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GMINA 

11 marca 2021 r. odbyła się wideokonfgerencja z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Panem Gustawem Markiem Brzezinem, podczas której wspólnie z sołtysami obchodziliśmy Samorzą-

dowy Dzień Sołtysa. Wyróżnienie Marszałka otrzymał sołtys Łęgowa – Krzysztof Prawdzik 

 

Weszła w życie uchwała Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 października 2020 r. w sprawie utworzenia 

Osiedla Zielonego w Olecku i nadania mu statutu. Ze względu na wprowadzone obostrzenia w najbliż-

szym czasie nie ma możliwości zarządzenia wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla. 

 

FINANSE 

Do 1 marca producenci rolni złożyli 247 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w związku z tym Gmina złożyła wniosek do 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przekazanie dotacji celowej na łączną kwotę 810.418,50 zł. 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

Od marca 2021 r. rozpoczęły się wiosenne prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości jezdni 

i chodników oraz utrzymaniem pasów zieleni na terenie miasta. 

4 marca 2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług weterynaryjnych nad 

zwierzętami w czasie realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko na rok 2021”. Po analizie została wybrana lecznica 

weterynaryjna „Reksio” ul. Kajki 34, 19,300 Ełk. 

22 marca 2021 r. została podpisana umowa ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt „Sonieczkowo” 

Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Olecko i 

utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt na okres od 01.04.2021-31.12.2021. 



TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W 

OLECKU 

Trwa wycinka jemioły na terenie miasta, skupiamy się na terenie parku miejskiego 

TBS sp. z o.o. przygotowuje plac manewrowy dla przyszłej bazy sprzętowej do odbioru odpadów – 
sprzedaje drewno, gałęzie będą rozdrabniane i sprzedane jako biomasa do elektrociepłowni. 
 

26 marca Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. opublikowało ogłoszenie o przetargu na 
zakup śmieciarek  

 
TBS zakupiła ministację do tankowania pojazdów – 5000 l Diesel, co daje oszczędność na zakupie pa-
liwa do 0,50 zł/l.  
 
Do końca marca TBS sp. z o.o. złoży wniosek o wydanie pozwolenia na budowę budynku wielorodzin-
nego (24 mieszkania) przy ul. Kasprowicza/Kościuszki – to jest ostatnia część formalna niezbędna do 
podjęcia przez BGK decyzji kredytowej. 
 
Trwają rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwestii 
Ugody celem, której jest przywrócenie możliwości kontynuowania rezultatów projektu pn. „Dostoso-
wanie składowiska odpadów do obowiązujących standardów poprzez wyposażenie bazy sprzętowej 
wraz z rekultywacją terenu oraz dalsza eksploatacja ,,Linii sortowniczej i dodatkowych urządzeń do 
przeróbki odpadów” (m.in. prasy hydrauliczne i kruszarka), zakupionych w ramach Projektu przez 
czas niezbędny do uzupełnienia pięcioletniego okresu trwałości Projektu wymaganego Umową nr 
PL0331/E2/2.1.6/010/09, z dnia 24.02.2009r. 
 

 

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

Trwają prace polegające na budowie sieci ciepłowniczej przy ul. Zielonej/11 Listopada/Słowiańska 
 
Trwają prace polegające na budowie sieci ciepłowniczej przy ul. Gołdapskiej – Coloseum, teren Ta-
bex, teren zakładów Prawda. 
 
Zakończono montaż węzłów ciepłowniczych: Przedszkole „Krasnal”, Słowiańska 3A, Składowa 3A, 
Składowa 1, 11 listopada 4., Kopernika 2/4. 
 
Zakończono montaż stacji wymiennikowo-pompowej przy ul. Gołdapskiej 22a 
 
Zakończono montaż wymiennika grupowego przy ul. Gołdapskiej 22a 
 
Wniosek do programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe”, tytuł projektu: „Modernizacja i 
budowa sieci, przyłączy oraz węzłów cieplnych w Olecku - poprawa efektywności dystrybucji ciepła 
oraz likwidacja źródeł niskiej emisji w systemie ciepłowniczym PEC Olecko” przeszedł pozytywnie 
ocenę formalną. 

 

Zakres projektu obejmuje: 



Budowa sieci cieplnej preizolowanej                                                              ok. 774,0 mb 

Budowa przyłączy sieci cieplnej                                                                       ok. 1 016,0 mb 

Modernizacja sieci cieplnej i przyłączy                                                           ok. 152,0mb 

Całkowita długość budowanych sieci i przyłączy                                          ok. 1 942,0 mb. 

Budowa węzłów cieplnych                                                                                              - 14 szt. 

w tym: 

- węzły jednofunkcyjne                                                                                       - 8 szt. 

- dwufunkcyjne                                                                                                    - 6 szt. 

Liczba podłączanych nowych  odbiorców                                                                     - 14 szt. 

 

Całkowite nakłady inwestycyjne wynoszą 2 959 884,30 zł brutto, w tym VAT – 553 474,30 zł. Koszty 

kwalifikowalne przedsięwzięcia oszacowano na poziomie 2 404 410,00 zł.  Dofinansowanie na 

poziomie 50% 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W 

OLECKU 

W marcu pracownicy PWIK wykonywali następujące zadania: 

− bieżące utrzymanie sieci wod- kan  

− usuwanie awarie zgłoszone przez odbiorców – 21 wyjazdów 

− usuwano awarie na sieci wodociągowej (ul. Wojska Polskiego, Gordejki) 

− pracownicy pogotowia technicznego wyjeżdżali do usuwania awarii po godzinie 15 -tej oraz 

weekendy 19 razy 

− przeprowadzono odtworzenie nawierzchni po inwestycjach prowadzonych w 2020 roku 

− przeprowadzono remont części pomieszczeń garażowych i warsztatowych 

− czynności naprawcze i konserwacyjne Oczyszczalni Ścieków. 

 

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.   

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 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 24.02.2021 r.  wpłynęła uzupełniona dokumentacja.  

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. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w 

Augustowie w dniu 24.02.2021 r. wezwało Inwestora do uzupełnienia informacji. W dniu 25.02.2021 

r. RDOŚ w Olsztynie wydłużył termin załatwienia sprawy. 

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 26.02.2021 r. do tut. Urzędu 

wpłynęły uzupełnione informacje. Z dniem 03.03.2021 r. ponownie zwróciliśmy się do Inwestora o 

uzupełnienie dokumentacji. 

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 

11.02.2021 r. wezwaliśmy Inwestora do uzupełnienia. Uzupełnione informacje do tut. Urzędu 

wpłynęły w dniu 16.02.2021 r. W dniu 25.02.2021 r. ponownie zwróciliśmy się z prośbą o uzupełnienie 

informacji, dnia 02.03.2021 r. wpłynęła uzupełniona dokumentacja. W dniu 03.03.2021 r. zwróciliśmy 

się do Wód Polskich w Augustowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku oraz 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanie opinii co do potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu 

raportu. Zwróciliśmy się również do Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich o wydanie opinii co do 

realizacji planowanego przedsięwzięcia na terenie Gminy Kowale Oleckie. 

 

INWESTYCJE 

Zadania zakończone w okresie międzysesyjnym:   

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  

Odbiór robót: 12 marca 2021 r.  



Opóźnienie w realizacja zadania wyniosło 52 dni, naliczono karę umowną w wysokości  253 252,61 

PLN. 

 

Zadania realizowane w okresie międzysesyjnym:   

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  betonowej. 

   

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 



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.   

 

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 
 

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.)  

Do terminu złożenia ofert wpłynęło 8 ofert. Trwa procedura oceny ofert. 

Koszt wg kosztorysu inwestorskiego: 2 583 154,68 zł 



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: 

1) Boisko - roboty przygotowawcze 
2) Boisko wielofunkcyjne 
3) Boisko- wykonanie ciągów komunikacyjnych 
4) Boisko - zagospodarowanie terenów zielonych 
5) Zaplecze boiska - roboty rozbiórkowe 
6) Zaplecze boiska - roboty dekarskie 
7) Zaplecze boiska -murowe 
8) Zaplecze boiska podłoża i posadzki 
9) Zaplecze boiska roboty wykończeniowe 
10) Zaplecze boiska stolarka 
11) Zaplecze boiska elewacja 
12) Oświetlenie i nagłośnienie boiska 
13) Instalacje elektryczne w budynku zaplecza 
14) Rozdzielnica RE 
15) Instalacje sanitarne wod-kan i co w budynku do obsługi boiska 
16) Przebudowa kanalizacji sanitarnej 
17) Odwodnienie boiska – drenaż 
18) Kanalizacja deszczowa 
19) Przyłącze kanalizacji deszczowej 
20) Remont dachu części nie objętej projektem - niekwalifikowane 

 

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

 

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 w wysokości 622644,96 zł, w tym 529248,21 zł 

dofinansowania. 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zabielne [FS] 
Wykonawca robót budowlanych: Usługi Budowlane P. Arciszewski, Zabielne 7, 19-400 Olecko 

Cena oferty brutto: 12 789,27 zł. 

Termin realizacji: 16 kwietnia 2021 r 

Zakres robót: Ogrodzenie z siatki powlekanej  wysokości 1,50 m na słupkach metalowych wraz z 

cokołem systemowym prefabrykowanym dł. 85 m. wykonanie bramy wjazdowej szer. 3,5 m z furtką 

szerokości 1,0 m 

Nadzór inwestorski: w zakresie wydziału. 

Zakup urządzeń do siłowni terenowej w miejscowości Giże [FS] 

Dostawca urządzeń: Lars Laj Polska Spółka z o.o. Dobra k/ Szczecina 

Termin dostawy: 9 maja 2021 r.  

Koszt dostawy: 5 193,50 zł 

Zamówione urządzenia:  Jeździec (Kod 16041 – 1 szt.); Wahadło + Twister (Kod 16048 – 1 szt.)  

Budowa budynku gospodarczego w Łęgowie [FS] 
Zakup materiałów na budowę budynku. 

Budowa budynku siłami własnymi mieszkańców wsi.  

 

WNIOSKOWANIE: 

W dniu 12 marca 2021 r. został złożony wniosek w ramach „Małych Grantów Sołeckich” na 

zagospodarowanie terenu w Łęgowie.  

W dniu 12 marca 2021 r. złożono wniosek w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i 

Powiśla” na wybudowanie stacji rowerowych w Kukowie. 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

Przetargi:  

Rozstrzygnięto 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;  cena osiągnięta w przetargu 108 158,40 zł. 



Nie doszedł do skutku 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;   

Wpłynęła jedna oferta na 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, przetarg odbył się 24 marca 2021 r. 

 

Umowy notarialne: 

Zawarto umowę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych po 

zlikwidowanych drogach w obrębie Judziki oznaczonych nr geod. 901/1 o powierzchni 5777 m2 i nr 

geod. 217/67 o powierzchni 245 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej; 

Zawarto umowę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 na rzecz najemców w budynku przy ul. 11 

Listopada 24, 

Zawarto umowę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 31 na rzecz najemców w budynku przy ul. 

Gołdapskiej 16, 

 

Użytkowanie wieczyste 

Przypominam 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  

W dniach od 15 marca 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r. wyłożony jest do publicznego wglądu projekt 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Lesk i Olecko - teren 

położony pomiędzy ul. Kościuszki a linią kolejową (rozszerzenie tzw. terenów aktywności 

gospodarczej). 

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Olecka z podaniem imienia i 

nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 

dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2021 r. 

 

 



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. (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 300 m) 

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

gazociągu n.c. i przyłącza gazu n.c. w ul. Gołdapskiej położonej na dz. nr ewid. 3/4  w m. Olecko; ok. 

140 m 

 

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

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 287 m 

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 73 m, nN 687 m 

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

elektroenergetycznej doziemnej sieci kablowej SN 15kV, w obrębie ewidencyjnym Lesk; dł. ok. 85 m 

 

KULTURA 

Ogłoszony  został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w 

2021 roku. Czekamy na oferty, które przyczynią się do  zwiększenia atrakcyjności oferty kulturalnej 

gminy. W 2021 roku Gmina Olecko przekaże na realizację zadań publicznych w ramach tego  konkursu 

ofert na dotacje w wysokości do 25 000  zł. Termin składania ofert minął 22 marca 2021 r. o godz. 

15.30. Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić  do 16 kwietnia 2021 r. 

 

Kolejne obostrzenia sanitarne ograniczyły działalność Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” 

w Olecku. Została uruchomiona wirtualna pracownia artystyczna, która pomimo pandemii pozwala 

zachować relację z mieszkańcami gminy. Za pomocą tutoriali pracownicy dzielą się w niej pomysłami 

na twórcze spędzanie czasu. 



Kolejne nagranie „Oleckiego Echa” znalazło się w internecie. Tym razem okazją do nagrania piosenki 

był Dzień Kobiet. Piosenka „Być kobietą” nagrana została 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. Swoje 

utwory nagrywa w studiu coraz więcej lokalnych muzyków. 

Trwają intensywne prace nad projektem "ROK-owania 2021", który otrzymał dofinansowanie w 

ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Dzięki niemu zostanie przygotowana  ekspercka 

diagnoza kulturalnych potrzeb mieszkańców naszej gminy, będzie można także   zrealizować kilka 

kulturalnych inicjatyw obywatelskich. Do udziału w „ROK-owaniach” zapraszamy wszystkich 

mieszkańców gminy. Projekt potrwa do 13 listopada 2021. Regionalny Ośrodek Kultury czeka na 

rozstrzygnięcia konkursów MKDNiS (Teatr i Muzyka) oraz NCK (Kultura Interwencje). Finalizowany jest  

też wniosek do programu „Lato w teatrze” organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa 

Raszewskiego. 

SPORT 

Rozstrzygnięty został konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej .  

W terminie wpłynęło 20 ofert, jedna nie spełniła kryteriów formalnych. Suma zapotrzebowania na 

dotację z wszystkich ofert, które przeszły weryfikację formalną wyniosła 429 540,30 zł z czego na 

dotacje z formuły otwartego konkursu ofert przeznaczonych jest 200 000,00 zł. 

Trwa procedura aktualizacji ofert do wysokości przyznanej dotacji. Umowy powinny być podpisane 

do 31 marca br. 

W dniach 4-7 marca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji gościł na swoich obiektach KS Rona Ełk na 

zgrupowaniu. 

7 marca 2021 r. odbył się Bieg dla Kobiet. W wydarzeniu biegowym zorganizowanym na terenie 

obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wzięło udział kilkadziesiąt osób, które pokonały 

dystans minimum 3 kilometrów.  

7 marca odbył się mecz piłki ręcznej w ramach Ligi Wojewódzkiej chłopców. 

Z Hali Lega i pływalni korzystali w ramach treningów piłkarze nożni i ręczni MLKS Czarni Olecko oraz 

pływacy oleckich klubów.  

Zakończono remont siłowni w Hali Lega. Siłownia została odmalowana, wymieniono listwy 

przypodłogowe, naprawiono podesty ciężarowe, a także dokonano wszelkich możliwych napraw 

sprzętu do ćwiczeń , przy wykorzystaniu własnych możliwości. 

W Hali Lega pojawiły się nowe ławki z wieszakami, które posłużą  uczestnikom i gościom zajęć do 

łatwiejszego przebierania się poza szatniami, gdy charakter zajęć nie wymaga korzystania z oddzielnej 

szatni. 



Wkrótce w holu przy pływalni, w strefie suszarek, pojawią się nowe urządzenia, które zastąpią zużyte i 

niesprawne suszarki. Zakupiono 10 nowych suszarek do włosów. 

Trwa procedura wyboru wykonawcy nowej strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Przeprowadzono już badanie rynku i wyłoniono trzy firmy, z których wybrany zostanie ostatecznie 

jeden wykonawca nowej strony www MOSiR Olecko. 

 

INICJATYWA LOKALNA GMINY OLECKO NA 2021 ROK 

Do 26 marca można składać wnioski na inicjatywę lokalną. Na to narządzie partycypacji społecznej 

przeznaczyliśmy 50 tysięcy zł. 

 

EDUKACJA 

W związku z dostępnym limitem środków w ramach poddziałania 2.2.1 dotyczącym Podniesienia jako-

ści oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (nabór w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) – 

wniosek o dofinasowanie projektu pt. „Młodzi kreatywni” sporządzony przez Szkołę Podstawową Nr 3 

im. Jana Pawła II w Olecku został skierowany do negocjacji. Przypomnieć należy, że w ramach tego 

konkursu już trzy szkoły podstawowe otrzymały dofinansowanie i już rozpoczęły realizację projektów: 

SP 2 i SP w Gąskach (od 01.09.2020 r.) oraz SP 1 (od 10.11.2020 r. – również dzięki zwiększeniu alokacji 

na konkurs). Istnieje możliwość, że jeszcze w tym roku szkolnym SP 3 rozpocznie realizację swojego 

projektu.  

Minister Edukacji i Nauki rozporządzeniem z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobiega-

niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 502) wydłużył termin ogranicze-

nia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do 11 kwietnia 2021r.  Uczniowie wszystkich klas szkół 

podstawowych będą uczyli się zdalnie  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach 

leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek 

zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodzi-

ców. 

Na konferencji rządu, która odbyła się w dniu 25 marca 2021r. Minister Zdrowia zapowiedział, że od dnia 27 

marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021r. zamknięte zostaną żłobki i przedszkola. 

 

W dniach 17-19 marca 2021 r. w pełnym reżimie sanitarnym odbył się próbny egzamin ósmoklasisty. 

Uczniowie mierzyli się z zadaniami z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego. 

Zakończył się termin składania wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szko-

łach podstawowych i zespołów wychowania przedszkolnego oraz wniosków o przyjęcie do oddziałów 



sportowych klasy pierwszej lub wyższej. Trwa weryfikacja złożonych wniosków przez komisje rekruta-

cyjne. 

 

SPRAWY SPOŁECZNE 

Od 9 marca do 2 kwietnia w godzinach 08:00-15:00 w budynku UM Plac Wolności 1 , trwa wydawanie 

po 4 szt. maseczek ochronnych mieszkańcom Olecka, otrzymanych z Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych. Maseczki ochronne trafiły także poprzez sołtysów do poszczególnych sołectw. W sumie 

mieszkańcy gminy Olecko otrzymali 88.000 sztuk maseczek. 

 

DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU Z FUNDUSZU PRZECIWDZIA-

ŁANIA 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 do-

datku 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% mie-

sięcznego 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 gospodar-

stwa domowego 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 przy-

padku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszka-

niowy powiększony o dopłatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmo-

wany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.); 

− ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszka-

niowy powiększony o dopłatę do czynszu. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji w sprawie składania wniosków o dodatek mieszka-

niowy powiększony o dopłatę do czynszu zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olecku pod numerem telefonu 87 520 42 33 wew.12. 



 

24 marca złożony został wniosek na utworzenie klubu Senior + w ramach Programu Wielolet-

niego „SENIOR+” na lata 2021-2025 . W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zgodnie z 

założeniami klub rozpocznie działalność od 1 stycznia 2022r., zapewniać będzie w ramach pro-

gramu 4-godzinną ofertę dla 14 seniorów od poniedziałku do piątku. 

 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ  

Od 1 kwietnia 2021 r. na terenie całej Polski rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i 

Mieszkań, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00. Spis zostanie przeprowadzony 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. 

Celem NSP 2021 jest: 

− zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze 

demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce 

gospodarstw domowych i rodzin oraz ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich 

szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym;  

− analiza zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych w 

zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w 

powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011–2021;  

− dostarczenie informacji w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską;  

− wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż 

EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in.: FAO, OECD); 

− aktualizacja operatu do różnotematycznych badań reprezentacyjnych prowadzonych na 

próbie gospodarstw domowych (w latach następnych). 

 

Obowiązkowym sposobem przekazania danych w spisie jest samospis internetowy przeprowadzany za 

pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

W przypadku braku dostępu do Internetu będzie można spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię 

spisową. W przypadku osób niemogących dopełnić obowiązku samospisu, dane będą zbierane przez 

rachmistrzów w drodze wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego. Realizacja wywiadów 

bezpośrednich będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju. 

 



Obowiązkiem spisowym objęte są: 

− osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych 

zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami; 

− osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;  

− mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia 

niebędące mieszkaniami.  

Udział w spisie jest obowiązkowy. 

 

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 kontynuuje realizację kampanii profilak-

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

 

Osoby z problemem uzależnienia lub osoby współuzależnione mogą zwrócić się do Poradni Terapii 

Uzależnienia od Alkoholu, Narkotyków i Współuzależnienia przy ul. Nocznickiego 15 w Olecku, która 

zapewnia mieszkańcom gminy Olecko dostęp do bezpłatnej i kompleksowej terapii uzależnienia i 

współuzależnienia. W czasie pandemii wizyty należy umawiać telefonicznie pod numerami telefonu 

570 619 284 i 87 520 45 91. 

 

Osoby dotknięte przemocą mogą uzyskać pomoc w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym 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. 

 



5 marca br. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 

roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wpłynęły 2 oferty, z czego 1 nie prze-

szła oceny formalnej. Umowa na dotację została podpisana 18 marca br. na kwotę 58.000 zł. Ogółem 

na to zadanie zabezpieczono w budżecie kwotę 116.000 zł. 

 

5 marca br. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 

roku w zakresie w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Wpłynęła 1 oferta. Umowa zostanie podpisana 

do 31 marca br. Ogółem na to zadanie zabezpieczono w budżecie kwotę 41.000 zł. 

 

19 marca br. został ogłoszony kolejny otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

w 2021 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Kwota przeznaczona na dotację 

wynosi 58.000 zł.    

 


