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INFORMACJA BURMISTRZA OLECKA 

O DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 

CZERWIEC 2021 

SESJA RADY MIEJSKIEJ W DNIU 18 CZERWCA 2021 r. 
 

FINANSE 

Dnia 28 maja 2021 r. została podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz uchwała w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Olecka z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok. 

 

ADMINISTRACJA 

W czerwcu w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Olecku zostało potwierdzonych 29 profili 

zaufanych i 1 został unieważniony.  

 

Do Burmistrza Olecka w czerwcu 2021 r. wpłynęły 994 pisma.   

 

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły 4 pisma, które zostały zakwalifikowane jako sprawy wniesione  

i były na bieżąco przekazywane radnym. 

 

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

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

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

Inwestycje: 

Trwają prace budowy sieci ciepłowniczej przy ul. Gołdapskiej, na wysokości ul. Parkowej  

i ul. Wiejskiej. 

Nastąpiło przepięcie ze starszej sieci ciepłowniczej na modernizowaną na odcinku zakładów Tabex w 

celu dostaw ciepłej wody użytkowej. 

Zakończono prace związane z budową sieci ciepłowniczej na ul. Środkowej w kierunku  

ul. Kolejowej (zasilanie do ul. Plac Wolności 6 oraz Urzędu Miejskiego). 

Zakończono montaż węzłów ciepłowniczych przy ul. Składowej 5b, ul. Składowa 4,  

ul. Kopernika 1, ul. 11 Listopada 11 a. 
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Trwają prace remontowe w budynku kotłowni przy ul. Gołdapskiej 22a, dostosowanie pomieszczeń 

technicznych i socjalnych na potrzeby nowego sezonu grzewczego. 

 

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

Zieleń miejska: 

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

wiosennego nasadzenia na letnie. 

27 maja 2021 r. dokonano nowych letnich nasadzeń roślinnych na głównej wieży i skrzynkach 

znajdujących się na schodach przy Urzędzie Miejskim i Urzędzie Stanu Cywilnego. Łącznie w 

skrzynkach, wieży oraz gazonach posadzono 252 szt. roślin. Wykorzystano w tym celu pelargonie 

bluszczolistne, surfinie, werbeny, trawy ozdobne (Pennisetum purpureum). 

13 maja 2021 r. zostały zmówione i zakupione 3 szt. kwietników 800 mm z mocowaniem metalowym 

oraz 8 szt. skrzynek kwiatowych 800 mm z podwójnym dnem. 10 czerwca 2021 r. pojemniki i wieże 

dostarczono do TBS Sp. z o.o. w Olecku. 

11 czerwca posadzono w ww. skrzynkach 75 szt. roślin sezonowych. Wykorzystano w tym celu 

kompozycję z pelargonii rabatowych, bluszczolistnych i motylkowych oraz ipomei.  

10 czerwca 2021 r. dosadzono do róż znajdujących przed Urzędem Miejskim 270 szt. pelargonii 

rabatowej. 

11 czerwca 2021r. posadzono pelargonię rabatową w 10 betonowych gazonach znajdujących się przy 

wejściu do Parku Sportu i Rekreacji.  

14 czerwca 2021r. pojemniki z  kwiatami zamontowano na barierkach przy poczcie na Placu Wolności 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w Olecku dokonało i dokonuje w dalszym ciągu 

przycinki krzewów na rondzie Ełckim. Trwają prace związane z ręcznym pieleniem głównego parku 

oraz Amfiteatru z chwastów pomiędzy rabatami roślinnym. Usunięto chwasty ze skweru na  

ul. Baczyńskiego. 

Po raz kolejny zostały skoszone trawniki we wszystkich parkach i skwerach w mieście, pasach zieleni, 

a na innych terenach zieleni prace nadal trwają. 

Dokonano przycinki krzewów na Alei Zwycięstwa ul. Sokolej i drzewa na ul. Słowiańskiej. Uprzątnięto 

topolę na ul. Żeromskiego przy stawku. 

 

Odbiór i transport śmieci: 

Zakupiono i sprowadzono 6 pojazdów do odbioru śmieci: 2 śmieciarki 2 komorowe z zabudową Joab  

i Norba  marki Scania i Mercedes, 2 śmieciarki jednokomorowe z zabudową Joab i Norba marki 

Scania, 1 pojazd typu hakowiec oraz 1 wywrotka do transportu śmieci gabarytowych. 

Zakupiono pojemniki na śmieci: 1100 l i 240 l celem zabezpieczenia ich dostępności mieszkańcom 

gminy Olecko. 
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Przygotowano Bazę TBS pod względem technicznym do odbioru i transportu śmieci (plac 

manewrowy, stanowiska pojazdów specjalnych, miejsce do mycia pojazdów, miejsce do mycia 

pojemników na śmieci). 

Trwają prace remontowe instalacji elektrycznej w budynku warsztatu mechanicznego. Dostosowanie 

oświetlenia i gniazd elektrycznych do narzędzi warsztatowych. 

 

TRANSPORT PUBLICZNY 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski rozpatrzył pozytywnie złożony wniosek w sprawie  

rozszerzenia  publicznego transportu zbiorowego na gminy ościenne – Wieliczki, Świętajno oraz 

Kowale Oleckie. Sprawa jest w toku. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Segregacja odpadów: 

Z dniem 1 lipca 2021 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku, 

wchodzi w życie Jednolity System Segregacji Odpadów. Od tego czasu odpady komunalne zbierane 

będą w podziale na frakcje: 

• PAPIER (kolor niebieski), 

• METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty), 

• SZKŁO (kolor zielony,) 

• BIO (kolor brązowy), 

• ZMIESZANE (kolor czarny), 

• POPIÓŁ/ŻUŻEL, 

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do 

gromadzenia odpadów. 

Dopuszcza się oddawanie odpadów w workach na śmieci. Worki w zależności od frakcji odpadów 

powinny mieć odpowiedni kolor. 

Zmieszanie odpadów spowoduje ich nieodebranie. 

 

CO JEŚLI JUŻ POSIADAM POJEMNIKI NA ŚMIECI W INNYCH KOLORACH?  

Obowiązek dostosowania kolorów pojemników do kolorów frakcji należy spełnić od 1 lipca 2021 

roku. Pojemniki, w innych kolorach wystarczy w widoczny sposób opatrzyć napisem - nazwą frakcji, 

i/lub oznaczyć go kolorystycznie. 

CO Z ODPADAMI PROBLEMOWYMI? 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE (m.in. meble, opakowania o dużych rozmiarach), ZUŻYTY SPRZĘT 

ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY RTV I AGD, metale, szkło opakowaniowe, POPIOŁY, inne niż 

niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (nie mogą zawierać azbestu, papy, smoły itp.), 
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odpady biodegradowalne („mokre”) pochodzące z gospodarstw domowych - osoby fizyczne z Gminy 

Olecko mogą oddać bezpłatnie w Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów zlokalizowanym w 

Olecku, przy Stacji Przeładunkowej Odpadów przy ul. Kościuszki 57, tel. 87 737 90 85.  

Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów otwarty jest  w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek  

od godz. 7:00 do 15:00, w środę od godz. 7:00 do 17:00 natomiast w sobotę od godz. 11:00 do 13:00.  

Odbiór odpadów wielkogabarytowych i popiołu realizowany będzie po uzgodnieniu telefonicznym 

z przewoźnikiem - zgłoszenia nie później niż w przeddzień wywozu. 

POPIÓŁ należy gromadzić w znormalizowanych pojemnikach metalowych, umożliwiających ich 

opróżnienie. 

 

KIEDY BĘDĄ ODBIERANE ODPADY? 

Odpady obierane są z nieruchomości zgodnie z przygotowanym harmonogramem odbioru odpadów 

na 2021 r. i przewożone do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów znajdującego się w Siedliskach 77, 

19-300 Ełk, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko - MAZURY” Sp. z o.o.  

W dniu odbioru odpadów pojemniki należy udostępnić przewoźnikowi wystawiając je przed 

nieruchomość lub w widocznym miejscu na posesji. 

Na dzień 14 czerwca 2021 r. według deklaracji już ponad 94 % mieszkańców z nieruchomości 

zamieszkałych deklaruje segregację odpadów, natomiast z nieruchomości niezamieszkałych to 51 %.  

Nowy przewoźnik, TBS Sp. z o.o. w Olecku opracował już harmonogram odbioru odpadów na kolejne 

miesiące. 

Spółka zakupiła 6 samochodów do odbioru odpadów komunalnych z naszej gminy. 

Jeszcze przed 1 lipca 2021 r. zostaną dostarczone do naszych mieszkańców ulotki dotyczące nowej 

segregacji odpadów oraz harmonogramy odbioru odpadów. 

 

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.   
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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. 

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 instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z 

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

27.05.2021 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 10.06.2021 r. wydaliśmy 

postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu ooś. 

W dniu 19.05.2021 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z 

miejscowości Skowronki do Olecka. W dniu 20.05.2021 r. zwrócono się do Wód Polskich w 

Augustowie, RDOŚ w Olsztynie oraz PPIS w Olecku o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Olecku wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
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INWESTYCJE 

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. 5 km o nawierzchni betonowej. 

  

Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko 

Wykonawca robót budowlanych na części I, II i III: Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o., ul. Ożarowska 

59/76, 01-416 Warszawa. 

Oferowana cena realizacji zamówienia cześć I : 573.600,00 PLN. 

Oferowana cena realizacji zamówienia cześć II : 978.948,94 PLN.  

Oferowana cena realizacji zamówienia cześć III : 148.280,02 PLN. 

Termin wykonania części I, II, III do dnia 31 sierpnia 2021 r.  

Zakres robót:  

Część I 

1. Obszar między boiskiem treningowym a stadionem miejskim w Olecku na terenie MOSiR ciąg 

spacerowy przez cały teren pomiędzy boiskiem treningowym a stadionem miejskim: 

2. Skarpa wzdłuż „Wiewiórczej ścieżki” do plaży miejskiej „Skocznia”. 

3. Teren przy Alei 450-lecia Olecka. 

Część II 

1.Staw na Osiedlu Siejnik. 

2. Staw przy ul. Orzeszkowej/Żeromskiego w Olecku. 

3. Staw kolejowy przy ul. Wojska Polskiego w Olecku. 

Część III 

1. Otoczenie przy Stacji Paliw na Osiedlu Siejnik. 

2. Skwer przy ul. Młynowej w Olecku. 

3. Teren przy Szosie do Krupina .   

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

w trakcie weryfikacji. 

 

Budowa drogi gminnej nr 141532N (ul. Przemysłowa) w Olecku 

Wykonawca robót: Oleckie przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. w Olecku , ul. Wojska 

Polskiego 12. 

Cena robót brutto: 1.678.945,71 PLN. 

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); 
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- 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. 

 

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 

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

Koszt robót budowlanych 1 669 606,06 zł 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 
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oraz placów utwardzonych o powierzchni 427,40 m², oraz przebudowy budynku zaplecza o kubaturze 

513,00 m³, w skład którego wchodzą w szczególności: 

1) Boisko - roboty przygotowawcze 

2) Boisko wielofunkcyjne 

3) Boisko- wykonanie ciągów komunikacyjnych 

4) Boisko - zagospodarowanie terenów zielonych 

5) Zaplecze boiska - roboty rozbiórkowe 

6) Zaplecze boiska - roboty dekarskie 

7) Zaplecze boiska -murowe 

8) Zaplecze boiska podłoża i posadzki 

9) Zaplecze boiska roboty wykończeniowe 

10) Zaplecze boiska stolarka 

11) Zaplecze boiska elewacja 

12) Oświetlenie i nagłośnienie boiska 

13) Instalacje elektryczne w budynku zaplecza 

14) Rozdzielnica RE 

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

16) Przebudowa kanalizacji sanitarnej 

17) Odwodnienie boiska – drenaż 

18) Kanalizacja deszczowa 

19) Przyłącze kanalizacji deszczowej 

20) Remont dachu części nie objętej projektem - niekwalifikowane 

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu „Sportowa Polska” w wysokości 846 900,00 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.  
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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: 30.06.2021 r. 

 

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 z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń: 31.07.2021 r. 

 

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 

W dniu 31 maja 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie.  

 

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 2 zapytania ofertowe na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni skateparku” na 

platformie zakupowej PZP24. 

Nie wpłynęły żadne oferty. 

Zakres robót: 

− demontaż i montaż elementów skateparku; 

− wykonanie na nawierzchni asfaltowej nowej płyty z betonu; 

− humusowanie z obsianiem trawą. 

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych 

11 czerwca 2021 r. podpisano  umowę o realizację inicjatywy lokalnej z Panią Joanną Jurewicz 

zamieszkałą w Możnych.  

Gmina zakupi materiały niezbędne do budowy świetlicy w  zakresie wskazanym we wniosku  

w wysokości 26 011,00 zł. 

Inicjator zobowiązuje się świadczyć pracę społeczną 10 osób, obejmującą łącznie 558 roboczogodzin, 

na wykonanie następujących czynności: 

− koordynacja  realizacji zadania, 

− przygotowanie terenu pod inwestycję, 

− prace ziemne,   

− wykonanie szalunków, zbrojenia, wylanie betonu, 

− kierowanie budową, 
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− obsługa geodezyjna, 

− murowanie ścian fundamentowych, 

− zapewnienie maszyn i sprzętu budowlanego, 

− dokumentacja fotograficzna z realizacji zadania 

Wartość świadczeń inicjatora -  21 830,00 zł  

 

Zakup i montaż  siłowni terenowej w Gordejkach Małych (FS) 

Wykonawca zadania: Fit Park Sp. z o.o. - Sp.k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74,  87-100 Toruń 

Termin wykonania zamówienia: 15 lipca 2021 r. 

Wartość zamówienia: 11 193,00 zł. 

Zakres zadania: dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej: 

- orbitrek i biegacz na jednym pylonie (symbol FIT D11 i FIT D04)  – 1 kpl. 

- wioślarz i prasa nożna na jednym pylonie  (symbol FIT D31 i FIT B05) – 1 kpl. 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

Przetargi:  

Rozstrzygnięto czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod szeregową 

zabudowę garażową położoną w Olecku Osiedle Siejnik, oznaczonej numerami geod. od 398 do 419 o 

łącznej powierzchni 462 m2;  z udziałem wynoszącym 22/67 części w działce oznaczonej nr geod. 

465/1 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową, cena osiągnięta w przetargu 99 384,00 zł brutto. 

Umowy notarialne na: 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Olecko 1 

oznaczonej nr geod. 93/9 o powierzchni 590 m2 na poprawę warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej usytuowanej przy ul. Zamostowej. 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału w 1/5 części nieruchomości gruntowej położonej               

w obrębie Olecko 2 oznaczonej nr geod. 475/4 o powierzchni 50 m2 stanowiącej wewnętrzną drogę 

dojazdową do nieruchomości  usytuowanych  przy ul. Zamkowej 25 i 27. 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym  nieruchomości położonej w obrębie Raczki Wielkie oznaczonej 

nr geod. 98/4  o powierzchni 2074 m² na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE  

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:  

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

kolejową jest wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 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 jest wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko 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 Urzędu Miejskiego w Olecku. 



11 
 

 

 

 

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

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. 

 

Wydano następujące decyzje 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. 

 

KULTURA 

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

29 maja odbył się recital Joanny Aleksandrowicz „Od nocy do nocy” dedykowany mamom z okazji ich 

święta.  

30 maja zorganizowano imprezę z okazji Dnia Dziecka zatytułowaną „Wielki Chaos z Pióropuszem”. 

W drugiej połowie maja kino Mazur wznowiło regularne weekendowe seanse filmowe. 

Wyemitowano następujące filmy: „Trolle 2”, „Polot”, „Krudowie 2. Nowa era”, „La gomera”, „Co w 

duszy gra”, „Druga połowa”.  

W czerwcowym repertuarze znajdą się kolejno : „Ojciec”, „Nocny konwój” i „Śniegu już nigdy nie 

będzie” dla dorosłych oraz „Skąd się biorą sny” dla dzieci. 

Trwają przygotowania do 28. Przystanku Olecko. 14 czerwca na stronie rokmg.pl ogłoszony został 

pełny program festiwalu. Złoży się na niego 99 artystycznych działań: koncertów, spektakli, seansów  

i warsztatów pogrupowanych w tematyczne Przystanki: Sztuki Plastyczne, Muzyka, Teatr, Nowe 

Media, Literatura, Sport. Gwiazdami festiwalu będą: Kult, Lady Pank, Tomasz Raczek i Jakub Żulczyk. 

Fesiwal potrwa od 19 do 25 lipca. 

14 czerwca na Placu Wolności uruchomiona została Strefa Kibica – miejsce do wspólnego wspierania 

polskiej drużyny podczas futbolowych Mistrzostw Europy.  
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24 czerwca Regionalny Ośrodek Kultury zaprasza na doroczne widowisko „Noc Świętojańska”. Tym 

razem odbędzie się ono na plaży „Szyjka”. O godzinie 18:00 odbędą się warsztaty plecenia wianków 

oraz konkursy dla dzieci, które poprowadzi Jadwiga Wasilewsa z zespołem Sedranianki.  

O godzinie 22:00 zapraszamy na inscenizację ze śpiewem, tańcami oraz ogniami. Przygotowaniem 

widowiska zajmuje się pospolite ruszenie artystów pod wodzą Agnieszki Lewandowskiej i Jakuba 

Dziubińskiego. 

25 czerwca o godzinie 22:00 zapraszamy do Kina Letniego w Amfiteatrze Podzamcze, gdzie 

zaprezentowany zostanie film dokumentalny „Diego Maradona”. 

26 czerwca o godzinie 19:00 na Amfiteatrze Podzamcze odbędzie się koncert „Reggae pod 

gwiazdami”, na którym zagra zespół Cała Góra Barwinków. 

W studiu muzycznym Regionalnego Ośrodka Kultury ,,Mazury Garbate” w Olecku powstają kolejne 

nagrania. 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. ROK  

otrzymał wyniki badań przeprowadzonych na podstawie ankiet wypełnionych przez mieszkańców. 

Niebawem zostaną one podane do publicznej wiadomości. Pracownicy ROK „MG” wspólnie z 

oleckimi animatorami i aktywistami, a także ekspertem z Narodowego Centrum Kultury opracowują 

regulamin konkursu na artystyczne inicjatywy mieszkańców, który wieńczy pierwszą część projektu. 

Część druga rozpocznie się w lipcu tego roku. 

Trwają prace nad projektem Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i samorządu 

miasta Gusiewa pt.: „Czar Północy – rozwój wspólnej turystyki festiwalowej Olecka i Gusiewa” 

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.  

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: 

W dniach 27 - 31 maja br. oraz 2 - 6 czerwca br. na Hali Lega odbyły się dwa wielkie wydarzenia 

siatkarskie. Najpierw rywalizację o mistrzostwo Polski stoczyły juniorki w kategorii U-19, a następnie 

o tytuł walczyły na parkiecie juniorski U-17. W pierwszej kategorii triumfowały zawodniczki  zespołu 

ENEA Energetyk Poznań, a w kategorii U-17 najlepszy okazał się zespół Energa MKS SMS Kalisz. 

29 maja odbyła się XIV edycja Olimpiady Milusińskich im. Romualda Wojnowskiego. Na starcie 

stanęły dzieci urodzone w latach 2011-2018, które w czterech kategoriach wiekowych rywalizowały  
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w trzech konkurencjach. Każdy z uczestników mógł poczuć się zwycięzcą, bowiem wszyscy otrzymali 

pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. MOSiR w Olecku był organizatorem wydarzenia.  

 

6 czerwca po raz kolejny wystartowały w Olecku Maratony Kresowe. Udział w imprezie wzięło około 

400 osób - od najmłodszych dzieci w wieku 3 lat do bardzo doświadczonych rowerzystów. Punktem 

głównym programu była rywalizacja na dystansie półmaratonu i maratonu, czyli odpowiednio na 33  

i 53 km. MOSiR w Olecku był współorganizatorem wydarzenia.  

10 czerwca na Stadionie Miejskim chłopcy i dziewczęta z trzech szkół rywalizowali w Finale 

Wojewódzkim w Czwórboju Lekkoatletycznym. MOSiR w Olecku był współorganizatorem wydarzenia.  

13 czerwca w Hali Lega odbyły się Mistrzostwa Mażoretek Polski Północno-Wschodniej. Na parkiecie 

hali widowiskowo-sportowej rywalizacja odbywała się w kilku kategoriach wiekowych oraz w kilku 

konkurencjach. W sumie w Hali Lega zaprezentowało się 18 zespołów, czyli około 300 mażoretek. 

MOSiR w Olecku był współorganizatorem wydarzenia. 

13 czerwca na Stadionie Miejskim odbył się Finał Wojewódzki z cyklu Lekkoatletyka dla każdego  

- Memoriał Wiesława Czerniakowskiego. MOSiR w Olecku był współorganizatorem wydarzenia.  

W kilkunastu konkurencjach lekkoatletycznych - biegowych, rzutowych i skokach rywalizowało ponad 

250 sportowców z całego województwa warmińsko-mazurskiego. 

Planowane wydarzenia i przygotowania do sezonu letniego: 

19 czerwca o godz. 11:00 odbędzie się  Predathlon Family Cup. Całe wydarzenie będzie miało miejsce 

na kąpielisku „Szyjka”. Zmagania duetów złożonych z osoby dorosłej i dziecka polegające na bieganiu, 

jeździe na rowerach i płynięciu kajakiem. Start i meta na kąpielisku „Szyjka”.  

19 czerwca o godz. 9:00 w Hali Lega wystąpi Kabaret Moralnego Niepokoju.  

Kalendarz planowanych wydarzeń można znaleźć na nowej stronie internetowej MOSiR Olecko  

– www.mosir.olecko.pl/kalendarium/# 

Trwają przygotowania do sezonu letniego na kąpieliskach miejskich. Ratownicy będą strzegli 

bezpieczeństwa kąpiących się w godz. 10:00 - 18:00: 

Kąpielisko „Skocznia” nad Jeziorem Oleckie Wielkie – określony sezon kąpielowy dla kąpieliska jest na 

okres od 20 czerwca do 31 sierpnia; 

Kąpielisko „Szyjka” nad Jeziorem Oleckie Wielkie – określony sezon kąpielowy dla kąpieliska jest na 

okres  od 20 czerwca do 31 sierpnia. 

Półkolonie: 

Ruszyły zapisy na wakacyjne półkolonie.  

MOSiR Olecko w tym roku organizuje trzy turnusy letniego wypoczynku dla dzieci. Terminy:  

- 28.06.2021 - 09.07.2021, 

- 12.07.2021 - 23.07.2021,  

- 26.07.2021 - 06.08.2021. 

Program tegorocznych półkolonii jest bardzo rozbudowany i ciekawy, więc zainteresowanie 

poszczególnymi turnusami jest bardzo duże, a wolnych miejsc ubywa w szybkim tempie. 

 

http://www.mosir.olecko.pl/kalendarium/
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Korzystanie z obiektów MOSiR w okresie międzysesyjnym: 

Z boisk piłkarskich oraz hali sportowej korzystają regularnie oleccy sportowcy, w tym m.in.: piłkarze 

nożni i ręczni MLKS Czarni Olecko oraz lekkoatleci. Na obiekty MOSiR wrócili też na zajęcia 

wychowania fizycznego uczniowie z oleckich szkół podstawowych. Z obiektów regularnie korzystają 

mieszkańcy, w tym zorganizowane grupy dzieci i seniorów.  

Siłownia:  

Siłownia MOSiR wzbogaciła się o nowy sprzęt do ćwiczeń. Do dyspozycji użytkowników siłowni jest 

już ergometr wioślarski. Wkrótce w siłowni pojawią się kolejne nowe sprzęty. 

Prace porządkowe i remonty: 

Pracownicy MOSiR regularnie utrzymują porządek i dokonują niezbędnych napraw na obiektach 

MOSiR. W okresie międzysesyjnym wykonali m.in.: bramę wjazdową na obozowisko (pole 

namiotowe), która pozwoli na bezpieczniejszy i łatwiejszy niż do tej pory wjazd na teren obozowiska. 

Zlikwidowana została też drewniana scena na polu namiotowym, która nie nadawała się już do 

użytku – w jej miejscu zasiana została trawa.  

 

PROMOCJA 

17 czerwca w sali widowiskowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku odbyła się promocja książki 

„Zapomniana Wielka Wojna 1914-1918. Ziemia olecka”. 

Publikacja powstała na zlecenie gminy Olecko z udziałem dofinansowania gmin: Świętajno, Wieliczki, 

Kowale Oleckie oraz Starostwa Powiatowego w Olecku. 

Trwają działania w ramach projektu „Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta 

Olecko” dofinansowanego z Funduszy Europejskich: 

Zakończono prace nad zajęciami edukacyjnymi pt.: „Oleckie Ptasie Radio”, dotyczącymi 

różnorodności biologicznej. Powstały 3 audycje: „Leśna perkusja – poznajemy Dzięcioła Dużego”, 

„Szybszy niż kurier - poznajemy Gołębia Pocztowego”,  „Balerina-Łabędzina – poznajemy Łabędzia 

Niemego” oraz karty pracy. Materiały zostały dostarczone szkołom i przedszkolom. Dodatkowo są 

dostępne na kanale youtube Urzędu Miejskiego w Olecku. 

Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Ptaki w mieście”. Wzięły w nim udział 43 osoby w dwóch 

kategoriach wiekowych: 5-10 lat oraz 11-18 lat. Jury oceniło 108 zdjęć konkursowych, biorąc pod 

uwagę zgodność tematu fotografii z tematyką konkursu, oryginalne podejście, artystyczne walory 

fotografii oraz wartość techniczną fotografii. Wręczenie nagród odbędzie się 23 czerwca 2021 r.  

w środę w Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury 

„Mazury Garbate” w Olecku o godz. 17:00 i 17:30. 

28. Przystanek Olecko: 

Zakończono prace nad harmonogramem tegorocznego programu Przystanku Olecko. Pełny rozkład 

festiwalu dostępny jest na stronie www.rokmg.pl; 

Trwają działania promocyjne związane z festiwalem Przystanek Olecko (tworzenie materiałów 

graficznych, prowadzenie funpage 28. Przystanek Olecko). 

 

http://www.rokmg.pl/
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Kampania segregacji odpadów: 

Przygotowano projekt ulotki, informującej o zmianie sposobu segregacji odpadów, która wchodzi w 

życie z dniem 1 lipca 2021 r. we współpracy z wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska. 

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

20 maja wpłynęła oferta  uproszona z zakresu kultury fizycznej realizacji zadania publicznego na 

zadanie pn. Żeglarskie lato.  

1 czerwca podpisano umowę z  Fundacją „Lega Express”  na realizację zadania od 1 czerwca do  

10 sierpnia zajęć żeglarskich dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat ( trzy grupy po 4 uczestników). Koszt 

zadania wynosi 13 950,00 zł z czego dofinansowanie gminy 6 900,00 zł. 

Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w 2021 roku 

został rozstrzygnięty. Z trzech oferty tylko jedna spełniła wymogi formalne. Umowę podpisał ze  

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kultury i Sportu w Sejnach, która  złożyła ofertę na organizację  

w Olecku  Otwartych Mistrzostw Mażoretek Polski Północno-Wschodniej.  Zawody odbyły się 13 

czerwca br. 

 

BUDŻET OBYWATELSKI 

Ruszyła procedura Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok: 

8 czerwca powołany został siedmioosobowy zespół ds. budżetu obywatelskiego w skład którego 

wchodzi 3 radnych Rady Miejskiej w Olecku, 3 pracowników Urzędu Miejskiego w Olecku i jeden 

przedstawiciel mieszkańców. 

Do zadań zespołu należy: 

1) wypracowanie zasad realizacji budżetu obywatelskiego na 2021 rok i spisanie ich w formie 

regulaminu; 

2) branie czynnego udziału w  promocji idei budżetu obywatelskiego  oraz ewentualnych spotkaniach 

z mieszkańcami ; 

3) zapoznanie się z projektami  zgłoszonymi  przez mieszkańców  w ramach budżetu obywatelskiego; 

4) rozpatrywanie wniosków mieszkańców z prośbą o ponowna weryfikację oceny formalno-prawnej 

w razie negatywnego wyniku analizy Urzędu Miejskiego w Olecku; 

5) sprawowanie funkcji nadzorującej przebieg procesu konsultacyjnego. 

 

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 
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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. 

Udostępniliśmy 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 komunalną, edukacje, zdrowie, pomoc społeczną i wsparcie dla rodzin, 

gospodarkę. 

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

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 

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

35 000,00 zł o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej  z 0,4 % rezerwy w roku 2021 z tytułu 

dofinansowania w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń 

do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach/placówkach publicznych prowadzonych 

(dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego. Wnioskowane wsparcie dotyczy Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. 

Od dnia 31 maja 2021r. do nauki stacjonarnej do szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

powrócili wszyscy uczniowie. W dniu 28 maja 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne 

rozporządzenie w tej sprawie. W związku z nim traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.  poz. 824).  

7 czerwca 2021r. odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia po remoncie Przedszkola z Oddziałami 

Integracyjnymi Krasnal w Olecku. Z tej okazji przedszkolaki przygotowały program artystyczny, po 

którym zaproszeni goście mogli obejrzeć wyremontowane przedszkole. 

 

 

https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-gminy/olecko/2021
https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-gminy/olecko/2021
https://bit.ly/2Ten2IG
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SPRAWY SPOŁECZNE 

W dniach od 12.05.2021 do 25.05.2021, 02.06.2021 i 04.06.2021 odbyła się Kwalifikacja Wojskowa  

w Starostwie Powiatowym w Olecku rocznika 2002, 2001 oraz starszych roczników. W sumie wysłano 

244 wezwań do stawiennictwa. Nie zgłosiło się 36 osób z różnych powodów (pobyt za granicą, nie 

odebrano wezwania, zmiana obywatelstwa pomimo zameldowania w gminie). Na kwalifikację zgłosiły 

się 4 kobiety. 

Jesteśmy w trakcie oznakowania Wiewiórczej Ścieżki drewnianymi tablicami (wykonanymi przez WTZ 

w Olecku), na których widnieje nr lokalizacji wraz z numerem tel. do ratowników wodnych oraz nr 

alarmowy 112. Zostaną one rozmieszczone co 100 metrów na całej długości „wiewiórczej ścieżki” 

wokół jeziora Oleckie Wielkie. Razem z Ratownikami Medycznymi szpitala „Olmedica” w Olecku 

opracowana zostanie mapa z umieszczonymi punktami lokalizacji tablic. Mapa przekazana będzie 

min. do Centrum Powiadamiania w Olsztynie oraz służb ratowniczych w Olecku (Straż Pożarna, 

Pogotowie Ratunkowe, Policja, Ochotnicze Straże Pożarne) w celu szybszego dotarcia do 

poszkodowanego. 

Z dniem 20 czerwca uruchomiona będzie linia telefoniczna z numerem alarmowym  (883 952 626) do 

ratowników wodnych. Informacja o numerze telefonu została przekazana dla wszystkich służb 

działających w zakresie bezpieczeństwa. Dwa aparaty telefoniczne, które otrzymał do dyspozycji 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, zostały przekazane ratownikom pełniącym dyżury na 

plaży Skocznia i Szyjka. 

Jak co roku dokonano przeglądu i konserwacji urządzeń ratowniczo-gaśniczych oraz hydraulicznych 

we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Olecko. 

W dniach 31 maja oraz 1 czerwca 2021 r. w szkołach w Gminie Olecko przeprowadzono spotkania 

informacyjne dotyczące funkcjonowania Oleckiej Rady Młodzieżowej – w związku z nadchodzącymi 

wyborami. Kierownik Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w 

Olecku Pani Ewa Zalewska–Drozd oraz radny Rady Miejskiej Pan Jakub Dziubiński zachęcali i 

motywowali młodzież do aktywnego udziału w  swoich sprawach na szczeblu samorządowym. 

Wybory w szkołach odbędą się 18 czerwca 2021 r. natomiast dla osób uczących się poza Oleckiem lub 

pracujących, w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” w dniu 19 czerwca 2021 r. 

Fundacja Ronald McDonalda, która jest polską organizacją pożytku publicznego, realizującą program 

pod nazwą „Ronald McDonald Care Mobile” zrealizuje w Olecku w dniach 26 - 27 lipca 2021 r. 

Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „NIE nowotworom  

u dzieci”. 120 dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat zameldowanych na terenie Gminy Olecko będzie 

miało zapewnione nieodpłatne profilaktyczne, kompleksowe badanie ultrasonograficzne tarczycy, 

węzłów chłonnych, narządów jamy brzusznej, układ moczowo-płciowy, a chłopcy dodatkowo 

mosznę.  

Badania zostaną przeprowadzone na Placu Wolności w Olecku w specjalnie przygotowanym 

ambulansie, po wcześniejszej rejestracji w dniach 19 - 20 lipca 2021 r. w godz. 8:00 – 15:00 pod  

nr telefonu 87 520 12 32 - Wydział Spraw Społecznych Zdrowia i Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego 

w Olecku .  

Do końca roku szkolnego, we wszystkich szkołach podstawowych z terenu Gminy Olecko, zostaną 

przeprowadzone zajęcia z zakresu Programu Profilaktyki Czerniaka. Łącznie odbędzie się 26 godzin 

zajęć, w których udział weźmie 558 uczniów klas 7 i 8. Zaangażowanych w tą inicjatywę jest 14 

nauczycieli. Obywa się to dzięki współpracy Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Urzędu Miejskiego w Olecku ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice Gastroenterologii 
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Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie  

w zakresie realizacji Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka. Głównym celem akcji jest 

wzrost świadomości społecznej na temat czerniaka oraz metod jego skutecznej profilaktyki, a także 

kształtowanie wśród młodzieży prozdrowotnych postaw. 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku: 

W okresie międzysesyjnym maj/czerwiec zajęcia odbywały się stacjonarnie z zachowaniem reżimu 

sanitarnego: 

–  wykonanie statuetek na mistrzostwa Polski Juniorek U19  i Juniorek młodszych U17 w piłce 

siatkowej, 

–  zorganizowanie turnieju ogólnousprawniającego na szczeblu WTZ „ Sport to zdrowie”, 

–  przeprowadzenie cyklu zajęć o tematyce  segregacji śmieci - „Śmieci mniej, ziemi lżej”, 

–  udział w Festiwalu Filmowym Osób Niepełnosprawnych  FILMON Kraków 2021r.  Film został 

zakwalifikowany do ścisłego finału. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku: 

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

w maksymalnie 5-osobowych grupach, 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: 

a. przygotowano i przekazano uczestnikom artykuły żywnościowe w ramach 

współpracy z CARITAS Koło w Olecku, łącznie przekazano w tym okresie 170 paczek; 

b. prowadzone jest stałe wsparcie w zakresie prania odzieży i pościeli uczestnikom nie 

posiadającym możliwości samodzielnego prania w domu; 

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

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

 

URZĄD STANU CYWILNEGO 

Od 2 sierpnia 2021 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące dowodów osobistych, między innymi 

wprowadzenie do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej, to jest odcisków palców. 

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu 

osobistego i będzie dotyczyło osób powyżej 12 roku życia. Pobieranie odcisków palców spowoduje, 

że wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby powyżej 12 roku życia będzie można złożyć 

jedynie osobiście w organie gminy. Złożenie wniosku w postaci elektronicznej będzie możliwe do  

26 lipca 2021 r. 

 

Trwa Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 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. Członkowie Gminnego Biura 

Spisowego w Olecku służą pomocą wszystkim chętnym.  

Samospisu będzie można dokonać podczas najbliższych imprez:  

- 19 czerwca 2021 r. - 77 edycja Rajdu Polski 2021 -  w Olecku na Placu Wolności w tym dniu będzie 

zorganizowana strefa tankowania, 

- 26 czerwca 2021 r. - Święto Gęsi w Gąskach.  

Spisać się można także przez telefon dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99. 

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

telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie. 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. 
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PEŁNOMOCNIK DO SPRAW UZALEŻNIEŃ 

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 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 Terapii 

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

zapewnia mieszkańcom gminy Olecko dostęp do bezpłatnej i kompleksowej terapii uzależnienia  

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

570 619 284 i 87 520 45 91. 

Osoby dotknięte przemocą mogą uzyskać pomoc w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, który mieści się w Olecku przy ul. Nocznickiego 15. W czasie pandemii dyżury 

są pełnione telefonicznie pod numerem 87 520 15 03 w każdą środę w godzinach 16:00 – 18:00. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kontynuuje realizację kampanii 

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

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i 

promocji zdrowia poprzez organizację czasu wolnego w okresie wakacji. Na konkurs wpłynęły 3 oferty 

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olecku, które 

uzyskały 100% wnioskowanego dofinansowania. Odbędą się dwa turnusy półkolonii z elementami 

profilaktyki uzależnień pn. Oleccy zdobywcy! oraz Oleccy zdobywcy! II, a także obóz z elementami 

profilaktyki uzależnień pn. Nadmorscy zdobywcy! 

Jak co roku dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją zamieszkałych w 

gminie Olecko będą mogły skorzystać z dofinansowania do półkolonii pn. Sportowe Lato 

organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku. 
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