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INFORMACJA BURMISTRZA OLECKA  

O DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 

MAJ 2021  

SESJA RADY MIEJSKIEJ W DNIU 28 MAJA 2021r. 

 

FINANSE 

Uchwałą nr RIO.IV-0120-134/21 z dnia 14 kwietnia 2021r. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie 

zaopiniowała przedłożone przez Burmistrza Olecka sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy 

Olecko za 2020r. 

13 maja 2021r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Olecku wydała pozytywną opinię o realiza-
cji budżetu Gminy Olecko za 2020r. i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Bur mi-
strzowi Olecka. 

Uchwałą nr RIO.IV-0120-175/21 z dnia 20 maja 2021r. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie 

zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Olecka 

 

ADMINISTRACJA 

W maju W Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Olecku zostało potwierdzonych 48 profili 

zaufanych i 4 unieważnione.  

Do Burmistrza Olecka w maju 2021r. wpłynęło 1787 pism, od początku roku – 11 907 pism.   

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło 6 pism, które zostały zakwalifikowane jako sprawy wniesione i były 

na bieżąco przekazywane radnym. 

Zostało zwołanych 6 posiedzeń komisji oraz sesja Rady Miejskiej w Olecku.  

W ustawowym terminie, czyli do 30 kwietnia br. wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe, które 

zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Olecku oraz zamieszczone w BIP Urzędu Miejskiego w 

Olecku. 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

Remonty gminnego zasobu nieruchomości : 

Utwardzono nawierzchnię podwórka przy ul. Kościuszki 15 – koszt 7 865,00 zł 
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Dokonano rozbiórki części budynku gospodarczego przy ul. 11 Listopada / Zielona – koszt 4 500,00 zł 

Dokonano naprawy murku oporowego przy ul. 1 Maja (przy ścieżce rowerowej nad rzeką Lega) – koszt 

11 000,00 zł.  

 

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

Trwa budowa sieci ciepłowniczej na ul. Gołdapskiej, Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku 

w kierunku centrum miasta. 

Trwa budowa sieci ciepłowniczej na terenie zakładów Prawda. 

Zakończona została budowa sieci ciepłowniczej na rogu ul. Środkowa i Kolejowa 

Zakończona została budowa węzła grupowego w budynku kotłowni przy ul. Gołdapskiej, pozostało 

przepięcie instalacji, prace planowane są na najbliższy weekend. 

Wybrano wykonawcę projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia (zgłoszenia) na budowę - 

dla przedsięwzięcia:  "Modernizacja i budowa sieci, przyłączy oraz węzłów cieplnych  w Olecku- 

poprawa efektywności dystrybucji ciepła oraz likwidacja źródeł niskiej emisji w systemie 

ciepłowniczym PEC Olecko – etap II” 

 

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

Trwają prace polegające na dostosowaniu bazy TBS przy ul. Kościuszki do odbioru śmieci 

W ramach przygotowania do odbioru odpadów na terenie gminy Olecko spółka zakupiła 6 pojazdów 

do odbioru śmieci selektywnie zbieranych: 

- Scania, 3 osiowa, zabudowa JOAB jednokomorowa o pojemności 22m3,  

- Scania, 2 osiowa, zabudowa NORBA jednokomorowa o pojemności 17m3 

- Scania, 3 osiowa, zabudowa JOAB dwukomorowa o pojemności 21m3,  

- Mercedes Benz Econic, 2 osiowa, zabudowa NORBA jednokomorowa o pojemności 17 m3 

- Mercedes Benz Atego, pojazd typu „hakowiec” – również będzie służył jako pojazd zimowego 

utrzymania dróg, wyposażony w czołownicę, pług kupimy jak wyprostujemy finanse 

- Iveco Daily – wywrotka z wysoką zabudową do odbioru śmieci wielkogabarytowych, kat. B, będzie 

pracowała przy innych pracach związanych z utrzymaniem czystości w mieście 

W najbliższym czasie będzie oddana do użytkowania Ministacja do tankowania pojazdów 

Ponadto zakupione zostały: 

- pojemniki na śmieci 1100l – 230 szt. (30-czary, 50-zielony, 50- żółty, 50- zielony, 50- niebieski) 
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- pojemniki na śmieci 230l – 250 szt. (50-czary, 50-zielony, 50- żółty, 50- zielony, 50- niebieski) 

Pojemniki będzie można wydzierżawić – 1100l – 20 zł/szt., 240l- 8/szt. 

Zatrudnienie od czerwca 

- 3 kierowców, 1 kierowca z naszych zasobów 

- 6 ładowaczy nieczystości  

- 1 logistyk-kierownik (harmonogramy odbioru śmieci, bezpośrednia obsługa klienta) 

Zakończono prace modernizacyjne oczyszczalni ścieków w Babkach Oleckich 

Zakończono prace remontowe w lokalu komunalnym przy ul. Kasprowicza 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w Olecku rozpoczęło prace związane z wymianą 

wiosennego nasadzenia na letnie. 

Stokrotki, bratki i niezapominajki powoli będą znikać z terenów zieleni miasta. Rozpoczęła się wymiana 

i nowe nasadzenia dekoracji kwiatowych.  

14 maja 2021 r. zamontowano 15 pojemników kwiatowych wraz z obsadzeniem letnim na lampach na 

ul. Kolejowej i Pl. Wolności. Nowe miejsce otrzymały trzy pojemniki kwiatowe między innymi na ul. 

Kamiennej oraz przy przejściu dla pieszych obok Urzędu Miejskiego. W sumie w pojemnikach 

kwiatowych posadzono 138 szt. roślin w tym pelargonię bluszczolistną, pelargonię ogrodową oraz wilca 

ziemniaczanego. 

Swoje oblicze zmieniła między innymi skarpa na ul.11 Listopada, dosadzono do aktualnych kompozycji 

roślinnych paciorecznika ogrodowego oraz  czerwoną begonię odmiana Dragon. 

Na rabatach oraz wieżach kwiatowych pojawiają się letnie kwiaty. Obsadzone zostały kwiatami takie 

miejsca jak: wieża i gazony koło sklepy Agat na Pl. Wolności, rabata przy kościele na Pl. Wolności, wieża 

i gazony na ul. Kolejowej przy Starostwie Powiatowym, wieża w parku, wieża przy ul.11 Listopada koło 

kiosku, murek ogrodowy na placu przy głównej fontannie w parku, gazony na ul. Legusa, ul. 

Wieniawskiego, ul. Gołdapskiej, ul. Kiepury, oraz gazony i trzy wieże kwiatowe na Siejnik Podkowa. 

Do dotychczasowych letnich obsadzeń wykorzystano ponad 1663 szt. roślin, między innymi trawy 

ozdobne, pelargonie, begonie, wilce i inne. 

Ponadto Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w Olecku dokonało przycinki krzewów 

wokół terenów zieleni przy Urzędzie Miejskim oraz w parku, cały czas trwają prace związane z ręcznym 

pieleniem głównego parku oraz Amfiteatru z chwastów pomiędzy rabatami roślinnym. 

Zostały skoszone też kilkukrotnie trawniki we wszystkich parkach i skwerach w mieście, a na innych 

terenach zieleni prace nadal trwają. 

TRANSPORT PUBLICZNY 

26 maja w ramach  współpracy z wójtami gmin ościennych do Wojewody Warmińsko Mazurskiego 

złożony został wniosek o objęcie dopłatą w 2021 roku realizacji zadań w zakresie przewozów 
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autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla nowych linii autobusowych obejmujących 

zasięgiem gminy Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki.  

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Czyste powietrze : 

Gmina Olecko pomaga mieszkańcom z gminy Olecko przy składaniu wniosków z rządowego programu 

„Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

Największym zainteresowaniem wymiany źródła ciepła cieszą się kotły gazowe kondensacyjne oraz 

kotły na pellet, których maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 60 % dotacji. 

Postępowania środowiskowe: 

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.   

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 



5 
 

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

wnioskodawcę raportu ooś. 

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. PPIS w Olecku, 

PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie oraz RDOŚ w Olecku uznali, że dla w/w 

przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz 

sporządzenia raportu. W dniu 26.04.2021 r. wydaliśmy postanowienie o konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 14.05.2021 r. wydaliśmy postanowienie 

o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko.   

W dniu 14.04.2021 r. 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. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie, PPIS w Olecku oraz RDOŚ w 

Olsztynie wyrazili opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, strony 

zostały powiadomione poprzez obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych 

dowodów i materiałów. 

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

przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą, na działce ewidencyjnej nr 80/11, obręb Babki Oleckie. W dniu 

27.04.2021 r. wezwano Inwestora do usunięcia braków w powyższym wniosku. W dniu 07.05.2021 r. 

wpłynęła uzupełniona dokumentacja. W dniu 14.05.2021 r. zwróciliśmy się do Wód Polskich w 

Augustowie, PPIS w Olecku i RDOŚ w Olsztynie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu 

raportu. 

 

INWESTYCJE 

Zadania zakończone w okresie międzysesyjnym:   

Zakup urządzeń do siłowni terenowej w miejscowości Giże [FS] 

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

Termin wykonania: 29 kwietnia 2021 r.  

Koszt dostawy: 5 193,50 zł 

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

 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich [FS] 

Zakup i montaż toalety  

Dostawca: LIMBA 

Koszt 1 300,00 PLN 
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Wykonawca prac budowlanych: Zakład Ogólnobudowlany, E. Luto. Olecko  

- 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 wykonania: 12 maja 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” 

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 

 

 



7 
 

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 

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.  

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. 
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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 

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 
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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.  

W dniu 19 lutego został złożony wniosek o płatność  

 

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 – do dnia 11 maja 2021 r. nie wpłynęły oferty.  

 

Budowa wiaty Kolonia Olecko [FS] 

Dokumentacja budowlana do zgłoszenia – Pracownia Projektowa Agnieszka Ulikowska Olecko 

Koszt prac projektowych: 1 000,00 PLN 

Dokumentację opracowano  

Zlecono budowę wiaty firmie Meble Ogrodowe Małgorzata Dąbrowska, Dąbrowskie Osada 7, Olecko 

Wartość robót budowlanych 8 969,00 PLN 

Termin wykonania 30.06.2021r.  

 

Zagospodarowanie terenu gminnego przy plaży w Dułach [FS] 

Dokumentacja budowlana pomostu do zgłoszenia – Pracownia Projektowa DROGOWNICTWO, Ełk 

Koszt prac projektowych: 2 583,00 PLN 

Termin opracowania dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń - 31.07.2021r. 
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Kolej na rower- budowa stacji rowerowych i miejsc odpoczynku w miejscowości Kukowo 

Gmina Olecko pozyskała dofinansowanie na budowę stacji rowerowych w miejscowości Kukowo.  

Wartość zadania: 25.000,00 zł 

Kwota dofinansowania: 20.000,00 zł 

Wkład własny gminy (fundusz sołecki): 5.000,00 zł 

Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana po wprowadzeniu zadania do budżetu gminy.  

 

Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS) 

Wykonawca prac budowlanych: Usługi  Ogólnobudowlane, Tomasz Walicki, Gordejki 12a, Gmina  

Olecko 

Koszt: 12.800,00 PLN 

Termin wykonania: 8 sierpnia 2021 r. 

Zakres: ogrodzenie panelowe o wys.  1,5 m, dł. 80,0 m  .  

 

Przebudowa starego skateparku 

Zamieszczono zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni skateparku” na 

platformie zakupowej PZP24. 

Otwarcie ofert nastąpi 28 maja 2021r.  

Zakres robót: 

− demontaż i montaż elementów skateparku; 

− wykonanie na nawierzchni asfaltowej nowej płyty z betonu; 

− humusowanie z obsianiem trawą. 

 

Wnioskowanie: 

W dniu 07.05.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach pierwszej edycji konkursu „Granty 

Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” – dotyczy ROD „Ruczaj” w Olecku. 

 

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 

Zawarto umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geod. 193/4 o powierzchni 

1800 m2 przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położone 

w obrębie geodezyjnym Gąski. 

Zawarto umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geod. 1403 o powierzchni 

85 m2,  przeznaczonej na poprawę  warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej 

w Olecku przy ul. Leśnej. 
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE  

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:  

Projekt MPZP w miejscowościach Lesk i Olecko - teren położony pomiędzy ul. Kościuszki a linią 

kolejową ponownie zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko w dniach od 7 czerwca 2021 r. do 28 czerwca 2021 r. 

Dyskusja publiczna: 21 czerwca 2021 r. 

Termin składania uwag do projektu planu: 12 lipca 2021 r. 

 

Projekt MPZP Śródmieście – Centrum zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko w dniach od 7 czerwca 2021 r. do 28 czerwca 2021 r. 

Dyskusja publiczna: 25 czerwca 2021 r. 

Termin składania uwag do projektu planu: 12 lipca 2021 r.;      

Szczegółowe informacje w pok. nr 11 oraz na stronie BIP UM Olecko. 

 

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 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tunelowa, 19-400 Olecko – rozbudowa sieci 

wodociągowej  zasilającej Osiedle Lesk; długości ok. 1000 m 

PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20—340 Lublin – budowa doziemnej linii kablowej nN, złącza 

kablowego nNna terenie ulicy Parkowej; długości ok. 50 m 

 

KULTURA 

INFORMACJE MIĘDZYSESYJNE z Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” 

Na 29 maja zaplanowany jest recital Joanny Aleksandrowicz „Od nocy do nocy” dedykowany mamom 

z okazji ich święta. Na 30 maja zaplanowano zaś imprezę z okazji Dnia Dziecka zatytułowaną „Wielki 

Chaos z Pióropuszem”. 
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Pracownicy ROK „MG” zaangażowali się w produkcję filmu promującego Olecko w ramach konkursu 

ogłoszonego przez Cittaslow – organizację, do której nasze miasto należy. 

Trwają intensywne przygotowania do 28. Przystanku Olecko. Niebawem ogłoszony zostanie pełny 

program. Więcej informacji na stronie rokmg.pl oraz na profilu ROK „MG 

W studiu muzycznym ROK „MG” powstają kolejne nagrania. Nowe utwory przygotowały między innymi 

Oleckie Echo i punkowy zespół Kundle. 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.  

Trwa projekt „ROK-owiania 2021” realizowanym w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy 

Lokalne, finansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Odbyły się 

spotkania z animatorem z Narodowego Centrum Kultury, mieszkańcy miasta i gminy wypełniali ankiety, 

na podstawie których opracowana zostanie diagnoza dotycząca ich kulturalnych potrzeb. Aktualnie 

pracownicy ROK „MG” wspólnie z oleckimi animatorami i aktywistami, a także ekspertem z 

Narodowego Centrum Kultury opracowują regulamin konkursu na artystyczne inicjatywy 

mieszkańców. Konkurs ogłoszony zostanie na początku czerwca. 

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. 

Prowadzone są próby do filmu „Legenda o Czarze Północy”, który realizowany jest wspólnie z 

Rosjanami. Wirtualne kontakty z partnerami z Gusiewa możliwe są dzięki sprzętowi komputerowemu 

kupionemu w ramach projektu. Projekt "Czar Północy" został wyróżniony jako projekt tygodnia na 

stronie Centrum Projektów Europejskich. 

Więcej : https://www.cpe.gov.pl/p2489/o-nas/aktualnosci/projekt-tygodnia-czar-polnocy-rozwoj-

wspolnej-turystyki-festiwalowej-olecka-i-gusiewa-2489 

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

obiektów kulturalnych w Olecku" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

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

do końca roku. 

 

SPORT 

Wydarzenia  zorganizowane lub współorganizowane przez MOSiR Olecko w okresie 

międzysesyjnym: 

24 kwietnia odbyło się przełożone z marca z  powodu obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią 

koronawirusa wydarzenie biegowe Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego w Olecku pn. „Niebieskie 

sztafety dla autyzmu”. Na starcie pojawiły się złożone w najróżniejszy sposób (pod względem m.in. 

wieku i zaawansowania biegowego) drużyny, które wystartowały w biegu 5 x 800 metrów.  
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1 maja zainaugurowany został sezon tenisowy na oleckich kortach. W pierwszym tegorocznym turnieju 

zagrało 8 zawodników z Ełku, Suwałk i Olecka. Zwyciężył Karol Szymański. Niestety pogoda 

pokrzyżowała plany tenisowe na 2 maja. Z powodu intensywnych opadów deszczu nie odbył się 

deblowy Nocny turniej z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

W dniach 7-9 maja w Hali Lega odbyła się 1/16 finału Mistrzostw Polski Młodziczek. Na parkiecie 

zmierzyły się piłkarki ręczne UKS 49 Białystok, MKS Słupia Hilary Słupsk, UKPR Agrykola Warszawa i 

MLKS Czarni Olecko. Zawodniczki Czarnych po dwóch wygranych spotkaniach przegrały jednak wysoko 

trzeci mecz i nie awansowały do dalszej fazy rozgrywek MP. 

9 maja odbył się na stadionie piłkarsko-lekkoatletycznym MOSiR Olecko I Memoriał im. Romualda 

Wojnowskiego. Na starcie lekkoatletycznych zmagań - biegów, rzutów i skoków - stanęło blisko 350 

zawodników i zawodniczek z Warmii, Mazur, Podlasia i Mazowsza. 

Na stadionie głównym i na boisku ze sztuczną murawą oleccy piłkarze Czarnych Olecko rozegrali w 

sumie 8 meczy ligowych.  

Planowane wydarzenia: 

W okresie międzysesyjnym zapadła decyzja w Polskim Związku Piłki Siatkowej w Warszawie o 

przyznaniu Olecku roli gospodarza siatkarskich finałów mistrzostw Polski juniorek U19 (27-31 maja) 

oraz juniorek młodszych U17  (2-6 czerwca). Po raz kolejny w Hali Lega odbędzie się więc ważne 

siatkarskie wydarzenie, a na parkiecie będzie można zobaczyć zapewne przyszłe reprezentantki Polski. 

Kibice będą mogli oglądać mecze na żywo na Kanał w serwisie Youtube – MOSiR Olecko 

Ruszyły zapisy na Predathlon Family Cup. Zmagania duetów złożonych z osoby dorosłej i dziecka 

polegające na bieganiu, jeździe na rowerach i płynięciu kajakiem odbędą się 19 czerwca. Start i meta 

na kąpielisku „Szyjka”.  

 Trwają też zapisy do udziału w kolejnej edycji imprezy rowerowej Maratony Kresowe. 

29 maja na stadionie miejskim, odbędzie się kolejna już XIV Olecka Olimpiada Milusińskich im. 

Romualda Wojnowskiego dla dzieci w wieku 3-10 lat. 

Korzystanie z obiektów MOSiR w okresie międzysesyjnym: 

W okresie międzysesyjnym gościliśmy na obiektach MOSiR grupę pływaków UKP Polonia Warszawa, 

która korzystała z pływalni w Hali Lega zgodnie z zapisami rozporządzenia dotyczącego ograniczeń 

związanych z pandemią koronawirusa. Z boisk piłkarskich oraz hali sportowej korzystają regularnie 

oleccy sportowcy, w tym m.in. piłkarze nożni i ręczni MLKS Czarni Olecko oraz lekkoatleci. 

Prace porządkowe i remonty 

Zakończył się remont schodów, prowadzących z parkingu głównego pod Halą Lega do głównego wejścia 

na obiekt. Prace prowadzone były przez pracowników MOSiR Olecko. 

Pracownicy MOSiR Olecko przeprowadzili prace porządkowe i remontowe, polegające m.in. na 

wymianie uszkodzonych elementów i odmalowaniu drewnianych elementów, na kąpielisku Skocznia.  
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Nowa strona www MOSiR Olecko 

Ruszyła nowa strona internetowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku. Nowa witryna  

dostosowana jest do wymaganych norm WCAiG 2.1. 

Kanał w serwisie Youtube 

Miejski Ośrodek Sporty i Rekreacji od połowy maja dysponuje już własnym kanałem w serwisie 

Youtube. Transmitowane będą na nim wybrane wydarzenia odbywające się na obiektach MOSiR, a 

także zamieszczane archiwalne nagrania 

 

PROMOCJA 

Działania w ramach projektu "Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko": 

• Oleckie Ptasie radio – przygotowanie scenariusza audycji radiowych dotyczących dokarmiania 

ptaków, które staną się częścią kampanii edukacyjnej przeprowadzanej w ramach projektu. 3 

audycje, których bohaterami będą różne ptaki wraz z pakietem materiałów edukacyjnych trafią 

do szkół i przedszkoli na terenie gminy Olecko. Kampania ma trafić do min. 240 uczniów szkół 

i przedszkoli (wskaźnik do spełnienie w projekcie). 

• Zamówienie projektu i wykonania 9 tablic edukacyjnych pokazujących 56 gatunków objętych 

ochrona występujących na terenach objętych projektem 

• Ogłoszenie konkursu fotograficznego „Ptaki w mieście” dla dzieci w wieku 5-10 i 11-18 lat. 

 

Działania promocyjne w ramach projektu "Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze 

miasta Olecko"  

• Prace nad wydawnictwem - bajka o Olecku promująca walory rekreacyjno-przyrodnicze Olecka 

• Publikacja ogłoszenia w prasie na temat projektu (konkurs ptaki w mieście) 

• Współpraca z grafikiem w zakresie przygotowania monideł oraz gry memory promujących pro-

jekt. 

Cittaslow VIDEO 

W konkursie Międzynarodowej Sieci Cittaslow na nagranie prezentujące miasta Cittaslow został 

zgłoszony film prezentujący Olecko budzące się do życia po zimowym śnie.  

Autorami są: Zofia Kardel, Kamil Fidler - pracownicy Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury 

Garbate” oraz Michał Gutowski. 

Film można obejrzeć pod linkiem >>> https://bit.ly/3fqENxl 

 

https://bit.ly/3fqENxl
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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 

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.  

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Rozstrzygnięty został  drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 

zakresie kultury. 

Wpłynęły trzy oferty ale tylko jedna spełniła wymogi formalne. 

Warunków oceny formalnej nie spełniły  następujące oferty: 

Oferta nr 2 –Stowarzyszenie „Ku Słońcu” -  organizacja pozarządowa nie przeznaczyła środków 

finansowych na realizację zadania (wymagane kryterium w ocenie formalnej) oraz  zakres oferty jest 

niezgodny z warunkami ogłoszonego konkursu – termin realizacji zadania wskazany przez 

stowarzyszenie jest wcześniejszy niż termin, w którym mową być realizowane zadania publiczne – 

Rozdział VI pkt 1 ogłoszenia). 

Oferta nr  3 – Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy” z siedzibą w Olecku - organizacja 

pozarządowa nie przedstawiła informacji o zapewnieniU kadry z odpowiednimi do prowadzonych 

zadań kompetencjami i kwalifikacjami (weryfikowane na podstawie części IV pkt 2 oferty). 

1 czerwca zostanie podpisana umowa  ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kultury i Sportu w 

Sejnach na organizację w Olecku 6 czerwca br. Otwartych Mistrzostw Mażoretek Polski Północno-

Wschodniej.   

Kwota dotacji wynosi  3500,00 zł 

20 maja Fundacja „Lega Express” złożyła ofertę uproszczoną w zakresie kultury fizycznej pt. 

”Żeglarskie lato”.  
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BUDŻET OBYWATELSKI 

Do 28 maja trwa  nabór do zespołu ds. budżetu obywatelskiego Gminy Olecko na 2022 r. 

Budżet Obywatelski to mechanizm, dzięki któremu mieszkańcy naszej gminy mają realny wpływ na 

rozdysponowanie części budżetu gminy Olecko. To proces, dzięki któremu mogą bezpośrednio 

oddziaływać na miasto, realizując potrzeby swoich lokalnych społeczności. I właśnie budżet 

obywatelski jest narzędziem służącym do ich zaspokajania. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pełni 

niezwykle istotne funkcje w całym procesie. 

W skład zespołu wchodzą: 

1. przedstawiciele Rady Miejskiej w Olecku – 4 osoby, 

2. przedstawiciel Oleckiej Rady Seniorów w Olecku – 1 os., 

3. przedstawiciel Oleckiej Rady Młodzieżowej w Olecku - 1 os., 

4. przedstawiciel organizacji pozarządowych i społecznych – 1 os., 

5. pracownicy Urzędu Miejskiego w Olecku – 3 os., 

6. przedstawiciele mieszkańców – 3 os. 

Aby zgłosić swoją kandydaturę należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres 

e-mail: um@um.olecko.pl, drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 

Olecko, osobiście: dostarczyć do Biura Obsługi Klienta do dnia 28 maja 2021 r. (piątek), do godz. 15:00. 

STRATEGIE, PROJEKTY, PROGRAMY 

NA CO IDĄ MOJE PIENIĄDZE? 

Na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce „MIESZKANIEC” znajduje się nowa kategoria  ,,NA CO IDĄ 

MOJE PIENIĄDZE?” W prezentacjach przedstawiamy planowane wydatki, zadania inwestycyjne oraz 

prognozę dochodów z podatku PIT, z której mieszkańcy dowiedzą się, o ile zwiększyłyby się wpływy do 

budżetu, gdyby podatek dochodowy został odprowadzony przez wszystkich mieszkańców Gminy 

Olecko.  

Na co idą moje pieniądze to platforma, która opowiada o budżecie gminy - angażująco  

i ciekawie dla mieszkańców.  

Z aplikacją można zapoznać się pod linkiem >>>> https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-

gminy/olecko/2021 

 

Raport o stanie Gminy Olecko w 2020 r. został przekazany Radzie Miejskiej w Olecku 21 maja. Udo-

stępniliśmy go mieszkańcom na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku oraz na profilach 

społecznościowych. Raport, zgodnie z ustawą o samorządzie, obejmuje podsumowanie działalności 

wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy 

i budżetu obywatelskiego. Zachęcam do zapoznania się z tym dokumentem. Znajdą w nim Państwo 

obiektywne informacje o tym co zrobiliśmy w poszczególnych kategoriach w podziale na: realizowane 

programy, polityki i strategie, mieszkańców, budżet, inwestycje, infrastrukturę i gospodarka komu-

nalną, edukacje, zdrowie, pomoc społeczną i wsparcie dla rodzin, gospodarkę. 

Z raportem można zapoznać się korzystając z linku >>>> https://bit.ly/2Ten2IG 

https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-gminy/olecko/2021
https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-gminy/olecko/2021
https://bit.ly/2Ten2IG
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Gminny program rewitalizacji gminy Olecko 

20 maja br. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji. Na spotkaniu wstępnie określono 

obszary zdegradowane w gminie, które w dalszym etapie zostaną poddane diagnozie zgodnie z 

wymaganiami ustawy o rewitalizacji.  

EDUKACJA 

13 maja  2021 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka 

Sienkiewicza w Olecku. Konkurs został rozstrzygnięty. Od 1 września 2021 r. funkcję dyrektora szkoły 

będzie pełnić Pani Eligia Marta Bańkowska. 

Minister Edukacji i Nauki rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ogranicze-

nia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-

czaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 824) ograniczył funkcjonowanie publicznych i niepublicznych 

szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII  do 30 maja 2021 r.  

Od 17 maja do 30 maja 2021 r.  nauka w klasach IV-VIII odbywa się hybrydowo, natomiast od dnia 31 

maja 2021r. do nauki stacjonarnej w szkołach mają powrócić wszyscy uczniowie.  

20 maja 2021 r. Gmina Olecko złożyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej  wniosek na kwotę  

85 741,00 zł o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej  z 0,4 % rezerwy w roku 2021 z tytułu 

wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych (geografia, biologia, fizyka, chemia) w szkołach podstawowych. Wnioskowane 

wsparcie dotyczy Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach. 

 

SPRAWY SPOŁECZNE 

Pozytywnie rozpatrzony został wniosek na zakup wyposażenia w związku z planowanym utworzeniem 

Klubu Senior + w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2021.  Przyznana 

kwota dotacji to 75 792,00 zł. 

W ramach pomocy dla przedsiębiorców na początku maja zostały wysłane pisma do przedsiębiorców 

branży gastronomicznej, posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu informujące o częściowym 

zwolnieniu i zwrocie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczo-

nych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Olecko za 2021 rok. 

Rozpoczęto procedurę przeprowadzenia wyborów do  Oleckiej Rady Młodzieżowej. Wybory odbędą 

się w dniach 18 czerwca 2021 r. we wszystkich szkołach na terenie gminy, natomiast 19 czerwca 2021 

r. w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” w Olecku dla uczniów, którzy nie uczęszczają do 

szkół na terenie naszej gminy. 

Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa rozpoczął przygotowania do realizacji Ogólno-

polskiego Programu Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „ NIE nowotworom u 

dzieci”. Organizatorem programu jest Fundacja, która jest polską organizacją pożytku publicznego, re-

alizująca program pod nazwą „Ronald Mc Donald Care Mobile”.  
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W dniach 12-24 maja oraz w dniu 2 czerwca odbywa się kwalifikacja wojskowa w gminie Olecko. W 

związku z obywającymi się maturami w szkołach, część poborowych złożyła wnioski o umożliwienie 

zmiany terminów stawienia się na  Komisję Lekarską. Wnioski zostały uwzględnione. 

W dniach 17-21 maja 2021 roku odbyły się ćwiczenia organizowane przez  Dowództwo Operacyjne 

Rodzajów Sił Zbrojnych pod kryptonimem RENEGADE/SAREX-21. W ramach ćwiczeń w dniu 20 maja 

2021 r., uruchomione zostały sygnały alarmowe w formie syren,  które dotyczyły powiadamiania miesz-

kańców o zagrożeniu z powietrza. 

W dniach 10-24 kwietnia 2021 roku w KP  PSP w Olecku zostało przeprowadzone szkolenie kierujących 

działaniem  ratowniczym dla członków OSP-dowódców, uczestniczyło w nich pięciu ochotników z jed-

nostek OSP Gąski, Szczecinki, Lenarty. 

Został złożony kolejny wniosek do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie doty-

czący realizowania zadania „transport osób mających trudnośći w samodzielnym dotarciu do punktów 

szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, W tym osób niepełnosprawnych”. Dofinansowanie pokryje 

koszt organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach  prze-

ciwko wirusowi, oraz koszty przewozu osób. 

Dokonano przeglądu okresowego sprzętu ratowniczego eksploatowanego w pięciu  jednostkach 

Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Olecko – sprzęt sprawny technicznie został dopuszczony do dal-

szej eskploatacji. 

Środowiskowy Dom Samopomocy:  

Od 26 kwietnia br. została podjęta otwarta działalność ośrodka. Zajęcia prowadzone są w maksymalnie 

5-osobowych grupach i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego, 

W związku z obostrzeniami sanitarnymi związanymi z COVID-19 przygotowane zostały trzy „zielone 

sale” na terenie zielonym wokół budynku Domu. W miarę dobrych warunków pogodowych terapia 

zajęciowa i usprawnianie ruchowe organizowane są na świeżym powietrzu, 

Przeprowadzone zostały zajęcia informacyjne dla uczestników Domu dotyczące zasad segregacji 

odpadów komunalnych. W tym celu wykorzystane zostały między innymi materiały poglądowe 

przekazane przez Urząd Miejski w Olecku, 

Udzielana jest pomoc uczestnikom w przekazywaniu danych w Narodowym Spisie Powszechnym 

Ludności i Mieszkańców 2021 

Do 24 maja br. podjęte zostały działania w zakresie pomocy oraz zwiększające bezpieczeństwo 

zdrowotne uczestników i ich rodzin, w związku z zagrożeniem zakażenia się COVID-19, między innymi: 

Przygotowano i przekazano uczestnikom artykuły żywnościowe w ramach współpracy z CARITAS Koło 

w Olecku, łącznie przekazano w tym okresie 170 paczek; 

Prowadzone jest stałe wsparcie w zakresie prania odzieży i pościeli uczestnikom nie posiadającym 

możliwości samodzielnego prania w domu; 
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Udzielane jest stałe wsparcie uczestnikom w dostępie do usług medycznych. Ośrodek dokonał jako 

placówka grupowego zgłoszenia 14 osób na szczepienie przeciw COVID-19 i obejmie te osoby opieką 

podczas szczepień, tj. umożliwi dotarcie do punktu szczepień, wypełni należne dokumenty. 

Poszerzone została oferta zajęć rozwijających zainteresowania muzyczne uczestników o zajęcia 

rytmiczno-bębniarskie, w celu podtrzymania i rozwijania umiejętności gry na bębnach djembe i 

conga, rozpoczętej w 2020 r. podczas realizacji projektu „Rytm ognia” dofinansowanego przez 

Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w ramach „Pomysłodajni”. 

URZĄD STANU CYWILNEGO 

Trwa Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.  

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. Osoby, które dokonały samospisu mogą wziąć udział w 

loterii. Do wygrania są karty przedpłacone o wartości 500 zł i 1000 zł oraz samochody osobowe. 

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. Rachmistrzowie 

spisowi już rozpoczęli swoją pracę. Do końca czerwca będą przeprowadzali wywiady wyłącznie 

telefoniczne. Respondent, do którego zadzwoni rachmistrz spisowy zobaczy na ekranie swojego 

telefonu numer: 22 828 88 88 niezależnie od województwa. Jest to gwarancja dla respondenta, że 

dzwoni do niego rachmistrz spisowy, a nie osoba podszywająca się pod niego. 

Udział w spisie jest obowiązkowy. 

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej każdy kto wbrew 

obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie 

powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie. 
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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! 
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