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FINANSE

W dniu 20.01.2021 udzielono zamówienia na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy 
Olecko”. W tym dniu zawarte zostały 3 umowy na poszczególne części zamówienia 
z Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Oddział w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 
85C, która  uzyskała  najkorzystniejsze wyniki, tj.:

na   I część   zamówienia   w przedmiocie umowy: Ubezpieczenie majątku
 i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olecko uzyskała – 91,60 pkt,  z ceną 213 525,00 zł.

na   II część zamówienia   w przedmiocie umowy: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy 
Olecko uzyskała – 98,23 pkt, z ceną 68 091,00 zł,

na III część zamówienia w przedmiocie umowy: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
Gminy Olecko uzyskała - 92,00 pkt, z ceną 11 427,00 zł.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Producenci rolni jeszcze do poniedziałku tj. do 1 marca br., mogą składać wnioski o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Wnioski te co do zasady składa się w lutym, jednak w tym roku 28 lutego przypada w niedzielę, więc 
termin na złożenie wniosków upływa w poniedziałek (1 marca 2021 r.) zgodnie z przepisami Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

GOSPODARKA KOMUNALNA

Podpisano umowę na zimowe utrzymanie dróg zamiejskich oraz remonty bieżące dróg gruntowych na 
terenie Gminy Olecko na okres 1 marzec 2021 – 31 grudzień 2022. 

Wykonawcą usługi będzie TRANSPORT CIĘŻAROWY Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-
400 Olecko, NIP 847-144-61-94. 
Przewidywana kwota: 
- zimowe utrzymanie dróg – 75 000,00 zł * 6 miesięcy = 450 000,00 zł brutto
- remonty dróg gminnych – 25 840 ton * 2 lata * 46,50 zł = 2 403 120,00 zł brutto 
Łącznie: 2 853 120,00 zł brutto



W dniu 16 lutego 2021 r. zostało ogłoszone na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Olecku, zaproszenie 
do złożenia oferty na zadanie pn. „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Olecko oraz 
utrzymanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2021 roku”.  W dniu 23 lutego 2021 r. nie 
wpłynęła żadna oferta.

TRANSPORT PUBLICZNY

Od 1 marca obowiązywać będzie zaktualizowany rozkład jazdy autobusów komunikacji publicznej. 

Rozkłady jazdy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku 
https://bit.ly/3pX6KPb

OCHRONA ŚRODOWISKA

Postępowania środowiskowe w toku:

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 ooś.

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 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. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w dniu 09.02.2021 r. uzgodnił 
realizację przedsięwzięcia. 

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  28.01.2021  r.  do  tut.  Urzędu  wpłynęły  uzupełnione  przez 
Inwestora informacje. 

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. 

W dniu 18.01.2021 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków mieszkalnych na działkach o nr geod. 125/1 i 
125/2  w  miejscowości  Ślepie,  gm.  Olecko,  pow.  olecki,  woj.  warmińsko-mazurskie.  Państwowy 
Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Olecku  pismem  z  dnia  02.02.2021  r.  uznał,  że  dla  w/w 
przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny 
Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Olsztynie  pismem  z  dnia  05.02.2021  r.  wezwał  Inwestora  do 
uzupełnienia informacji. W dniu 09.02.2021 r. wpłynęła uzupełniona dokumentacja. Wody Polskie w 
Augustowie pismem z dnia 11.02.2021 r. wezwały do uzupełnienia Burmistrza Olecka. Uzupełnione 
informacje przesłaliśmy w dniu 15.02.2021 r. 

W dniu 01.02.2021 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia  polegającego  na  instalacji  do  przetwarzania  odpadów  poprzez  odzysk  metodą 



kompostowania  pryzmowego  na  działce  nr  23/15  w  miejscowości  Plewki.  W dniu  10.02.2021  r. 
zwróciliśmy się z pismem do Inwestora o uzupełnienie informacji.

W dniu 04.02.2021 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 250 MW i wysokości do 3 
metrów, na działkach ewidencyjnych nr 217/47, 217/48, 885/5, 886, 217/57, Obręb Judziki, nr 137/2, 
obręb  Bialskie  Pole,  nr  54,  131/7,  obręb  Monety  oraz  nr  25/2,  26/2,  obręb  Gorczyce.  W  dniu 
11.02.2021r. wezwaliśmy Inwestora do uzupełnienia. Uzupełnione informacje do tut. Urzędu wpłynęły 
w dniu 16.02.2021 r.

INWESTYCJE

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 marca 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.

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

g

„Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku” 

Ogłoszono przetarg w trybie podstawowym na udzielenie zamówienia publicznego na roboty 
budowlane (18.02.2021 r.) 

Termin otwarcia ofert: 10.03.2021r.

Termin realizacji – 7 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zakres robót: 

Przebudowa  boiska  oraz  przebudowa  budynku  związanego  z  obsługą  płyty  boiska  z 
zagospodarowaniem terenu o powierzchni  całkowitej płyty boiska 1490,10 m²; ciągów pieszych oraz 
placów utwardzonych o  powierzchni  427,40  m²,  oraz  przebudowy budynku  zaplecza  o  kubaturze 
513,00 m³, w skład którego wchodzą w szczególności:

 Boisko - roboty przygotowawcze

 Boisko wielofunkcyjne

 Boisko- wykonanie ciągów komunikacyjnych

 Boisko - zagospodarowanie terenów zielonych

 Zaplecze boiska - roboty rozbiórkowe

 Zaplecze boiska - roboty dekarskie



 Zaplecze boiska -murowe

 Zaplecze boiska podłoża i posadzki

 Zaplecze boiska roboty wykończeniowe

 Zaplecze boiska stolarka

 Zaplecze boiska elewacja

 Oświetlenie i nagłośnienie boiska

 Instalacje elektryczne w budynku zaplecza

 Rozdzielnica RE

 Instalacje sanitarne wod-kan i co w budynku do obsługi boiska

 Przebudowa kanalizacji sanitarnej

 Odwodnienie boiska – drenaż

 Kanalizacja deszczowa

 Przyłącze kanalizacji deszczowej

 Remont dachu części nie objętej projektem - niekwalifikowane

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu „Sportowa Polska” w wysokości 846 900,00 zł

Rozwój E-usług w Gminie Olecko 

W wyniku  realizacji  udostępnionych  zostanie  29  usług  oraz  ich  integracji  na  wspólnej  platformie 
elektronicznych usług administracji publicznej (ePUAP). 

Zaplanowano realizację 8 etapów: E1:rozbudowa portalu Interesanta, 
E2:  system elektronicznego obiegu dokumentów dla  jednostek  organizacyjnych Gminy oraz  EPO; 
E3:systemy dochodowe – opłaty lokalne;
E4: system Informacji Przestrzennej wraz z integracją z systemami dziedzinowymi; 
E5: rozbudowa systemu teleinformatycznego na potrzeby rozwoju e-usług; 
E6: digitalizacja i wykonanie wersji numerycznej planów zagospodarowania oraz udostępnienie on-line 
w systemie informacji przestrzennej; 
E7: digitalizacja i  wykonanie wersji  numerycznej  ewidencji  zabytków oraz udostępnienie on-line w 
systemie informacji przestrzennej; 
E8: digitalizacja i wykonanie wersji numerycznej przebiegu dróg na terenie gminy oraz udostępnienie 
on-line w systemie informacji przestrzennej; prace instalacyjno-wdrożeniowe; szkolenia. 

W  dniu  19  lutego  został  złożony  wniosek  o  płatność  na  kwotę  dofinansowania  w  wysokości 
529 248,21 zł

WNIOSKOWANIE:

5 lutego został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B 
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” na zadania:



- „Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego (ul. Kolejowa 31, Olecko)”
- „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Wolności 3”
Wniosek jest w trakcie rozpatrywania.

22 lutego została złożona nota koncepcyjna na realizację Dużego Projektu LIP w ramach programu 
transgranicznego Polska-Rosja na lata 2021-2027

22 Lutego została złożona nota koncepcyjna w ramach programu Interreg Litwa-Polska na lata 2021-
2027

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Przetargi: 

Ogłoszono  przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, położonej w Olecku przy ul. Jagiellońskiej, oznaczonej numerami geod.487/13 i 492/2 
o łącznej powierzchni 1105 m2;  przetarg odbędzie się  9 marca 2021 r.

Ogłoszono  trzeci  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 9 marca 2021 r.

Ogłoszono  pisemny przetarg  na  dzierżawę części  gruntu  o  powierzchni  220 m2 z  nieruchomości 
oznaczonej nr geod. 631 położonej w Olecku przy Placu Wolności z przeznaczeniem na letni ogródek 
kawiarniany,  oferty  udziału  w przetargu należy składać w terminie  do 22 marca 2021 r.  Przetarg 
odbędzie się 24 marca 2021 r.

 Umowy notarialne:

Zawarto umowę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej po zlikwidowanej 
drodze w obrębie Łęgowo, oznaczonej nr geod. 7/2 o powierzchni 1393 m2 na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

Użytkowanie wieczyste

Przypominamy o  terminie wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz 
opłat rocznych z tytułu przekształcenia  tego prawa w prawo własności.

Termin ustawowo ustalony jest  do 31 marca każdego roku, a użytkownik wieczysty lub właściciel 
nieruchomości przekształconej w prawo własności ma obowiązek regulowania ustalonych opłat bez 
dodatkowego wezwania.

 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 

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). 

PGE  Dystrybucja  S.A.,  ul.  Garbarska  21A,  20—340  Lublin  -  budowa  sieci  elektroenergetycznej 
składającej się z: doziemnej linii kablowej SN 15kV wraz z kablem sterowniczym, doziemnej kablowej 
linii nN-0,4 kV, złącza kablowego  nN-0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej  SN/nN na terenie 
obrębu ewidencyjnego Jaśki (m.in. teren SILVAN Sp. z o.o.; dł. ok. SN 1 km, nN 0.3 km)

PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20—340 Lublin – budowa elektroenergetycznej doziemnej 
linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej  nN 0,4 kV i słupowej stacji transformatorowej SN/nN na terenie 
obrębu ewid. Olszewo, Duły; dł. ok. SN 1,056 km, nN 0.287 km

PSG Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy  w Olsztynie, 10-409 Olsztyn, ul. Lubelska 42A – budowa 
gazociągu n.c. z rur PE o średnicy dn 125mm i przyłącza gazu n.c. w ul. Gołdapskiej położonej na dz. 
nr ewid. 3/4  w m. Olecko; ok. 140

PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20—340 Lublin – budowa elektroenergetycznej doziemnej 
linii kablowej SN 15kV, doziemnej linii kablowej nN-0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej  SN/nN, 
na terenie obrębu ewid. Kukowo; dł. ok. SN 0,073 km, nN 0.687 km

KULTURA

31.01.2021r.  Regionalny  Ośrodek  Kultury  „Mazury  Garbate”,  jak  co  roku,  zagrał  
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i wziął udział w Wielkim Finale. W tym roku ze względu na ob-
ostrzenia licytacje WOŚP odbyły się telefonicznie. 

W związku z luzowaniem obostrzeń zachowując wszelkie zalecenia reżimu sanitarnego swoją działal-
ność wznowiła biblioteka oraz kino „Mazur”. 

Z okazji Walentynek w internecie ukazało się kolejne nagranie „Oleckiego Echa”.  Nagranie zrealizo-
wane  zostało  w  nowym  studiu  muzycznym,  wyposażonym  
w specjalistyczny sprzęt w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garba-
te” 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.



Projekt „ROK-owania 2021” zyskał aprobatę ekspertów z Narodowego Centrum Kultury i otrzymał dofi-
nansowanie (w pierwszym etapie – 8 000 zł, a w drugim 22 000 zł). Dzięki niemu będzie można przy-
gotować ekspercką diagnozę kulturalnych potrzeb mieszkańców naszej gminy, a także zrealizować kil-
ka kulturalnych inicjatyw obywatelskich. Od 15 lutego pracownicy ROK zwiększają swoje kompeten-
cje, biorąc udział w szkoleniach NCK. Regionalny Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich mieszkańców 
gminy do udziału w „ROK-owaniach”. Projekt potrwa do 13 listopada 2021 roku. ROK „Mazury Garba-
te” czeka na rozstrzygnięcia konkursów MKiDN, do których także aplikował.

Trwają prace nad projektem Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i samorządu 
miasta Gusiewa pt.: „Czar Północy – rozwój wspólnej turystyki festiwalowej Olecka i Gusiewa” realizo-
wanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Odbyły się dwa (z 
konieczności – wirtualne) spotkania z rosyjskimi partnerami poświęcone między innymi opracowaniu 
szczegółów scenariusza filmu „Legenda o czarze północy”, który będzie wspólnie realizowany.

Trwają prace remontowe budynku AGT w ramach projektu „TEATR AGT – OD NOWA. Modernizacja 
obiektów kulturalnych w Olecku” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Remont potrwa do koń-
ca roku.

SPORT

5 lutego 2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
prowadzące działalności pożytku publicznego mogą ubiegać się o otrzymanie dotacji na zadania z za-
kresu kultury fizycznej.

W okresie międzysesyjnym z obiektów sportowych MOSiR Olecko korzystały kolejne kluby sportowe 
spoza naszego miasta:

- piłkarze Akademii Piłkarskiej TALENT Białystok
- piłkarze Akademii Piłkarskiej WALECZNI Olszewo-Borki.

Na Hali Lega odbywają się treningi piłkarzy nożnych i ręcznych MLKS Czarni Olecko. Piłkarze ręczni 
rozegrali także mecze ligowe.

11 lutego, w Tłusty Czwartek, pracownicy MOSiR Olecko przeprowadzili akcję promocyjną ośrodka 
polegającą na wręczeniu napotkanym mieszkańcom pączków pozyskanych od jednego z oleckich 
przedsiębiorców  wraz  z  zadaniem  sportowym  
do wykonania w ciągu dnia. Akcja miała na celu promocję MOSiR oraz oferty sportowej ośrodka, 
zwrócenie  uwagi  na  potrzebę  aktywności  fizycznej  oraz  zdrowy  tryb  życia,  a  także  odpowiednie 
odżywianie.



31 stycznia 2021 r. odbył się 15. Bieg Policz się z Cukrzycą w ramach 29. finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W biegu ulicami miasta wzięło udział kilkudziesięciu biegaczy. Impreza odbyła 
się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

13  lutego  2021  r.  miały  miejsce  I  Oleckie  Zabawy  Saneczkowe  „Z  górki  na  pazurki”.  
W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców Olecka w najróżniejszym wieku, z przewagą 
dzieci i młodzieży. Zabawa odbyła się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Uczestnicy otrzymali 
m.in. pamiątkowe medale, drobne upominki, a na zmarzniętych uczestników czekały gorące napoje.

Zgodnie  z  najnowszym  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  związanym  
z  obostrzeniami  obowiązującymi  w  dobie  pandemii  koronawirusa  pływalnia  
w Hali Lega jest aktualnie otwarta warunkowo od 12 do 26 lutego.

Korzystając  z  przymusowej  przerwy  w  działaniu  siłowni,  MOSiR  Olecko  rozpoczął  jej  remont, 
polegający m.in. na odświeżeniu i odmalowaniu ścian przy użyciu posiadanych na stanie farb. Remont 
siłowni przeprowadzany jest przez pracowników MOSiR w ramach godzin pracy.

EDUKACJA

Rozpoczęło  się  postępowanie  rekrutacyjne  na  rok  szkolny  2021/2022  do  przedszkola,  oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów wychowania przedszkolnego (termin skła-

dania wniosków upływa 15 marca 2021 r.). 

Na  rok  szkolny  2021/2022  Gmina  Olecko  oferuje  dzieciom  3-6  letnim  edukację  przedszkolną  w 

Przedszkolu  

z  Oddziałami  Integracyjnymi  Krasnal  w  Olecku,  oddziałach  przedszkolnych  zorganizowanych  w 

szkołach podstawowych na terenie gminy: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, w Gąskach, Babkach Oleckich  

i  Judzikach  oraz  czterech  zespołach  wychowania  przedszkolnego  (inne  formy  wychowania 

przedszkolnego) w Gąskach, Kijewie, Babkach Oleckich i Judzikach.

Nabór do klas sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko rozpocznie 

się z dniem 1 marca 2021 r. 

Szczegółowa informacja o terminach rekrutacji została opublikowana na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego  w  Olecku  oraz  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miejskiego  w  Olecku.  Wnioski 

dostępne są na stronach internetowych szkół  podstawowych i przedszkola oraz w ich sekretariatach. 

Trwa kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zamieszkałej na terenie 

Gminy Olecko. Zgodnie z art. 40 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zostały wy-

słane do rodziców pisma z prośbą o informacje o formie spełniania obowiązku nauki przez ich dzieci.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  nauka zdalna w klasach IV- VIII przedłu-

żona została do 28 lutego 2021 roku. W tym tygodniu ma zapaść kolejna decyzja o sposobie dalszej 

nauki w szkołach w klasach starszych. Przedszkola oraz  klasy I-III realizują naukę stacjonarnie. 



Zgodnie § 2 ust. 6 znowelizowanego rozporządzenia MEN 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19,  w klasach ósmych szkoły podstawowej  oraz klasach 

maturalnych  dyrektor  szkoły  może  zapewnić  w  szkole  konsultacje  indywidualne  lub  grupowe  z 

nauczycielem  prowadzącym  zajęcia  edukacyjne  z  przedmiotów,  z  których  uczeń  przystępuje 

odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

Kwota  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  przyznana  dla  Gminy  Olecko  na  rok  2021  wynosi 

16 878 851 zł. Subwencja została naliczona na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 

dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2384). Do naliczenia przyjęto m.in. nastę-

pujące dane z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2020 r.:

     - liczba uczniów szkół podstawowych  - 1880, w tym 54 niepełnosprawnych, 
     - liczba dzieci niepełnosprawnych w edukacji przedszkolnej – 13

- liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka - 10
     - liczba etatów przeliczeniowych nauczycieli - 244,54 etatu.

SPRAWY SPOŁECZNE

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 dalszym ciągu  organizowany jest  bezpłatny dowóz na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób 
posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub 
odpowiednio I  grupę z w/w schorzeniami  oraz mających  trudności z samodzielnym dotarciem do 
punktu  szczepień  (  np.  osoby  starsze  niemające  możliwości  samodzielnego  dojazdu  do  punktu 
szczepień.

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 społecz-
ne. 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 dostępo-
wej do systemu teleopieki domowej.

Do dnia 10.02.2021r. trwała rekrutacja osób do projektu; obecnie trwa drugi etap rekrutacji związany z 
przeprowadzaniem wywiadów, kompletowaniem niezbędnej dokumentacji dotyczącej uczestników.

URZĄD STANU CYWILNEGO



Rozstrzygnięto nabór na stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Stanu Cywilnego. Do naboru 
przystąpiło  34  kandydatów.  Po  przeprowadzonej  procedurze  na  stanowisko  młodszego  referenta 
została wybrana Pani Dominika Kowalewska.

Do  16  lutego  2021  r.  można  było  zgłaszać  swoje  kandydatury  na  rachmistrzów  spisowych 
wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium 
RP  spisu  powszechnego  ludności  i  mieszkań.  Wpłynęło  18  zgłoszeń.  Wybranych  zostanie  9 
rachmistrzów.  Przypomnę,  że  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 ludności i mieszkań w 2021 r. – do 30 września 2021 r. 
według stanu na dzień 31 marca 2021 r. godz. 24:00. 

Rada Ministrów przyjęła projekt  ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych 
innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i  administracji. Projekt dostosowuje 
polskie  prawo  do  rozporządzenia  Unii  Europejskiej  w  sprawie  poprawy  zabezpieczeń  dowodów 
osobistych i dokumentów pobytowych. Chodzi o ograniczenie ryzyka fałszowania dokumentów oraz 
przestępstw  przeciwko  wiarygodności  dokumentów.  Rozporządzenie  Unii  Europejskiej  nakłada  na 
państwa  członkowskie  nowe  obowiązki  dotyczące  niezbędnych  zabezpieczeń  w  dokumentach 
tożsamości,  w  tym  m.in.  obowiązek  wprowadzenia  do  dowodów  osobistych  drugiej  cechy 
biometrycznej,  tj.  odcisków  palców.  Pobieranie  odcisków  palców  odbywać  się  będzie  podczas 
składania  wniosku  o  wydanie  dowodu  osobistego.  W warstwie  elektronicznej  dowodu  osobistego 
wydanego osobie, która nie ukończyła 12 roku życia oraz osobie, od której pobranie odcisków palców 
jest  fizycznie  niemożliwe,  nie  będą  zamieszczane  odciski  palców.  Pobieranie  odcisków  palców 
spowoduje, że wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby powyżej 12 roku życia będzie można 
złożyć jedynie osobiście w organie gminy. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

Wszystkie małżeństwa obchodzące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego mogą zgłaszać się do 
odznaczenia Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawanym przez Prezydenta RP. 
Z wnioskiem o nadanie medalu występuje wojewoda. Aby ułatwić mieszkańcom złożenie wniosku 
zapraszamy do Urzędu Stanu Cywilnego (Plac Wolności 1, pokój nr 4), gdzie  pomożemy wypełnić 
zgłoszenie, a następnie prześlemy je do wojewody. Odznaczenia można otrzymać tylko jeden raz.


