 do 
12.00, od 7.00 do 15.00 i od 18.00 do 23.00. 
 
Istnieje możliwość  zlecania spółce 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) oraz wycinka drzew na cmentarzu komunalnym 
przy ulicy Gołdapskiej.  
 

22 stycznia 2021r. Krajowy Rejestr Sądowy dokonał wpisu o połączeniu spółek Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Olecku i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w 
Olecku. Od tej pory obie spółki występują pod jednym szyldem Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego sp. z o. o. w Olecku. Prezesem zarządu spółki jest Marcin Małecki. Pracownicy 
dotychczasowej spółki PGK przechodzą do spółki TBS. TBS przejmuje cały zakres działalności PGK.  

 

TRANSPORT PUBLICZNY 

Postanowieniem z 12 stycznia 2021r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność Przewozy Krajowe i Zagraniczne LELO Antoni Lelo w przedmiocie wyrażenia 

zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

Postanowieniem z 19 stycznia 2021r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność Przewozy Krajowe i Zagraniczne LELO Antoni Lelo w przedmiocie uchylenia 

uchwały w sprawie ustanowienia ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w 

Olecku. 



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. Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 23.12.2020 r. wyraził opinię, że na podstawie 

przedłożonej dokumentacji nie można jednoznacznie stwierdzić, czy jest to przedsięwzięcie mogące 

znacząco oddziaływać na środowisko. Jednocześnie poinformował, że w przypadku osiągnięcia 

powierzchni zabudowy tej inwestycji minimum 1 ha, wyraziłby opinię, że nie ma potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 04.01.2021 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 20.01.2021 r. wydaliśmy postanowienie o zawieszeniu 

postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko.   

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

uzgodnił realizację przedsięwzięcia. W dniu 08.01.2021 r. wysłaliśmy pismo z załączonym 

obwieszczeniem do Sołectwa Sedranki z prośbą o wywieszenie załączonego obwieszczenia na tablicy 

ogłoszeń sołectwa w terminie od 12 stycznia 2021 r. do 12 lutego 2021 r. 

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. Inspektor Sanitarny w Olecku uzgodnił realizację przedsięwzięcia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 21.01.2021 r. wezwał inwestora 

do uzupełnienia raportu. 

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 

04.01.2021 r. wydaliśmy postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez 

wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 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. Inspektor 

Sanitarny w Olecku pismem z dnia 08.01.2021 r. wyraził opinię, że na podstawie przedłożonej 

dokumentacji trudno jednoznacznie stwierdzić, czy jest to przedsięwzięcie mogące znacząco 

oddziaływać na środowisko. Jednocześnie poinformował, że w przypadku osiągnięcia powierzchni 



zabudowy tej inwestycji minimum 1 ha wyraziłby opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. W dniu 12.01.2021 r. wysłaliśmy do Sołectwa Możne obwieszczenie, z 

prośbą o wywieszenie go na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 14 dni. 

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, Wody Polskie w Augustowie i 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie uznali, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje 

potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 18.01.2021 r. wysłaliśmy do 

Sołectwa Lenarty obwieszczenie, z prośbą o wywieszenie go na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 14 

dni. 

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 16.12.2020 r. wydaliśmy postanowienie 

o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu ooś. W związku z 

przedłożeniem raportu ooś, który do tut. Urzędu wpłynął w dniu 30.12.2020 r., raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko wysłano do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Olsztynie. W dniu 07.01.2021 r. wydaliśmy postanowienie o podjęciu zawieszonego 

postępowania.  

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. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Olsztynie opinią z dnia 15.12.2020 r. uznał, że dla przedsięwzięcia nie ma 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 05.01.2021 r. wysłano do 

Sołectwa Kukowo obwieszczenie, z prośbą o wywieszenie go na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 14 

dni. 

W dniu 17.06.2020 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania realizowanego budynku magazynu 

pasz na funkcję magazynowo-inwentarskiego o obsadzie do 43DJP, realizowanego na dz. nr 69/1 w 

miejscowości Sedranki, gm. Olecko. 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 04.01.2021 r. wydaliśmy postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez 

wnioskodawcę raportu ooś. 

W dniu 01.10.2020 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego sieci T-mobile 

32321 Olecko składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości 52,5 m (z odgromnikami 



55,5 m), urządzeń zasilająco sterujących, systemu antenowego oraz dróg kablowych. Burmistrz Olecka 

wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia informacji zawartych w karcie 

informacyjnej przedsięwzięcia. 

W dniu 28.12.2020 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Łęgowo X gm. Olecko pow. 

olecki woj. warmińsko-mazurskie, położonego na działce nr 85 – obręb ewidencyjny Łęgowo gm. 

Olecko. Wody Polskie w Augustowie opinią  z dnia 21.01.2021 r. uznały, że dla przedsięwzięcia nie ma 

potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 22.01.2021 r. wezwał inwestora do uzupełnienia informacji. 

 

INWESTYCJE 

Zadania inwestycyjne zakończone w okresie międzysesyjnym:  

Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i 

flory rzeki Lega w Olecku 

CZĘŚĆ II – Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko – cena 

realizacji 772 000,00 PLN,  termin odbioru 22 grudnia 2020 r 

CZĘŚĆ IV – Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko – cena 

realizacji 1 192 000,00 PLN, termin odbioru 22 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.)  

 

Wykonawcy naliczono kary umowne za zwłokę w realizacji zadania w wysokości 22 354,47 PLN  

Nadzór inwestorski: Projektowanie i Nadzory Budowlane, Wiktor Werstak 

Koszt nadzoru brutto: 48 000,00 PLN 

   

  



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. 

Zaliczka na inwestycję pobrana w grudniu 2020 r. została rozliczona.  

 

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 2021 r.  

Realizacja zadania jest opóźniona, szacowany termin zakończenia to I dekada lutego 2021 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 2 617 463,15 zł w tym 

dofinansowania 1 324 004,97 zł. W dniu 18 listopada wniosek został zatwierdzony. 

Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: druga dekada lutego 2021r. 

 

Zwiększenie i ochrona 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    

Złożono wniosek o płatność na kwotę: 785.355,59 zł w tym dofinansowanie: 667.552,27 zł.  

Wniosek w trakcie weryfikacji. 

 

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 839.472,85 zł. Wniosek został 

zaakceptowany. Środki zostały przelane na rachunek gminy. 

 

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 

 

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.   

Termin realizacji 30 kwietnia 2021 r.    

  



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

Wykonawca dokumentacji technicznej: BW Projekt Bartosz Wojtkowski, Piłaki Wielkie 16B, 11-610 

Pozezdrze.  

Cena realizacji zamówienia: 35.000,00 PLN  

Termin odbioru – 30 czerwca 2021 r. 

Zakres: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania. 

 

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania 

poddasza na cele mieszkalne Jaśki 18 gm. Olecko. 

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o., ul. Ożarowska 59/76, 01-416 

Warszawa.  

Cena robót budowlanych - 885.861,21 zł 

Termin realizacji – 20 października 2021 r. 

Zakres robót: kompleksowy remont i przebudowa budynku 

- Roboty rozbiórkowe 

- Wiatrołap 

- Roboty dekarskie 

- Remont fundamentów 

- Roboty murowe 

- Remont stropu 

- Podłoża pod posadzkę 

- Remont pomieszczeń 

- Elewacja 

- Nawierzchnia 

- Instalacja elektryczna 

- Instalacja sanitarna 

 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

Umowy notarialne: 

Zawarto umowę na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości gruntowej pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną nr geod. 487/8 o powierzchni 1034 m2 w Olecku przy ul. 

Jagiellońskiej z udziałem w ½ części  wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej nr geod. 487/12. 



Zawarto umowę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału w ½ części wewnętrznej drogi 

dojazdowej oznaczonej nr geod. 487/12 o powierzchni 580 m2 na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Jagiellońskiej.  

Zawarto umowę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej po zlikwidowanej 

drodze w obrębie Jaśki, oznaczonej nr geod. 177/1  o powierzchni 403 m2 na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

Zawarto umowę na wniesienie aportem na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Olecku 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami gospodarczymi oznaczonej numerem 

geodezyjnym 733/14 o powierzchni 398 m2 w Olecku przy ul. Kościuszki. 

Zawarto umowę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2  na rzecz najemcy w budynku przy ul. 1 Maja 8. 

Zawarto umowę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 24 na rzecz najemcy w budynku przy ul. Sokolej 3. 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE  

Realizując obowiązek wynikający z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu 

przestrzennym, informuję, że w roku 2020:  

• nie zgłoszono do gminy żądania dotyczącego odszkodowania za poniesioną rzeczywistą  szkodę 

lub wykupienia nieruchomości lub jej części w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego 

zmianą.  

• nie wystąpił żaden przypadek żądania odszkodowania lub zwrotu opłaty w związku ze stwierdze-

niem nieważności uchwały w sprawie planu miejscowego, w części lub w całości, 

• w obrocie cywilno-prawnym sprzedano 48 nieruchomości oraz 34 lokale w nieruchomościach 

usytuowanych na terenach objętych aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania prze-

strzennego.    

Wśród tych transakcji w  5 przypadkach sprzedaż nastąpiła przed upływem 5-ciu lat od dnia,                           

w którym  zmiana  planu stała się obowiązująca,  rzeczoznawca majątkowy wykazał wzrost wartości 

jednej z ww. nieruchomości spowodowany zmianą planu, ustalona opłata  została uregulowana,                    

w czterech przypadkach wszczęto procedurę w sprawie ustalenia opłaty w związku ze sprzedażą 

nieruchomości przed upływem 5-ciu lat od dnia, w którym  zmiana  planu stała się obowiązująca,     

Pozostałe transakcje sprzedaży nieruchomości na terenach objętych planami miejscowymi miały 

miejsce po upływie 5-ciu lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące, 

nie było więc podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia opłat planistycznych. 

 

  



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  

 

Wydane decyzje  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)  

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

- PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20—340 Lublin - budowa  dwutorowej linii 

elektroenergetycznej 110 kV relacji Ełk – Olecko na terenie obrębu ewidencyjnego Rosochackie oraz 

Kukowo (dł. 2735 m) 

- PSG Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy  w Olsztynie, 10-409 Olsztyn, ul. Lubelska 42A – budowa 

gazociągu n.c. z rur PE p średnicy  dn 110 mm (ok. 100m) i przyłącza gazu n.c. w ulicy Orzeszkowej (ok. 

15m okolice stawu).  

 

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 oraz przygotowujemy działania programowe na przyszły rok.  

Trwają prace remontowe budynku AGT w ramach projektu "TEATR AGT - OD NOWA. Modernizacja 

obiektów kulturalnych w Olecku" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Remont potrwa 

do końca roku. 

Trwają prace nad programem wydarzeń 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, który zostanie zaprezentowane wiosną.  

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


Kolejne nagranie „Oleckiego Echa” znalazło się w sieci. Tym razem piosenka dedykowana jest babciom 

i dziadkom. Nagranie zrealizowane zostało w nowym studio muzycznym, wyposażonym w 

specjalistyczny sprzęt 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. 

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

godzinach 10-16 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) 

SPORT 

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

dotyczącymi kolejnej fali pandemii Coronavirusa. 

Na zgrupowania treningowe przyjechało 11 klubów sportowych z Polski, które od 6 stycznia b.r. korzy-

stały z naszych obiektów: 

– KP Polonia Warszawa – pływanie 

– UKS 48 Warszawa – pływanie 

– OKLA Ostrołęka (młodzieżowa kadra Polski) - lekkoatletyka 

– UKS Manta Włochy – pływanie 

– UKS Kraken Warszawa – pływanie 

– Olsztyńska Szkoła Triathlonu - triathlon 

– Akademia Piłkarska Jagiellonia Białystok – piłka nożna 

– Polonez Warszawa – piłłka nożna 

– UKS Dębina Nieporęt – siatkówka 

– AP Varsovia Warszawa – piłka nożna 

– AP Talent Białystok – pika nożna 

Niestety nie były to wszystkie kluby, które zadeklarowały przyjazd na zgrupowanie. 

1 stycznia 2021r. odbyły się imprezy sportowo – rekreacyjne: 

– XXII Noworoczny Mecz Piłki Nożnej Czarni Olecko – Reszta Świata 

– IX Noworoczny Turniej Tenisa Ziemnego 



W dniu 8 stycznia podano do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Olecku w 

sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Olecko w 2021 roku. Uwagi i propozycje zmian do 

projektu uchwały należy składać w terminie od 8 stycznia do 1 lutego 2021 w formie pisemnej 

kierując na adres e-mail um@um.olecko.pl. Uwagi i propozycje do zmian będą rozpatrywane w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu ich składania. 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Mimo przygotowania i największych chęci do tej pory nie mieliśmy możliwości z przyczyn niezależnych 

od nas opublikować ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych przez 

organizacje pozarządowe. 

Wynika to z faktu, że podjęta przez Radę Miejską w Olecku w dniu 27 listopada 2020r. Uchwała w 

sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 dopiero 21 stycznia 

po pozytywnym zaopiniowaniu przez nadzór prawny Wojewody została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Zgodnie z obowiązującym przepisem Uchwała wejdzie w życie po  upływie  14 dni  od  dnia  jej  

ogłoszenia, tj. 5 lutego 2021r. W tym terminie zostaną ogłoszone oferty konkursowe dla organizacji 

pozarządowych. 

 

EDUKACJA 

W grudniu 2020 r. Gmina Olecko otrzymała w ramach zwiększenia subwencji oświatowej 104 500 zł na 

wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania lub usług przydatnych 

w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko oraz dla nie-

publicznej szkoły podstawowej. Ze wsparcia skorzystało 185 nauczycieli w wysokości 90 843,37 zł, po-

nadto za pozostałą kwotę 13 656,63 zł  w  szkołach miejskich zakupiono dodatkowy sprzęt do nauki 

zdalnej. 

W styczniu 2021 r. nastąpiło rozliczenie dotacji celowej za 2020 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Wszyscy uczniowie szkół podstawowych mieli prawo 

do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 

przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Wysokość  do-

tacji  wynosiła 218 206,53 zł.  

W grudniu 2020 r. zostało złożone roczne rozliczenie środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez 

Gminę Olecko przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników w 2020 r. Wydano 5 decyzji przyznających dofinansowanie 4 pracodawcom na łączną 

mailto:um@um.olecko.pl


kwotę 30 905,98 zł,  w tym 7 112,00 zł za przyuczenie 2 młodocianych do wykonywania określonej 

pracy oraz 23 793,98 zł za naukę zawodu 3 młodocianych pracowników.  

W ostatnich dniach grudnia 2020 r. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na dostawę sprzętu kompute-

rowego w ramach projektu grantowego pn. Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

Na realizację zadania Gmina Olecko pozyskała środki finansowe z Programu Operacyjnego Polska Cy-

frowa na lata 2014-2020 w wysokości 114 996,00 zł. W dniu 31 grudnia 2020 r. nastąpił odbiór przed-

miotu umowy, tj. 29 sztuk komputerów przenośnych wraz z ich oprogramowaniem oraz pozostałym 

wyposażeniem (torby, mysze). Sprzęt komputerowy został w styczniu przekazany wszystkim szkołom 

podstawowym podlegającym pod gminę, w celu udostępnienia uczniom do nauki zdalnej.  Podział 

sprzętu: SP1 – 8 sztuk, SP2 – 3 sztuki, SP3 – 4 sztuki, SP4 – 6 sztuk, SP Gąski – 3 sztuki, SP Babki Oleckie 

– 2 sztuki, SP Judziki – 3 sztuki. 

W okresie grudzień 2020 r. - styczeń 2021 r. rozpoczęto rozliczanie realizowanych w 2020 r. w gminie 

ministerialnych programów rządowych: 

− w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowa-

nia zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 

2020-2022 – 44 uczniom niepełnosprawnym z placówek realizujących kształcenie ogólne oraz 

specjalne w następujących typach szkół: branżowa szkoła I stopnia, liceum ogólnokształcące, 

technikum – udzielono dofinansowania do zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych 

i materiałów ćwiczeniowych w łącznej wysokości 10 137,13 zł; 

− w ramach modułu 3 rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” doposażono i  popra-

wiono standard funkcjonowania stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Gąskach, szkoła wydatkowała 100 000,00 zł, z czego 80 000,00 zł stanowiła do-

tacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, pozostałe środki w wysokości 20 000,00 zł 

stanowił wkład własny samorządu. 

W lutym 2021 r. rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zespołów wychowania przedszkolnego oraz na-

bór do klas I oraz oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Olecko. Szczegółowa informacja o terminach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Olecku. Wnioski dostępne będą na stronach internetowych szkół  podstawowych  

i przedszkola. 

 

  



SPRAWY SPOŁECZNE 

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej zostały czasowo 

zawieszone i nie były prowadzone w formie działalności stacjonarnej. Jednak wykorzystując 

różnorodne formy i metody zajęcia terapeutyczne z Uczestnikami prowadzono: 

- kontakty telefoniczne, wideorozmowy,( Messenger, WhatsApp,  Facebook); 

- spotkania indywidualne w WTZ z zachowaniem reżimu sanitarnego (odbiór materiałów  

  terapeutycznych, kart pracy, dostarczanie wykonanych prac); 

-  kontakt bezpośredni w domu Uczestnika (dostarczanie materiałów do wykonania prac i ich odbiór); 

-  współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi (konsultacje, poradnictwo, wskazówki do zadań   

   terapeutycznych); 

-  organizacja konkursu ,,Świąteczne Inspiracje" na  wykonanie ozdób bożonarodzeniowych; 

-  współpraca z instytucjami tj. MOPS, PCPR, 

-  pomoc w wypełnianiu dokumentacji na potrzeby Uczestnika (wnioski, orzeczenia, dofinansowania  

   itp.); 

    W grudniu zostało przeprowadzone szkolenie online kadry WTZ z zakresu ,,Praca zdalna z 

podopiecznym". 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku przypomina, że okres świadczeniowy 2019/2021 dla 
osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze (500+) trwa do  31.05.2021 r. 

 
UWAGA !!! 

WNIOSKI NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022  w sprawie ustalenia prawa do 

świadczenia wychowawczego należy złożyć w terminie: 

− od 1 lutego 2021 r.  wyłącznie drogą elektroniczną np. za pośrednictwem bankowości 

elektronicznej czyli stron internetowych banków, portalu Empatia czy PUE ZUS 

− od 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy 

2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie: 

− do dnia 30 kwietnia 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata 

przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021 r., 



− od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 

lipca  2021r., 

− od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 

sierpnia 2021 r., 

− od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 września 

2021 r., 

− od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 

października  2021 

 

DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU Z FUNDUSZU 

PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 

Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, 

mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku wnioski o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”. 

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można złożyć nie później niż do 

dnia 31 marca 2021r. Wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu 

stanowi 75% miesięcznego czynszu opłaconego przez najemcę, jednak nie może być większa niż 

1 500,00 zł.  

 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub 

podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego, w przypadku, gdy: 

− średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o 

dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co 

najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domo-

wego najemcy osiągnięty w 2019 r.; 

− ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed 

dniem 14 marca 2020 r. (warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy lokal 



mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o do-

płatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 

marca 2020 r.); 

− ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy 

powiększony o dopłatę do czynszu. 

Wymagane dokumenty: 

− Wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony 

o dopłatę do czynszu”; 

− Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego oraz inne niezbędne dokumenty; 

− Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka 

gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę 

do czynszu; 

− Oświadczenie o spełnianiu warunków przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powięk-

szony o dopłatę do czynszu; 

− Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłaconego przez ubiegającego 

się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu na dzień składania wniosku o 

dodatek z adnotacją oraz na dzień 14 marca 2020 r. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji w sprawie składania wniosków o dodatek mieszkaniowy 

powiększony o dopłatę do czynszu zachęcamy do wcześniejszego kontaktu pod numerem 

telefonu 87 520 42 33 wew.12. 

 

Od 2 stycznia 2021 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Aktywny Senior w Olecku” o wartości 

567 422,50 zł, który jest w 83,77% finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne. Obowiązkowy 

wkład własny w wysokości 92 100,00 zł został zapewniony jako koszty wyżywienia podopiecznych 

Dziennego Domu Senior+ w Olecku, koszty jego funkcjonowania oraz opłaty dostępowej do systemu 

teleopieki domowej. 

              Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 36 seniorów z gminy Olecko, zapewnienie im 

kompleksowych usług społecznych i oferty edukacyjno-kulturalnej w okresie od I 2021 do III 2022 r. 

oraz wsparcie 24 opiekunów osób starszych poprzez organizację grupy wsparcia i zapewnianie oferty 

doradczo-szkoleniowej w okresie od V 2021 do III 2022 r. 



Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia: 

Zadanie 1-3. WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR+ W OLECKU 

1.1. Zajęcia z terapeutą zajęciowym 

1.2. Objęcie 16 uczestników DDS systemem teleopieki domowej 

2.1. Kurs komputerowy (36 godz. przez 12 miesięcy) 

2.1. Indywidualne Konsultacje Cyfrowe (32 godz.) 

2.2. Kurs języka angielskiego (48 godz.) 

2.3. Zajęcia kulinarne (56 godz.) 

3. 4 Wyjazdy integracyjno-kulturalne do Ełku, Suwałk, Białegostoku i Olsztyna 

 

Zadanie 4. USŁUGI OSOBY ASYSTUJĄCEJ NIESAMODZIELNYM SENIOROM Z GMINY OLECKO 

4.1. Usługi osoby asystującej 20 osobom starszym [1 400 godz.] 

4.2. Dodatkowe wsparcie seniorów ze strony pracowników socjalnych [1920  godz.] 

4.2. Objęcie 20 seniorów systemem teleopieki domowej 

 

Zadanie 5. ZAJĘCIA RUCHOWE „SENIOR W FORMIE” 

5.1. Zajęcia „Nordic walking” (60 godz.) 

5.2. Zajęcia ruchowe np. Joga dla seniora, Tai Chi, ćwiczenia relaksacyjne (96 godz.) 

5.3. Zajęcia na basenie „Aqua aerobic” (96 godz.) 

5.4. Zajęcia usprawniająco-ruchowe w MOSiR w Olecku 96 godz.) 

 

Zadanie 6. SPOTKANIA KULTURALNO-ROZWOJOWE (wszyscy uczestnicy) 

6.1. Seminarium i dyskusja nt. historii Ziemi Oleckiej (6 spotkań x 3 godz.) 

6.2. Seminarium i dyskusja nt. profilaktyki zdrowotnej (6 spotkań x 3 godz.) 

6.3. Spotkania z ciekawymi ludźmi (podróżnicy, poeci, malarze, artyści) (6 spotkań x 3 godz.) 

6.4. Spotkanie opłatkowe (3 godz.) 

6.5. Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka (3 godz.) 

6.6. Spotkanie związane z tradycją wielkanocną (warsztaty rękodzielnicze) (3 godz.) 

 

Zadanie 7. WARSZTATY PODNOSZĄCE UMIEJĘTNOŚCI OPIEKUŃCZE/PIELĘGNACYJNE 

(opiekunowie osób starszych) 

7.1. Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej (reanimacja, postępowanie w udarach, 

zawałach itp.) (24 godz.) 

7.2. Warsztaty opiekuńcze dla członków rodzin osoby zależnej (48 godz.) 



Zadanie 8. GRUPA WSPARCIA DLA CZŁONKÓW RODZIN OSOBY ZALEŻNEJ (opiekunowie osób 

starszych) 

8.1. Wsparcie psychologiczne [48 godz.] 

8.2. Wsparcie prawne [16 godz.] 

8.3. Wsparcie rehabilitacyjno-opiekuńcze [16 godz.] 

 

W związku z przedłużającą się sytuacją epidemiologiczną z powodu pandemii COVID-19, 

prawdopodobnie w kolejnych miesiącach czasowe zawieszenie działalności DDS zostanie przedłużone.  

Działania projektowe, które są obecnie możliwe do realizacji z projektu z podopiecznymi DDS to: 

rekrutacja, dostarczenie posiłków, zakup i przekazanie seniorom aparatów do teleopieki 

monitorujących stan zdrowia, podtrzymywanie kontaktu i prowadzenie alternatywnych form terapii 

zajęciowej. 

Po zakończeniu rekrutacji wsparcie otrzyma także 20 seniorów w wieku 60+ w zakresie teleopieki, 

dodatkowej pomocy ze strony pracowników socjalnych i osoby asystującej osobom starszym, która 

pomoże podopiecznym m.in. w załatwieniu spraw urzędowych, zakupach, wizytach u lekarza itp. 

 

Terapeutka zajęciowa, pracownik DDS prowadzi alternatywne formy terapii zajęciowej m.in.: 

1. Dostarczenie seniorom zakupionych z projektu materiałów do prowadzenia alternatywnych 

form terapii zajęciowej. 

2. Prowadzenie zajęć plastycznych i technicznych telefonicznie i poprzez komunikatory 

internetowe. 

3. Rozmowy telefoniczne z seniorami na temat: zdrowia, form spędzania czasu wolnego. 

4. Rozmowy telefoniczne z seniorami zmniejszające poczucie osamotnienia. 

5. Rozmowy na temat: stanu zdrowia, terapii które można realizować samodzielnie w domu. 

           

W Środowiskowym Domu Samopomocy: 

− przeprowadzone zostały prace remontowe w 12 pomieszczeniach Domu, tj. w 8 salach 

terapeutycznych, dwóch pomieszczeniach administracji oraz dwóch łazienkach, w tym 

renowacja parkietu oraz wymiana lamp jarzeniowych; 

− przeprowadzone zostały prace naprawcze części instalacji elektrycznej i sieci internetowej, 

− utworzona została nowa pracownia z trzema stanowiskami komputerowymi z dostępem do 

szerokopasmowej sieci internetowej, co poszerzyło ofertę zajęć zgodnie z potrzebami 

uczestników Domu, 



− podjęte zostały działania pomocowe, zwiększające bezpieczeństwo zdrowotne uczestników w 

związku z zagrożeniem zakażenia się COVID-19, między innymi: 

a. pozyskano artykuły żywnościowe w ramach współpracy z CARITAS Koło w Olecku:  

- w grudniu przygotowano i dostarczono uczestnikom 36 paczek żywnościowych, 

- w styczniu przygotowano i dostarczono uczestnikom 41 paczek żywnościowych, 

b. zorganizowano pranie odzieży i pościeli uczestnikom nie posiadających możliwości samo-

dzielnego prania, 

c. zorganizowano dowożenie ciepłych posiłków do 5 uczestników, a 13 uczestników samo-

dzielnie odbierało ciepły posiłek z ośrodka, 

d. udzielano wsparcia osobom przebywającym na kwarantannie oraz robiono im zakupy spo-

żywcze i w aptece, 

− pozyskane zostały różnorodne artykuły na upominki świąteczne uczestnikom Domu – 

sporządzono 60 paczek, 

− udzielano szerokiego wsparcia w załatwianiu spraw urzędowych – pisano wnioski o 

świadczenia socjalne do MOPS i PCPR, odwołania do Sądu Okręgowego III Wydział Pracy i 

Ubezpieczeń Społecznych, rejestrowano do lekarzy specjalistów i na badania, 

− przygotowane zostały i dostarczone uczestnikom materiały do ćwiczenia funkcji poznawczych, 

do prac plastycznych i technicznych oraz propozycje ćwiczeń ruchowych,  

− opracowane zostały dwa wnioski o dofinansowanie działalności Domu:  

a. do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie realizacji planów rozwojowych 

ośrodka, w tym także na przeprowadzenie prac remontowych w ośrodku, 

b. do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do Programu „Od zależności do samodziel-

ności” w celu poszerzenia oferty zajęć i wsparcia psychologicznego uczestników Środowi-

skowego Domu Samopomocy.  

 

Gmina Olecko organizuje bezpłatny dowóz na szczepienia przeciw COVID-19 

Transport będzie przeznaczony dla osób: 

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub 

odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami  



- mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień ( np. osoby starsze niemające 

możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień. 

Potrzebę dowozu można zgłosić  

- Infolinia pod nr tel. 513 054 472 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00- 15:00,  

 Koordynator : Pracownik MOPS w Olecku 

- w punkcie szczepień.  

Na stronie MZ dostępne są także filmy instruktażowe o sposobach rejestracji  

www.gov.pl/web/szczepimysie 

 

PRZEDSIĘBIORCY 

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych przypominam o obowiązku złożenia 

oświadczeń o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych za 2020 rok oraz wniesieniu opłaty I raty za 

2021 rok. Termin złożenia oświadczenia oraz wniesienia opłaty upływa 31 stycznia 2021 roku. 

 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 

Zarządzeniem Nr ORN.0050.5.2021 w dniu 25 stycznia 2021 r. zostało utworzone Gminne Biuro 

Spisowe w Olecku do realizacji zadań związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i 

mieszkań w 2021 roku. Osoby objęte spisem będą mogły przekazać swoje dane metodami: 

1) samospisu internetowego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie in-

ternetowej Głównego Urzędu Statystycznego, 

2) wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego, 

3) wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem 

zainstalowanego na komputerze oprogramowania lub urządzenia mobilnego wyposażonego 

w dedykowane oprogramowanie. 

Osoby, które nie mają warunków do dokonania samospisu internetowego, będą mogły skorzystać z 

udostępnionego nieodpłatnie pomieszczenia wyposażonego w sprzęt komputerowy z odpowiednim 

oprogramowaniem. Pomieszczenie takie zostało wyznaczone w budynku Urzędu Miejskiego w Olecku 

przy Placu Wolności 1.   

Od 1 lutego 2021 r. rozpocznie się nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Ogłoszenie o 

naborze zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań przeprowadzony zostanie w terminie od 1 kwietnia 

2021 r. do 30 czerwca 2021 r., a po wejściu w życie nowelizacji ustawy o narodowym spisie 



powszechnym – w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021r., według stanu na dzień 31 

marca 2021 godz. 24:00. 

 

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. 

 

Przypominam, że osoby dotknięte przemocą mogą uzyskać pomoc w Punkcie Konsultacyjno-Informa-

cyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, który mieści się w Olecku przy ul. Nocznickiego 15. W czasie 

pandemii dyżury są pełnione telefonicznie pod numerem 87 520 15 03 w każdą środę w godzinach 

16.00-18.00. Pomocy udzielają: 

− certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz certyfikowany 

instruktor terapii uzależnień,  

− psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień oraz certyfikowany specjalista psycho-

terapii uzależnień, 

− radca prawny. 

 


