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INFORMACJA BURMISTRZA OLECKA  

O DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 

KWIECIEŃ 2021  

SESJA RADY MIEJSKIEJ W DNIU 30 KWIETNIA 2021r. 

 

FINANSE 

Sporządzono i przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej roczne sprawozdania z wykonania do-

chodów, wydatków, zobowiązań, należności, podstawowych dochodów podatkowych oraz zadań zle-

conych, wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 

W 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 122.482.124,89zł a wydatki w wysokości 

129.908.904,97 zł.  Rok 2020  zamknął się planowanym deficytem w wysokości 7.426.780,08 zł. 

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok zostanie przedstawione Radzie Miejskiej 

w terminie do końca maja br. 

Otrzymaliśmy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z przedłożonego sprawozdania rocz-

nego z wykonania budżetu za 2020 rok. 

Sporządzono i przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdania za I kwartał 2021 roku z 

wykonania dochodów, wydatków, zobowiązań, należności, z realizacji zadań zleconych , wynikających 

z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 

28 kwietnia br. producentom rolnym wypłacono kwotę 794 527,94 zł z tytułu zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olecku 

Przeprowadzono zapytanie cenowe w zakresie wyboru oferty modułów GPS na wszystkie samochody 

Przeprowadzono zapytanie ofertowe i wybrano wykonawcę w zakresie wykonania fotowoltaiki na 

dachu przepompowni przy ul. Batorego. 

Przeprowadzono zapytanie ofertowe i wybrano wykonawcę w zakresie wykonania projektu sieci ka-

nalizacyjnej sanitarnej Szczecinki-Dąbrowskie Osada-Dworek Mazurski, Skowronki. Projekt w trakcie 

wykonania. 

Uzyskano koncesję i uruchomiono dyżury domowe w zakresie wywozu nieczystości 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Olecku 

Trwa montaż węzłów cieplnych przy ul. Gołdapskiej 22a 
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Trwa budowa odcinka sieci cieplnej przy ul. Gołdapskiej w kierunku Domu Dziecka 

Trwa budowa odcinka sieci cieplnej na terenie Zakładów Prawda 

Zakończono prace porządkowe po wybudowanych fragmentach sieci cieplnej. 

W kolejnym tygodniu ruszą prace przy budowie sieci cieplnej na ul. Środkowej 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Olecku 

Zakończono w większości prace porządkowe po sezonie zimowym - pracę ręczne  i prace 

mechaniczne na drogach gminnych. 

W trakcie są prace porządkowe na skwerze od ul. Tunelowej 

Zakończono prace porządkowe rzeki od Alei Zwycięstwa w kierunku Zamkowa 

Zakończono prace przy modernizacji pomostu LOK 

Zakończono remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Dąbrowskie  

Zakończono remont nawierzchni przy ul. Kościuszki 15 

Trwa porządkowanie bazy TBS przy Kościuszki 

Trwają prace pomiarowe na cmentarzach komunalnych celem uruchomienia nowego 

oprogramowania do zarządzania cmentarzami. 

Ugoda z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskała pozytywną 

ocenę zarządu Funduszu. Czekamy na jej finalne podpisanie. 

Wykonano przyłącze elektryczne do linii sortującej w spółce Eko-Mazury 

 

TRANSPORT PUBLICZNY 

Od 1 kwietnia obowiązuje 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: 

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 
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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. Uzupełnienie wpłynęło w dniu 09.03.2021 r. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Olecku oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie uzgodnili 

realizację przedsięwzięcia. 

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 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. 

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. Uzupełnienie wpłynęło 19.03.2021 r. Pismem z dnia 22.03.2021 r. 

zwróciliśmy się do PPIS w Olecku, RDOŚ w Olsztynie oraz Wód Polskich w Augustowie o wydanie opinii 

co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. 

W dniu 13.04.2021 r. wezwaliśmy inwestora do ponownego przeanalizowania i uzasadnienia 

dokonanej kwalifikacji powyższej inwestycji. 
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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. Urząd Gminy w 

Kowalach Oleckich wyraził pozytywną opinię dla w/w przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Olecku oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wyrazili 

opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko. Wody Polskie w Augustowie nie stwierdziły konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 

14.04.2021r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 251/2 obręb 

Jaśki, gm. Olecko. W dniu 20.04.2021 r. zwróciliśmy się do PPIS w Olecku, Wód Polskich w Augustowie 

oraz RDOŚ w Olsztynie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego 

przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. 

 

INWESTYCJE 

Zadania zakończone w okresie międzysesyjnym:   

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. 

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. 

Odbiór robót nastąpił 26 kwietnia 2021 r. 

 

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. ok. 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” 
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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 7 szt. 

- 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 - projekt 

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.   

Termin realizacji: 30 kwietnia 2021 r.    

Odbiór dokumentacji nastąpił 15 kwietnia 2021r.  
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Gmina przygotowuje wniosek do uzyskania pozwolenia na realizację robót w drodze decyzji ZRID.   

  

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 

W dniu 19.04.2021r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą TORAKOL Sp. z o.o. Radziejów 

Koszt robót budowlanych 1 669 606,06 PLN brutto 

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 
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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 

PLN(rzeczywiste po przetargu uległo zmniejszeniu i wyniesie 545 616,88 PLN)   

Nadzór inwestorski: ZUPEEiUPwB Jan Makowski, Olecko  

Koszt usługi nadzoru: 12 792,00 PLN 

 

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.  

 

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.  
 

Remont świetlicy w Babkach Oleckich 

Zamieszczono zapytanie ofertowe na zadanie pn: „Remont świetlicy w Babkach Oleckich” na 

platformie zakupowej PZP24.  

Termin otwarcia ofert: 11.05.2021r.  

 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich [FS] 

Dostawca: LIMBA 

Zakup i montaż toalety  

Koszt 1 300,00 PLN 

Wykonawca prac budowlanych: Zakład Ogólnobudowlany, E. Luto. Olecko  
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- boisko do siatkówki plażowej wraz z wyposażeniem (komplet słupków z tulejami, siatka z antenkami, 

taśmy linii pola siatkówki plażowej), 

- piłkochwyt długości 10 m i wysokości 4 m od drogi gminnej Nr 141010N, 

- utwardzenie terenu mieszanką z kruszywa naturalnego między ogrodzeniem a drogą gminną Nr 

141010N. 

Koszt 15 346,28 PLN 

Termin realizacji: 30 czerwca 2021 r. 

 

Budowa wiaty Kolonie Olecko [FS] 

Dokumentacja budowlana do zgłoszenia – Pracownia Projektowa Agnieszka Ulikowska Olecko 

Koszt prac projektowych: 1 000,00 PLN 

Kontynuacja prac sposobem gospodarczym budowy wiaty.   

 

Zagospodarowanie terenu gminnego przy plaży w Dułach [FS] 

Dokumentacja budowlana pomostu do zgłoszenia – Pracownia Projektowa DROGOWNICTWO, 

Ełk 

Koszt prac projektowych: 2 583,00 PLN 

 

Wnioskowanie: 

W dniu 30 kwietnia zostanie złożony wniosek o dofinansowanie na budowę budynku socjalnego w m. 

Imionki w ramach naboru Banku Gospodarstwa Krajowego. Wartość zadania 1 019 859,39 zł. 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

Przetargi:  

Ogłoszono czwarty 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 1 czerwca 2021 r. 

Umowy notarialne: 
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. 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE  

Zostały wydane następujące decyzje 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; długości 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; długosści ok. SN 73 m, nN 687 m 
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PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20—340 Lublin – budowa elektroenergetycznej doziemnej 

elektroenergetycznej doziemnej sieci kablowej SN 15kV, w obrębie ewidencyjnym Lesk; długości ok. 

85 m. 

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

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

gazociągu n.c. (ok. 40m) i przyłącza gazu n.c. (ok. 6m) w ulicy Orzeszkowej (pomiędzy  

ul. Konopnickiej i ul. Orzeszkowej staw)   

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

gazociągu n.c z rur stalowych na gazociągu niskiego ciśnienia (ok. 300m) wraz  

z przebudową trzynastu przyłączy n.c z rur stalowych na rury z polietylenu (ok. 95m)na Osiedlu Siejnik 

I  

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

gazociągu n.c ( ok. 80m) wraz  jednym przyłączem n.c  (ok. 10m) przy ul. Zielonej. 

W związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Sedranki III” zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. 

Wnioski należy składać w formie papierowej w Punkcie Obsługi Interesanta (pokój nr 3) Urzędu 

Miejskiego, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: um@um.olecko.pl) w 

terminie do 14 maja 2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 

przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do 

rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Olecka. Z treścią Uchwały określającej zakres sporządzanego 

planu można zapoznać się na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego: 

https://umolecko.bip.doc.pl/ (zakładka: BAZA AKTÓW WŁASNYCH) lub w Wydziale Planowania 

Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami UM Olecko. 

W związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulicy Parkowej zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu 

miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej w Punkcie Obsługi Interesanta (pokój nr 3) 

Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko lub elektronicznej, w tym za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: 

um@um.olecko.pl) w terminie do 14 maja 2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę 

i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem 

właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Olecka. Z treścią Uchwały określającej zakres 

sporządzanego planu można zapoznać się na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego: 

https://umolecko.bip.doc.pl/ (zakładka: BAZA AKTÓW WŁASNYCH) lub w Wydziale Planowania 

Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami UM Olecko. 

KULTURA 

Wciąż trwają obostrzenia sanitarne, które ograniczają  działalność ośrodka. Na profilu facebook 

Wirtualna Pracownia Artystyczna prezentuje cyklicznie tutoriale z pomysłami na twórcze spędzanie 

czasu: 29 marca wypiekano wielkanocny koszyk z ciasta drożdżowego, testowano barwniki do 

malowania jajek), przygotowywano także też słodki prezent w kształcie ananasa. 
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12 kwietnia w Wirtualnej Galerii ROK otworzono pokonkursową wystawę  „Ekologia bez granic”. 

Konkurs zorganizowany został w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-

2020. 

W studiu muzycznym powstało kolejne nagranie zespołu Dary Lasu. Utwór zatytułowany jest „Nisko”. 

Studio zostało wyposażone 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.  

Ośrodek czeka na rozstrzygnięcia konkursów NCK (Kultura Interwencje) oraz Instytutu Teatralnego im. 

Zbigniewa Raszewskiego „Lato w teatrze”. Złożyliśmy do nich aplikacje na warsztatowe zajęcia 

wakacyjne. 

Ośrodek bierze udział w projekcie „ROK-owania 2021” realizowanym w ramach programu Dom Kultury 

+ Inicjatywy Lokalne, finansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Trwają prace z animatorem z Narodowego Centrum Kultury nad opracowaniem ankiet badających 

potrzeby kulturalne mieszkańców naszej gminy. Na kwiecień zaplanowane zostały trzy wirtualne 

spotkania z mieszkańcami. 

Trwają intensywne prace nad projektem 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. 

Jesteśmy na etapie prób do filmu „Legenda o czarze północy”, który realizujemy wspólnie z Rosjanami. 

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. Przypominamy, 

że remont potrwa do końca roku. 

SPORT 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku zaprosił mieszkańców do udziały w ruchowej zabawie 

wielkanocnej pn. "Dogoń zajączka". W 9 miejscach Olecka ukryte zostały specjalne, mosirowe, zajączki 

wielkanocne. Obserwujący profil MOSiR Olecko na Facebooku po otrzymaniu wskazówek zdjęciowych 

dotyczących możliwej kryjówki zajączka mogli w wielkanocną niedzielę ruszyć na poszukiwania. 

Zabawa odbywała się według zasady "kto pierwszy, ten lepszy". Udało się odnaleźć wszystkie zające, a 

niektórzy szczęśliwcy podzielili się z nami zdjęciami swoich sukcesów. 

24 kwietnia odbyło się współorganizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydarzenie 

biegowe Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego w Olecku pn. „Niebieskie sztafety dla autyzmu”.  

Korzystanie z obiektów MOSiR w okresie międzysesyjnym: 

W ostatnim czasie na obiektach MOSiR trenowali pływacy z Ełku, triathloniści z miast sąsiadujących, a 

na obozie przygotowawczym pojawiła się też grupa młodych lekkoatletów z Mazowsza. Wszyscy 

trenujący przedstawili stosowne licencje i dokumenty, uprawniające ich do korzystania z obiektów w 

czasie obowiązywania obostrzeń w sporcie związanych z epidemią koronawirusa. Z boisk piłkarskich 

oraz hali sportowej korzystają także oleccy sportowcy, w tym m.in. piłkarze nożni i ręczni MLKS Czarni 

Olecko. 
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Prace porządkowe i remonty 

Trwa remont schodów, prowadzących z parkingu głównego pod Halą Lega do głównego wejścia na 

obiekt. Prace prowadzone są przez pracowników MOSiR Olecko. 

Nowa strona www MOSiR Olecko 

Trwają zaawansowane prace nad nową stroną internetową MOSiR Olecko. Nowa witryna będzie 

dostosowana do wymaganych norm WCAiG 2.1. 

Nabory 

MOSiR Olecko ogłosił nabór na stanowisko portiera na polu namiotowym na okres 1 maja - 30 września 

2021 roku. Procedura naboru zakończyła się wybraniem dwóch osób do obsługi obozowiska w okresie 

letnim. 

Trwa nabór ratowników wodnych na kąpieliska „Skocznia” oraz „Szyjka” na okres letni. 

Program opieki nad zabytkami 

29 kwietnia zakończyły się konsultacje społeczne projektu Programu opieki nad zabytkami dla Gminy 

Olecko na lata 2021-2024. Podczas konsultacji wpłynęło kilka uwag, które zostaną uwzględnione w 

Programie. Zgłoszone uwagi dotyczyły m.in. dokładnego określenia planowanych działań w zakresie 

opieki nad zabytkami. 

 

Łączy nas turystyka 

16 kwietnia złożono wniosek o udzielenie dotacji finansowej w formie dotacji celowej pt. 

„Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej kąpieliska miejskiego „Skocznia” w Olecku poprzez 

doposażenie w małą architekturę” w ramach konkursu „Łączy nas turystyka”.  

Całkowita wartość zadania: 40 000,00zł  

Wnioskowana kwota dotacji: 20 000,00 zł 

 

PROMOCJA 

Kampania informacyjna – Jednolity System Segregacji Odpadów 

Przygotowany został materiał informacyjny Gminy Olecko na temat nowych zasad segregacji 

odpadów, które będą obowiązywać od dnia 1 lipca 2021. Konsultacja merytoryczna z wydziałem GKO. 

Materiały zostały przekazane do jednostek organizacyjnych, przez szkoły do rodziców uczniów, 

publikowane są także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku oraz na profilu Facebook 

Active Festival Olecko.  

Domykamy koncepcję tegorocznej edycji Active Festival Olecko. Trwają rozmowy z artystami i 

osobami prowadzącymi działania w ramach festiwalu, ustalamy harmonogram działań. 

Przystanek Olecko 

W tym roku w przygotowania koncepcji Przystanku Olecko włączył się Wydział Promocji Kultury i 

Sportu. Odświeżona formuła zawiera bogatą ofertę warsztatów z zakresu sztuk plastycznych, 

wizualnych, teatru, tańca, muzyki, a nawet literatury. Planujemy m.in. plener malarski, który 

poprowadzi artysta grafik pochodzący z Olecka Wojciech Dzieszkiewicz, warsztaty projektowania 

mody dla młodzieży, ilustracji i komiksu, ceramiki, animacji poklatkowej, malarstwa intuicyjnego 
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metodą pouringu, warsztaty teatralne zakończone plenerem; warsztaty teatralno – wokalne; 

fotograficzne, warsztaty kreatywnego pisania; tworzenia książek interaktywnych; warsztaty taneczne 

i wiele innych. Zadbaliśmy też o propozycje zajęć artystycznych dla maluchów. Tak jak wspomniałam 

zależy nam na wysokim poziomie oferty, prowadzimy rozmowy z takimi osobami, jak Tomasz Raczek 

czy Jakub Żulczyk.   

Podczas tegorocznego przystanku wystąpią na scenie m.in.: KULT, Łydka Grubasa, Lady  Pank. Będzie 

także Ryszard Bazarnik z największym bębnem świata.  

 

Promocja projektu „E-usługi w Gminie Olecko” 

Przygotowana została kampania medialna w Radiu 5 oraz publikacja materiału informacyjnego na 

temat projektu w lokalnej prasie. 

Działania promocyjno-edukacyjne w ramach projektu „Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na 

obszarze miasta Olecko" 

Przygotowana została koncepcja publikacji promującej walory przyrodniczo-rekreacyjne Olecka. 

Zaprojektowano działania edukacyjne z zakresu dokarmiania ptaków pt. „Oleckie Ptasie Radio”, które 

będą skierowane do dzieci przedszkolnych i szkolnych i realizowane do końca czerwca 2021 roku; 

Kampanię wspiera Nadleśnictwo Olecko. W trakcie przygotowania są  tablice edukacyjne oraz  

konkurs fotograficzny „Ptaki w  mieście”, który zostanie ogłoszony w maju.  

Artykuł promujący Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Olecko 

W kwietniowym dodatku specjalnym Gazety Olsztyńskiej pt. „Rolnicze ABC” ukazał się przygotowany 

przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu artykuł prasowy  „Olecko kołem się toczy” na temat 

działalności Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Olecko.  

Inicjatywa lokalna 

Rozstrzygnięto konkurs ofert w ramach Inicjatywy Lokalnej, na którą w 2021r. przeznaczona została 

kwota 50 000,00 zł.   

W 2021 roku zrealizowane będą dwa projekty, które otrzymały  największą liczbę punktów w ocenie 

merytorycznej: 

budowa  świetlicy wiejskiej w Możnych  na terenie  gminnym. Inwestycję podzielono  na 3 etapy:  zakup 

materiałów z Funduszu Sołeckiego, zakup pozostałych materiałów do budowy i postawienie ścian, 

pokrycie dachowe i wykończenie budynku. W ramach inicjatywy powstanie etap drugi tego 

przedsięwzięcia.  

Budżet inicjatywy: wkład finansowy gminy - 26 011,00 zł. Wkład osobowy i rzeczowy inicjatorów - 21 

830,00 zł.  

Wniosek w ocenie merytorycznej  otrzymał 21 pkt na 30  możliwych do otrzymania.  

Kolejnym wnioskiem który będzie realizowany latem tego roku   to wydarzenie pn. ”Finał Mazurskich 

Mistrzostw Djów Olecko 2021.”, które  odbędzie się  w dniach 31 lipca – 1 sierpnia br. na oleckim 

amfiteatrze „Podzamcze”. W programie poza częścią konkursową  przewidziano występy gwiazd 

muzyki elektronicznej a wszystko w widowiskowej oprawie  (projektory ognia, ekrany LED, wyrzutnie 

CO2, lasery, pirotechnikę sceniczną). 
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Budżet inicjatywy: wkład własny gminy  23 989,00 zł  (wnioskowany wkład gminy to  27 000 zł). Wkład 

osobowy i rzeczowy   24 270,00 zł.  

Wniosek w ocenie merytorycznej  otrzymał 19 pkt na 30  możliwych do otrzymania. 

Dotacje dla sektora pozarządowego 

Na dotacje na  zakresu kultury zaplanowaliśmy  25 000,00 zł. 

Na otwarty konkurs ofert na zadnia z zakresu kultury otrzymaliśmy  cztery oferty. W kwietniu 

podpisaliśmy umowę na realizację jednej z nich. 

Ofertą która spełniła wymogi ustawy z dnia 124 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie oraz Zarządzenia Nr ORN.0050.23.20021 Burmistrza Olecka z dnia 23 lutego 2021r. w 

sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w 2021 

roku i otrzymała dofinansowanie jest oferta  Fundacji Akademia Radosnej Twórczości, w ramach której 

realizowany będzie projekt pn.  „Plener radosnej twórczości”. Polega na przeprowadzeniu 

wielopokoleniowych spotkań integracyjnych i warsztatów twórczych oraz spektaklu plenerowego z 

premierą podczas XXVIII Przystanku Olecko. 

W związku z tym, że na dotacje z zakresu kultury zostały jeszcze środki w wysokości 5 tys. złotych 

ogłoszony został kolejny otwarty konkurs ofert. 

Unieważnienie konkursu na zadania z zakresu turystyki 

W związku z tym, że konkurs na  wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie  turystki w 2021r.  nie 

wpłynęła żadna oferta  konkurs został unieważniony. Niewykorzystane środki zostaną wykorzystane 

na zadania z tego zakresu. 

EDUKACJA 

Minister Edukacji i Nauki rozporządzeniem z dnia 22  kwietnia 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. 752) wydłużył termin ogranicze-

nia funkcjonowania szkół podstawowych  do 2 maja 2021 r. Od dnia 19 kwietnia 2021 r. ponownie 

funkcjonują żłobki, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wy-

chowania przedszkolnego. Uczniowie klas I-III w 11 województwach (w tym woj. warmińsko- mazur-

skie)  od dnia 26 kwietnia 2021 r. uczą się w systemie hybrydowym, tj. część uczniów realizuje zajęcia 

w szkole, a część  z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Ponadto w tym okresie, 

dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

jak również rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze 

zwalczaniem COVID-19 oraz dla dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły, dyrektor 

szkoły na wniosek rodziców ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową.  

7 kwietnia 2021 roku ogłoszony został konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 

Henryka Sienkiewicza w Olecku. Termin posiedzenia komisji konkursowej zaplanowano na dzień 13 

maja 2021 r. 
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W marcu 2021 r. podpisano Porozumienie określające wysokość i tryb przekazywania przez Wojewodę 

Warmińsko-Mazurskiego środków w 2021 roku dla gmin z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofi-

nansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w łącznej kwocie 76 

207,00 zł 

19 kwietnia 2021r. dzieci uczęszczające do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w  Olecku 

powróciły, po zakończonej termomodernizacji,  do obiektu Przedszkola Krasnal.  

Już trzeci rok z rzędu ubiegać się będziemy o dotację na realizację modułu 3 wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, którego celem głównym jest wzmocnienie 

opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożycie przez 

uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. Jesteśmy na etapie wnioskowania do Wojewody Warmiń-

sko-Mazurskiego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania polegającego na doposaże-

niu i poprawie standardu funkcjonowania dwóch jadalni szkolnych. Ponownie złożony został wniosek 

dotyczący Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, ubiegamy się również o wsparcie dla 

Szkoły Podstawowej w Judzikach.  

Jesteśmy w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Jak 

informowaliśmy w poprzedniej informacji międzysesyjnej – negocjacje projektu pt. „Młodzi kreatywni” 

sporządzonego przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku zakończyły się sukcesem. Już 

od 1 maja br. rozpocznie się realizacja projektu. W okresie jego trwania, tj. do 30.06.2022 r. planuje się 

udzielenie wsparcia nauczycielom poprzez organizację szkoleń, organizację dodatkowych zajęć z 

uczniami, w tym wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dodatkowe 

doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. Łączna wartość projektu wyniesie 372 264,58 zł, w tym 

dofinansowanie 350 461,60 zł.  Wkład własny w projekcie stanowić będzie koszt udostępnienia 

pomieszczeń szkolnych do realizacji działań projektowych. 

 

SPRAWY SPOŁECZNE 

14 kwietnia 2021 r. została opublikowana, w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazur-

skiego, uchwała Rady Miejskiej w Olecku w sprawie częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty po-

branej od przedsiębiorców branży gastronomicznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Przedsiębiorcy, których dotyczy zwolnienie lub zwrot zostaną powiadomieni o możliwo-

ściach i zasadach udzielenia pomocy finansowej. Jako samorząd mamy świadomość, że gastronomia to 

jedna z branż najbardziej dotknięta skutkami pandemii i dlatego w miarę swoich możliwości staramy 

się wspomóc przedsiębiorców w tym trudnym czasie. Ponadto płynęła informacja od Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii, w której wskazuje,  iż w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy nie ma podstaw 

do rekompensowania gminom ubytku dochodów z tytułu zastosowania zwolnienia z wyżej wymienio-

nych opłat.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku: 

Przygotowano i przekazano 60 paczek na potrzeby zaspokojenia potrzeb żywnościowych uczestników, 

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego w związku ze Świętami Wielkanocnymi. 

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa wśród uczestników oraz pracowników 

Środowiskowego Domu Samopomocy, zgodnie ze wskazaniami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, 
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wprowadzono rotacyjny plan zajęć oraz podział na małe grupy, zawierające maksymalnie 5 osób, z 

przydzielonymi w miarę możliwości stałymi terapeutami. 

Warsztat Terapii Zajęciowej  w Olecku.  

W okresie od 01.03.2021 do 25.04.2021r. decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zajęcia w WTZ 

były zawieszone. Podczas zawieszenia zajęć pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzili 

zajęcia na zasadzie pracy zdalnej z Uczestnikiem: 

- wysyłanie kart pracy;  

- dostarczanie materiałów terapeutycznych; 

- porady psychologiczne i terapeutyczne; 

- rozstrzygnięcie konkursu na „Ozdobę Wielkanocą”. 

Dokonano również: 

- zakończenia prac związanych z wykonaniem tablic informacyjnych na wiewiórczą ścieżkę w 

ilości 150 sztuk; 

- malowania pracowni, holu, szatni; 

- prac porządkowych na posesji WTZ. 

Od 26.04.2021r. wznowiono działalność WTZ z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO 

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. 

Spis potrwa dłużej o 3 miesiące i zakończy się 30 września 2021 r. 

Udział w spisie jest obowiązkowy. 

Przypomnę, że 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.  

Obowiązkowym sposobem przekazania danych w spisie jest samospis internetowy 

przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie 

Głównego Urzędu Statystycznego. Samospisu można dokonać w Urzędzie Miejskim w Olecku, w 

budynku przy Placu Wolności 1, pokój nr 2.  

Spisać się można także przez telefon dzwoniąc na numer infolinii spisowej. 

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub 

telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie. Z uwagi 

na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania. Rachmistrzowie spisowi 

rozpoczną swoją pracę w miesiącu maju. 
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PEŁNOMOCNIK DO SPRAW UZAEŻNIEŃ 

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. 

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

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

która zapewnia mieszkańcom gminy Olecko dostęp do bezpłatnej i kompleksowej terapii uzależ-

nienia i współuzależnienia. W czasie pandemii wizyty należy umawiać telefonicznie pod nume-

rami 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. 
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kontynuuje realizację kampanii profilak-

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

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wsparła kampanię społeczną „Uśmiech za-

miast hejtu” realizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Olecku w ramach projektu „Cyfrolatki”. 
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