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Informacja Burmistrza Olecka o działalności w okresie międzysesyjnym 

 

Sierpień 2021 

Sesja Rady Miejskiej w Olecku 27 sierpnia 2021r. 

 

Finanse 

 

Sporządzono i przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdania za II kwartał 

2021 roku z wykonania dochodów, wydatków, zobowiązań, należności, z realizacji zadań 

zleconych, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej. Wartość zrealizowanych dochodów i wydatków za II kwartał 2021 roku został 

zamieszczony na stronie internetowej  BIP-u Urzędu Miasta. 

Przypominam, że do końca sierpnia producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Do wniosku należy dołączyć faktury za okres od 1 lutego do 31 lipca 2021 r. 

 

Administracja  

W okresie międzysesyjnym: 

•  zostało potwierdzonych 203 profili zaufanych i 21 zostało unieważnionych.  

• wpłynęło 5 775 pism. 

• do Biura Rady Miejskiej wpłynęło 16 pism, które zostały zakwalifikowane jako sprawy 

wniesione i były na bieżąco przekazane radnym. 

• zostało zwołanych 5 posiedzeń komisji oraz sesja nadzwyczajna.  
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W dniach 7 i 8 lipca br., przy zachowaniu wymogów sanitarnych związanych z pandemią, 

odbyły się wybory sołtysa w Sołectwach Dzięgiele i Lenarty. W tajnym głosowaniu sołtysami 

wybrani zostali odpowiednio: Pan Waldemar Jurgielski oraz Wioletta Dąbrowska. 

W trybie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.00,00 

zł zapytania wyłoniono wykonawcę zamówienia „Dostawa, montaż i uruchomienie 

przewodowego systemu konferencyjnego oraz kamery do wideotransmisji sesji Rady 

Miejskiej w Olecku”. W ramach zadania zakupiono nowy system konferencyjny, który składa 

się z jednostki centralnej oraz 35 sztuk mikrofonów przewodowych z koniecznym 

oprzyrządowaniem, kamerę oraz oprogramowanie do realizacji transmisji wideo. Koszt 

zadania wyniósł 95.301,94 zł brutto. 

Ponadto zakupiono na salę konferencyjną system audiowizualny z oprzyrządowaniem 

składający się z dwóch projektorów oraz ekranu za kwotę 29 984,96 zł brutto.  

 

Informujemy, że od najbliższej sesji Rady Miejskiej w Olecku tj. od dnia 27 sierpnia 2021 r. 

transmisja z obrad realizowana będzie przy wykorzystaniu nowego systemu transmisji 

dedykowanego dla samorządów – eSesja.tv. Zmiany związane są m.in. z dostosowaniem do 

wymogów tzw. RODO oraz zapewnieniem pełnej dostępności do nagrań. Dzięki temu każdy 

mieszkaniec może szybko i bezproblemowo obserwować na żywo przebieg obrad Rady 

Miejskiej, jak i dotrzeć do archiwalnych nagrań. Poniżej podajemy adres strony, poprzez 

którą możliwy jest podgląd transmisji on-line oraz nagrań archiwalnych: 

https://transmisja.esesja.pl/oleckomiasto 

 

Gospodarka komunalna 

Remonty gminnego zasobu nieruchomości : 

W lipcu dokonano wymiany drzwi wejściowych w zasobach komunalnych na łączną kwotę 

7 700,00 zł, wymiany stolarki okiennej w 3 lokalach komunalnych na łączną kwotę 11 023,07 

zł oraz zakończono remont lokali socjalnych w Babkach Oleckich 16  za kwotę 12 398,40 zł. 

Z początkiem sierpnia zakończył się remont sali konferencyjnej w łącznej kwocie 97 500, 00 

zł.  

https://transmisja.esesja.pl/oleckomiasto
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Olecku: 

Trwa budowa ostatniego z zaplanowanych przed uruchomieniem sezonu grzewczego 

odcinków sieci cieplnych (około 150mb), 

Wszystkie zaplanowane w tym roku do montażu węzły ciepłownicze zostały wybudowane 

Kotły miałowe zlokalizowane w kotłowi przy ul. Gołdapskiej przeszły pozytywną kontrolę 

Urzędu Dozoru Technicznego, tym samym zostaną wpięte do pracy na wysokim parametrze. 

Węzeł grupowy i stacja wymiennikowa przy ul. Gołdapskiej została wpięta do pracy w 

sezonie grzewczym 2021/22 

Trwają prace na instalacji c.o. Kolejowa, Nocznickiego, Aleja Zwycięstwa, Kasprowicza 

 

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

 

Zaktualizowano harmonogram odbioru odpadów komunalnych 

 

Wykonano remont drogi i chodnika przy ul. Legusa 

 

Trwają prace na instalacji odprowadzającej wodę deszczową ul. 11 Listopada 

 

Trwają prace przy ogrodzeniu cmentarza przy ul. Gołdapskiej 

 

Zakończono remont kaplicy na nowym cmentarzu, w trakcie kolejnych zadań doprowadzenie 

wody i budowa dwóch alejek. 

            

Od 1 stycznia 2022 r.  zmianie ulegnie roczna, ryczałtowa opłata za odbiór odpadów 

komunalnych dla właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i wzrośnie do 100 zł, natomiast 

nieprawidłowo wysegregowane odpady będą kosztowały czterokrotnie więcej. 

            

W trosce o komfort mieszkańców oraz w celu optymalizacji procesu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, bazując na doświadczeniach z ostatnich tygodni, wprowadzamy 

zmiany w grafiku odbioru odpadów w Gminie Olecko. Grafik będzie obowiązywał od 1 
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września 2021 r. , na bieżąco dostarczany jest w formie drukowanej przez TBS sp. z o.o. do 

mieszkańców. Harmonogram obowiązujący od 1 września został także opublikowany w 

dzisiejszym (27.08.2021r.) wydaniu lokalnej prasy. 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olecku rozpoczęło realizację planu 

inwestycyjnego budowy sieci wodociągowej Osiedle Lesk . 

 

Utrzymanie czystości jezdni i chodników na terenie miasta Olecko 

Ogłoszono przetarg w trybie podstawowym na udzielenie zamówienia publicznego 

(20.08.2021 r.)  

Termin otwarcia ofert: 09.09.2021r. 

Termin realizacji – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 

Zakres robót:  

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości jezdni  i chodników (w tym przejść i 

schodów oraz terenów zielonych) na terenie miasta Olecko polegające na utrzymaniu letnim 

i zimowym jezdni i chodników na terenie miasta łącznie z wywozem śniegu z chodników przy 

zaistnieniu trudnych warunków zimowych. 

 

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 
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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 dniu 

04.01.2021 r. wydaliśmy postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia 

przez wnioskodawcę raportu ooś. 
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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. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Olecku, Wody Polskie w Augustowie oraz Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Olsztynie wyrazili opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

W dniu 05.07.2021 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej 

zlokalizowanej na dz. nr 52/2, 56/6, 57, 58, 61, 62/4 w obrębie Duły i na dz. 218/1 w obrębie 

Jaśki, gm. Olecko. W dniu 17.08.2021 r. po zasięgnięciu opinii Inspektora Sanitarnego w 

Olecku, Wód Polskich w Augustowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
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Olsztynie wydaliśmy postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko. 

W dniu 08.07.2021 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV 

Olecko o mocy do 100 MW realizowanej w granicach działek: 85/16, 167/3, 178 w obrębie 

Babki Oleckie, 17/1 w obrębie Dąbrowskie (woj. warmińsko – mazurskie, gm. Olecko) wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym przyłączem. Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Olecku oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wyrazili 

opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie wezwał Inwestora do 

uzupełnienia i złożenia wyjaśnień.  

W dniu 23.07.2021 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o 

łącznej mocy do 26 MW, realizowanej w granicach działek o nr ew.: 265/2, 265/1, 268, 264 

obręb Doliwy i działki nr 36 obręb Gordejki (woj. warmińsko-mazurskie, gm. Olecko) wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem. W toku 

prowadzonego postępowania, Inwestor został wezwany do złożenia wyjaśnień oraz 

uzupełnienia braków. Uzupełnione informacje do tut. Urzędu wpłynęły w dniu 18.08.2021 r. 

W dniu 24.08.2021 r. zwróciliśmy się do RDOŚ w Olsztynie, PGW Wody Polskie w 

Augustowie oraz PPIS w Olecku o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.  

 

Inwestycje 

Zadania zakończone w okresie międzysesyjnym:   

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: 1.679.020,09 zł. 

Termin realizacji: 30 czerwca 2021 r. 
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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. 

Odbiór robót 7.07.2021 r.  

Rozliczono zaliczkę pobraną w ramach dofinansowania zadania w kwocie: 833.587,91 zł  

Budowa wiaty Kolonia Olecko [FS] 
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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 

Odbiór robót: 24.06.2021 r.  

 

Budowa budynku gospodarczego w Łęgowie [FS] 

Zakup materiałów na budowę budynku. 

Budowa budynku siłami własnymi mieszkańców wsi.  

 

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. 

 

Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS) 

Wykonawca ogrodzenia: Usługi  Ogólnobudowlane, Tomasz Walicki, Gordejki 12a, 19-400 

Olecko  

Termin wykonania zamówienia ( odbiór robót) – 4 sierpnia 2021 r. 

Wartość zamówienia: 12 800,00 zł 

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

 

Budowa drogi gminnej 141026N – Babki Olecki – Pieńki - DW 653 – etap I PFU 
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Wykonawca programu funkcjonalno-użytkowego: PKN Maciej Hołownia ul. Leśna 1c/1, 19-

400 Olecko. 

Cena usługi brutto: 5 200,00 PLN 

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z planowanymi kosztami robót 

budowlanych   

Termin wykonania: 23 sierpnia 2021 r. 

 

Budowa dróg gminnych G141022N (odcinek) i G141023N – Judziki  – granica Gminy, – etap 

I PFU 

Wykonawca programu funkcjonalno-użytkowego: PKN Maciej Hołownia ul. Leśna 1c/1, 19-

400 Olecko. 

Cena usługi brutto: 5 200,00 PLN 

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z planowanymi kosztami robót 

budowlanych   

Termin wykonania: 23 sierpnia 2021 r. 

 

Budowa odcinków dróg gminnych G141007N i G141043N – Dobki – Gordejki – etap I PFU 

Wykonawca programu funkcjonalno-użytkowego: PKN Maciej Hołownia ul. Leśna 1c/1, 19-

400 Olecko. 

Cena usługi brutto: 2 600,00 PLN 

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z planowanymi kosztami robót 

budowlanych   

Termin wykonania: 23 sierpnia 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. 
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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. 

Po weryfikacji Instytucji Zarządzającej zaktualizowano kwoty wniosku o płatność 

odpowiednio na: 

• wartość wniosku o płatność: 785.355,59 zł  

• wartość dofinansowania: 626.774,40 zł 

Wniosek jest w trakcie weryfikacji. 
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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.  

Złożono 10 czerwca 2021 r. wniosek o uzyskanie 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 września 2021r  

Zakres: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania. 

 

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego oraz zmiana sposobu użytko-

wania 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 
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• 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 
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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 

 

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. 

Kontynuacja zadania w zakresie rozeznania rynku na dostawę elementów pomostu. 

 

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.  
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Wykonawca dokumentacji technicznej na budowę małej architektury : Usługi Projektowe i 

Budowlane, Piotr Jasiukiewicz, Ul. Leśna 26, 19-400 Olecko  

Cena realizacji zamówienia: 6 000,00 PLN  

Termin odbioru – 17 września 2021 r. 

 

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. 

Trwają negocjacje cenowe z jednym wykonawcą zgodnie z regulaminem - Zarządzeniem Nr 

ORN.0050.3.2021 Burmistrza Olecka z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia 

regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130000 złotych. 

 

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,   



16 
 

• wykonanie szalunków, zbrojenia, wylanie betonu, 

• kierowanie budową, 

• obsługa geodezyjna, 

• murowanie ścian fundamentowych, 

• zapewnienie maszyn i sprzętu budowlanego, 

• dokumentacja fotograficzna z realizacji zadania 

Wartość świadczeń inicjatora -  21.830,00 zł  

 

Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 wraz z remon-

tem drogi wewnętrznej przy ROK w Olecku 

Ogłoszono przetarg w trybie podstawowym na udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane.  

Termin otwarcia ofert: 2.09.2021r. 

Termin realizacji – 2 miesięcy od podpisania umowy,  ale nie później niż do 10 grudnia 2021 

roku 

Zakres robót:  

nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki betonowej, chodnika (zjazdu) , placów 

manewrowych , schodów, nawierzchnia zieleni,  kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna 

i przyłącze wodociągowe.   

 

Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku  

Wykonawca robót budowlanych: EKODROM Sp. z o.o. z siedzibą w Augustowie ul. Mirabelki 

25, 16-300 Augustów  

Koszt robót budowlanych brutto: 11 964 317,01 PLN  

Zakres:  
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• ulic o długości 2371,34 m o nawierzchni asfaltowej/betonowej, ronda wraz z 

trzema dojazdami o długości 240,20 m o nawierzchni asfaltowej, łącznie 

2611,54 m o parametrach: 

• klasa techniczna drogi - L i D,  

• prędkość projektowa Vp=50km/h,  

• szerokość jezdni 5,0 - 6,0 m,  

• szerokość poboczy 0,5 - 1,5 m,  

• szerokość chodników 1,5m-2,0m z płytki betonowej,  

• ciągi pieszo-rowerowe 3,5m o nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez-

fazowej (ścieżka rowerowa) i płytek betonowych (chodnik), 

• włączenie do drogi wojewódzkiej poprzez skrzyżowanie o ruchu okrężnym 

trzywlotowym o średnicy zewnętrznej ronda 33,0 m, 

• oznakowanie zgodnie z opracowanym projektem stałej organizacji ruchu; 

w skład której wchodzą w szczególności: 

Roboty drogowe  

– T1 km rob. 0+000 - 1+125,8 (DW) - 1 084,00 m (z wyłączeniem dojazdu do ronda) 

– DW - T9 km rob. 0+075,6 / T10 km rob. 0+080,6 - 240,20 m (z dojazdem do ronda z 

odcinka T1) 

– T2 km rob. 0+000 (T1) - 0+417,0 (T1) – 417,04 m 

– T3 km rob. 0+000 (T1) - 0+282,0- 279,00 m (z wyłączeniem odcinka od osi T1 do kra-

wędzi) 

– T4 km rob. 0+000 (T1) - 0+319.4 (T1) - 319,40 m 
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– T5 km rob. 0+014,6 - 0+216,2 - 198,6 m (z wyłączeniem odcinka od osi T1 do krawę-

dzi) 

– T6 km rob. 0+000 - 0+126,90 - 123,90 m (z wyłączeniem odcinka od osi T3 do krawę-

dzi)  

– T7 km rob. 0+000 - 0+130,3 - 127,30 m (z wyłączeniem odcinka od osi T1 do krawę-

dzi) 

– T8 km rob. 0+00 - 0+111,0 - 141,50 m (z wyłączeniem odcinka od osi T5 do krawędzi + 

odnoga) 

Roboty telekomunikacyjne  

– usunięcie kolizji  

Roboty elektryczne 

– oświetlenie – 3576 m 

– usunięcie kolizji 

Roboty sanitarne 

– kanalizacja deszczowa 

• odcinek T1 (RONDO - 105,50 m;  T1- 1087,90 m) - 1 193,40 m 

• odcinek T2 - 321,30 m 

• odcinek T3 - 236,50 m 

• odcinek T5 - 209,40 m 

• odcinek T6 - 112,30 m 

• odcinek T7 - 95,60 m 

• odcinek T8 - 93,20 m 

– przebudowa rowu - 41,00 m 
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– przebudowa kanalizacji sanitarnej – 68,10 m 

– przebudowa sieci wodociągowej – 75,70 m 

Termin realizacji: 31 października 2024 r. 

Nadzór Inwestorski: Firma Inżynieryjno-Projektowa, Maciej Domysławski, Suwałki. 

Koszt usługi: 98 740,00 PLN      

 

Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku - projekt 

Wykonawca projektu budowlanego: MANUFAKTURA Marek Koguciuk, ul. Zielona 18/4, 71-

013 Szczecin 

Cena usługi brutto: 29 520,00 PLN 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania: Przebudowa i 

rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku.  

Termin realizacji: 17 grudnia 2021 r. 

 

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141043N od drogi woj. 655 do drogi gminnej 

141006N, droga wewnętrzna - Gordejki 

Wykonawca: PPDM KRUSZBT S.A. Suwałki, ul. Bakałarzewska 86  

Koszt robót budowlanych z usługą brutto – 1 635 329,03 PLN  

Zakres prac w formule zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji i realizacja odcinka 

drogi gminnej Nr 141043N od drogi woj. 655 do drogi gminnej 141006N, droga wewnętrzna - 

Gordejki  

Termin realizacji: 31 października 2022 r. 

Nadzór Inwestorski: w trakcie procedury wyboru usługodawcy - postępowanie w trybie 

podstawowym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. 

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N dł. 1,191 km od drogi powiatowej 1992N ul. Ełcka 

do drogi powiatowej 1826N (Kukowo) 

Wykonawca: PPDM KRUSZBET S.A. Suwałki, ul. Bakałarzewska 86  
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Koszt robót budowlanych z usługą brutto – 1 405 518,94 PLN  

Zakres prac w formule zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji i realizacja drogi 

gminnej Nr 141013N dł. 1,191 km od drogi powiatowej 1992N ul. Ełcka do drogi powiatowej 

1826N (Kukowo). 

Termin realizacji: 31 października 2022 r. 

Nadzór Inwestorski: w trakcie procedury wyboru usługodawcy - postępowanie w trybie 

podstawowym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. 

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N (Rosochackie – Jaśki) od drogi powiatowej 1816N 

(Dunajek - Świętajno – Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaśki - Dobki) 

Wykonawca: PPDM KRUSZBT S.A. Suwałki, ul. Bakałarzewska 86  

Koszt robót budowlanych z usługą brutto – 2 872 234,35 PLN  

Zakres prac w formule zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji i realizacja drogi 

gminnej Nr 141010N (Rosochackie – Jaśki) od drogi powiatowej 1816N (Dunajek - Świętajno 

– Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaśki - Dobki).  

Termin realizacji: 31 października 2022 r. 

Nadzór Inwestorski: w trakcie procedury wyboru usługodawcy - postępowanie w trybie 

podstawowym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. 

 

Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach dł. 0,755 z wjazdem na drogę kra-

jową  Nr 65 nowym przebiegiem przez działkę Nr 47 

Wykonawca: w trakcie procedury wyboru wykonawcy - postępowanie w trybie 

podstawowym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. 

Koszt robót budowlanych z usługą brutto – 

Zakres prac w formule zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji i realizacja drogi 

gminnej Nr 141016N w Gąskach dł. 0,755 z wjazdem na drogę krajową  Nr 65 nowym 

przebiegiem przez działkę Nr 47 

Termin realizacji: 31 października 2022 r. 

Nadzór Inwestorski: w trakcie procedury wyboru usługodawcy - postępowanie w trybie 

podstawowym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. 
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Budowa dróg gminnych w miejscowości Olecko- Kolonia gm. Olecko 

Wykonawca: w trakcie procedury wyboru wykonawcy - postępowanie w trybie 

podstawowym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. 

Zakres prac w formule zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji i realizacja dróg 

gminnych w miejscowości Olecko- Kolonia gm. Olecko 

Termin realizacji: 31 października 2022 r. 

Nadzór Inwestorski: w trakcie procedury wyboru usługodawcy - postępowanie w trybie 

podstawowym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. 

 

Przebudowa pomieszczeń Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi ”KRASNAL” w Olecku - 

projekt 

Wykonawca projektu budowlanego: Projektowanie i Nadzory Budowlane W. Werstak, ul. 

Paderewskiego, 19-400 Olecko 

Cena usługi brutto: 22 000,00 PLN 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania obejmującego: 

zagospodarowanie terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny w tym: 

1. A adaptację pomieszczeń na salę dydaktyczną i zaplecze sanitarne. 

2. Dostosowanie zagospodarowania terenu w obrębie sali dydaktycznej. 

3. Remont pomieszczeń piwnicznych w zakresie wymiany stolarki drzwiowej 

wewnętrznej. 

4. Wprowadzenie rozwiązań do projektu wynikających z uzgodnień i zaleceń właściwych 

jednostek.    

Termin realizacji: 22 grudnia 2021 r.    

 

Monitoring ogródków działkowych ROD „Ruczaj” W Olecku 

Pozyskano dofinansowanie na montaż monitoringu w ramach konkursu pn.: „Granty 

Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych”: 

Wartość zadania: 25.000,00 zł  

Wkład własny Gminy: 5.125,00 zł 

Wkład Własny ROD „Ruczaj”: 5.125,00 zł 

Wartość dofinansowania: 14.750,00 zł 
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Wnioskowanie: 

Program: Polski Ład 

W dniu 05.08.2021 r. złożono wnioski o dofinansowanie na 3 zadania w ramach programu 

Polski Ład: 

•  budowa drogi gminnej nr 141537 – ul. Słoneczna w Olecku dł 0,36 km oraz 

przebudowa ul. Plac Wieży dł. 0,11 km, 

• - częściowa modernizacja i budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z 

utworzeniem pogotowia technicznego, 

• modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko . 

 

Gospodarka nieruchomościami 

 

Przetargi:  

 

Nie doszedł do skutku pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

przeznaczonej pod zabudowę usługową z zakresu gastronomii, oznaczonej nr geod. 751/1 o 

powierzchni 589 m2  położonej w Olecku przy ul. Wodnej;  

Ogłoszono  przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gordejkach, 

oznaczonej nr geod. 44/2 o powierzchni 1200 m2; z przeznaczeniem pod usługi turystyczne,  

przetarg odbędzie się  31 sierpnia 2021 r. 

 

Ogłoszono przetarg na sprzedaż  dwóch nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 

Gąski, oznaczonej nr geod. 67 o powierzchni 3200 m2 oraz oznaczonej numerami geod. 68, 

69 i 70 o łącznej powierzchni 1800 m2, pod budowę budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych i budynków gospodarczych z infrastrukturą techniczną, przetarg odbędzie 

się 28 września 2021 r. 
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Ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Lesk, 

oznaczonej nr geod. 738/21 o powierzchni 1574 m2,  przeznaczonej pod zabudowę 

usługowo-garażową, przetarg odbędzie się 28 września 2021 r. 

 

Umowy notarialne 

Zawarto umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 24 na rzecz najemcy w budynku przy ul. 

Składowej 5B; 

Zawarto umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 na rzecz najemcy w budynku przy ul. 

Kopernika 2/4; 

Zawarto umowę sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej po 

zlikwidowanej drodze w obrębie Świdry-Dzięgiele oznaczonej nr geod. 284 o powierzchni 

2820 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

Zawarto umowę sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej po 

zlikwidowanej drodze w obrębie Doliwy oznaczonej nr geod. 176 o powierzchni 869 m2 na 

poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

Zawarto umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod szeregową 

zabudowę garażową położonej 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. 

Zawarto umowę sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w 

obrębie Olecko 1 oznaczonej nr geod. 93/8, 96/3 o łącznej powierzchni 407 m2 na poprawę 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej usytuowanej przy ul. Zamostowej. 

Planowanie przestrzenne 

  

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:  

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ul. Kościuszki  
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Wyłożenie: do 6 września 2021 r.  

Dyskusja publiczna: 30 sierpnia 2021 r.  

Termin składania uwag: 20 września 2021 r.  

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko (dotyczy terenów położonych w 

Białej Oleckiej, przy ul. Produkcyjnej i Kościuszki w Olecku oraz na os. Lesk) 

Wyłożenie: zakończone  

Termin składania uwag: 30 sierpnia 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: 

P4 Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 1 – budowa stacji bazowej telefonii 

komórkowej operatora P4 w Lenartach 

Gmina Olecko, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko – budowa ciągu pieszego w pasie drogi 

wojewódzkiej DW 653 wraz ze zjazdami indywidualnymi oraz budowa linii kablowej niskiego 

napięcia 0,4 kV dla potrzeb oświetlenia ciągu pieszego (dł. ok. 550m); 

Elektrownia PV 38 Sp. z o.o., 02-566 Warszawa, ul. Puławska 2 – budowa sieci 

elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV w obrębie Kukowo; długości ok. 50 m 

 

Wydano następujące decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

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

elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV, złącza kablowe nNn w obrębie Sedranki; 

długości ok. 754 m  

 

Kultura 

 

Projekt Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” „Sztuka czytania czyli 

Olecka Lista Bestselerów” otrzymał dofinansowanie w kwocie 114 700,00 PLN w konkursie 

„BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność” 

organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Projekt będzie realizowany w 2021 i 2022 

r. 

 

Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku ogłosił konkurs ofert na 

prowadzenie dodatkowych zajęć kulturalnych, artystycznych, ruchowych i innych w sezonie 

2021/2022. Oferty mogą zgłaszać osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność 

gospodarczą, stowarzyszenia i instytucje. 

Termin zgłaszania ofert: 3 września 2021r. 

 

19 czerwca – występ Kabaretu Moralnego Niepokoju.  

W dniach 19.-25 lipca odbył się 28. Przystanek Olecko. 

 

31 lipca w Amfiteatrze Podzamcze odbyły się Mazurskie Mistrzostwa DJów. Wydarzenie 

zorganizowane zostało w ramach Inicjatywy Lokalnej. 

 

1 sierpnia w Amfitetrze Podzamcze odbyły się Swojskie Spotkania, w których udział wzięli: 

Zespół Oleckie Echo, Zespół Świętowianki ze Świątajna, Zespół Mazury ze Starych Juch, 

Zespół Sedranianki z Sednrank, Amatorski Klub Iskierka Nadziei z Piecek, Zespół Canto z 

Filipowa, Kapela Onegdaj z Filipowa, Kapela Przeroślaki z Przerośli. 
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6-7 sierpnia na polu namiotowym MOSiR w Olecku odbył się organizowany częściowo w 

ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 r. Rock na Legą. Podczas dwudniowego festiwalu 

zagrały zespoły sceny punk-rockowej, reggae i alternativ. W ramach festiwalu odbyły się 

również warsztaty kuchni Vege.  Pierwszy dzień koncertowy” finansowany był z budżetu 

Gminy Olecko w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego. 

7 sierpnia na Placu Wolności odbyło się VII Oleckie Święto Mleka i Miodu. Swoje produkty 

zaprezentowali rolnicy i rzemieślnicy, a także okoliczne Koła Gospodyń Wiejskich. Na scenie 

wystąpili: Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Weroniki Kordowskiej, GTZ 72, Trio Mariachi, 

Szpilki, Extazy. 

 

W dniach 12-15 sierpnia odyła się trzecia edycja Active Festiwal Olecko. Cztery dni wypełniły 

po brzegi spotkania, warsztaty, pokazy filmowe, koncerty, różne aktywności dla ciała i ducha. 

W sumie odbyło się ponad 90 wydarzeń w pięciu festiwalowych strefach. 

 

Projekt Konwersja cyfrowa Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku "Mazury Garbate" został 

dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Konwersja cyfrowa 

domów kultury kwotą 157 200,00 zł. Dzięki temu możliwy będzie zakup sprzętu 

komputerowy do prowadzenia działań kulturalnych w warunkach zdalnych oraz 

przeszkolenie całego zespołu. 

 

Rozstrzygnięty został ROK-konkurs: kultura i nowe technologie realizowany przez ROK „MG” 

w ramach zadania „ROK-ownaia 2021” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury 

w programie Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Zwycięzcami zostali: 

- Koło Gospodyń Wiejskich Kije i Wianki za folklorystyczny projekt dotyczący mazurskich 

strojów ludowych z użyciem QR kodów,  

- Shaun Stuart za muzyczny projekt nagrania płyty w międzynarodowym składzie artystów,  

- Marek Borawski za literacki projekt przywrócenia świetności oleckim czerwcom w 

listopadzie. 

 

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

samorządu miasta Gusiewa pt.: „Czar Północy – rozwój wspólnej turystyki festiwalowej 
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Olecka i Gusiewa” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-

Rosja 2014-2020. 

 

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

Modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-

2020. Przypominamy, że remont potrwa do końca roku. 

 

Sport 

19 czerwca - Predathlon Family Cup. Zmagania duetów złożonych z osoby dorosłej i dziecka 

polegające na bieganiu, jeździe na rowerze i płynięciu kajakiem. Start i meta zlokalizowane 

były na kąpielisku „Szyjka”. W zawodach wzięło udział 60 zawodników, którzy dzielnie 

walczyli na trasie. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku przygotował i obsługiwał 

wydarzenie zarówno od strony organizacyjnej, jak i technicznej. 

 

20 czerwca – na kortach MOSiR odbył się XXI turniej tenisa ziemnego o puchar „Ignasiówki” 

 

21 czerwca – na Hali Legia odbył się wielki taneczny pokaz „Promenada Lega Dance Show”. 

Na parkiecie pojawiło się ponad 100 tancerzy, którzy prezentowali swoje umiejętności 

taneczne.  

 

25 czerwca – na polu namiotowym MOSiR odbyło się Wodne Szaleństwo, czyli Wielka 

Balonowa Bitwa. W tradycyjnym już rozpoczęciu wakacji organizowanym przez Regionalny 

Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” wzięło udział około 40 dzieci z Olecka.  

 

27 czerwca -  na kortach MOSiR odbył się już XXV turniej o „WIELKI TORT” cukierni p. Jana 

Staniszewskiego.  

 

4 lipca – w kolejnych letnich zmaganiach na kortach MOSiR tenisiści ziemni zagrali w  XXI 

turnieju o „Wielki Sękacz Olecki” 
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10 lipca – na kortach MOSiR odbył się nocny turniej dla oldbojów o puchar Prekursorów 

Oleckiego Bractwa Tenisa Ziemnego – Stefana Dawidowicza i Mariana Tomczyka 

 

11 lipca – na boisku ze sztuczną nawierzchnią odbył się turniej Olecko Football Cup. W 

turnieju pod patronatem honorowym Burmistrza Olecka Karola Sobczaka organizowanym 

przez MLKS Czarni Olecko wraz MOSiR Olecko zagrało 8 zespołów. Ostatecznie najlepsza 

okazała się Technika Grzewcza ZUH, która w finale pokonała Polonez Nowa Wieś Ełcka, a 

trzecią lokatę zajął olecki team Skład Ciurma Bro.  

 

17 lipca – odbył się XIV Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Olecka. 

Do rywalizacji stanęło dziewięć par z Gołdapi, Białegostoku, Olsztyna, Kętrzyna, Elbląga, Ełku, 

Białegostoku, Lidzbarka Warmińskiego, Starego Miasta, Dobrego Miasta, Jarot i Kieźlin. 

Najlepsi okazali się Paweł Pietkiewicz z Wiktorem Mielczarkiem. 

 

17-18 lipca - II Runda: Międzynarodowe Indywidualne Mistrzostwa Polski w motocrossie.  

 

24 lipca – na kortach MOSiR odbył XVIII Nocny turniej o puchar „Przystanku Olecko” 

 

25 lipca – tenisiści ziemni zagrali w XXVIII turnieju o puchar „Przystanku Olecko” 

 

31 lipca – wystartował  XXIX Olecki Otwarty Maraton Pływacki. Wygrał 16-letni Piotr 

Woźniak. Pływak z MTP Kormoran Olsztyn przepłynął dystans oleckiego maratonu w 

rekordowym czasie 51 minut i 43 sekundy. 

 

31 lipca – 1 sierpnia – w wodach jeziora Oleckie Wielkie odbyły się organizowane przez Polski 

Związek Pływacki wraz z Warmińsko-Mazurskim Okręgowym Związkiem Pływackim i 

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olecku Mistrzostwa Polski w pływaniu 

długodystansowym na wodach otwartych. 

 

1 sierpnia – tenisiści ziemni zagrali w  XIV turnieju o puchar ST „Smecz” Olecko 
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7 sierpnia – na Stadionie Miejskim odbył się mecz ku pamięci Jarosława Wierzbińskiego: The 

Bananes – Reszta Świata.  

 

21 sierpnia - MOSiR Olecku na polu namiotowym zorganizował Wakacyjną Frajdę, czyli 

dwuczęściowe wydarzenie z zabawami i aktywnościami dla dzieci w godz. 14:00-19:00 oraz 

potańcówką i ogniskiem dla dorosłych od godz. 19:00. Imprezie towarzyszyło Holi – Święto 

Kolorów, które swoją strefę miało tuż obok pola namiotowego. 

 

22 sierpnia – odbył się turniej o Puchar "Miłośnika Tenisa Ziemnego" Lecha Kuranowskiego 

 

Od 28 czerwca do 6 sierpnia MOSiR zorganizował 3 turnusy po 10 dni półkolonii dla dzieci i 

młodzieży pt. "Sportowe Lato". Program tegorocznych półkolonii był bardzo rozbudowany i 

ciekawy, więc zainteresowanie poszczególnymi turnusami było ogromne, a wolnych miejsc 

ubywało w szybkim tempie.  Udział wzięło 253 dzieci, z czego 30 osób otrzymało 

dofinansowanie (26 dzieci dofinansowanie z Gminy Olecko, 4. dzieci dofinansowanie na 

obiady z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). 

I turnus który odbył się w dniach 28.06 - 09.07 – zgromadził 88 dzieci, 

II turnus 12.07 - 23.07 –  88 dzieci, 

III turnus 26.07- 06.08 – 77 dzieci. 

Program półkolonii był wyjątkowo bogaty. Uczestnicy brali udział m.in. w wycieczkach, 

zajęciach windsurfingu, seansach filmowych, zajęciach sportowych i rekreacyjnych. Z 

docierających do MOSiR opinii, rodzice jak i dzieci byli zadowoleni z takiej formy 

wypoczynku. Wiele osób już zapowiedziało, że w przyszłym roku także będzie uczestniczyło 

w półkoloniach. 

W okresie wakacyjnym z obiektów MOSiR skorzystało ponad 70 grup sportowych i 

rekreacyjnych z całej Polski (m.in.: Warszawa, Białystok, Karczew, Nieporęt, Pruszków, 

Olsztyn, Piaseczno, Siedlce, Legionowo, Częstochowa, Chorzów, Ostrołęka czy Lublin). Wiele 

z nich już zapowiedziało, a nawet zarezerwowało pobyt w kolejnych latach, chwaląc obiekty 

oraz organizację i pomoc ze strony MOSiR w sprawnym prowadzeniu treningów. Na obozach 

przygotowawczych na obiektach MOSiR przebywali piłkarze i piłkarki, siatkarze i siatkarki, 

koszykarze i koszykarki, piłkarze ręczni i piłkarki ręczne, pływacy i pływaczki, a także 

badmintoniści i badmintonistki, lekkoatleci i lekkoatletki, karatecy 
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Budżet obywatelski  

Od 27 września do 5 października 2021 r. mieszkańcy Olecka będą mogli zgłaszać swoje 

pomysły do budżetu obywatelskiego na 2022 rok. W ramach kolejnej edycji mieszkańcy 

zdecydują o przeznaczeniu 275 000,00 zł. Ważne, aby pomysły wpisywały się w obszar zadań 

własnych gminy. 

Harmonogram wdrażania budżetu jest następujący: 

• Kampania informacyjno – promocyjna:  od 24  sierpnia do 30 września 

• Konsultacje indywidualne – spotkania informacyjne, opracowanie projektów zadań:             

od  1  do  30 września 

• Nabór projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych: od 27 września do 5 paździer-

nika  

• Weryfikacja projektów, uzupełnienie wniosków i procedura odwoławcza:  od 6 do 30 

października  

• Upublicznienie listy  projektów do głosowania: do 12 listopada 

• Głosowanie nad wyborem najlepszych przedsięwzięć: od 15 do 30  listopada 

• Ogłoszenie /upublicznienie wyników: do 14 grudnia  

 

Współpraca z przedsiębioracmi 

 

28 lipca 2021 r. Olecko dołączyło do grupy ponad 40 miast w Polsce, w których można 

korzystać z elektrycznych pojazdów blinkee.city. Do dyspozycji mieszkańców jest 10 sztuk 

elektrycznych hulajnóg i 17 sztuk elektrycznych skuterów. 

 

Wprowadzenie elektrycznych hulajnóg i skuterów na teren Olecka i okolic było możliwe 

dzięki współpracy: firmy Blinkee, samorządów gmin Olecko, Kowale Olecki i Świętajno oraz 

lokalnych przedsiębiorców (Fotowoltaika System, ZPU Prawda Sp. z o.o., Bank Spółdzielczy w 

Olecku, Piekarnia Młyn Olecko). Obszarem użytkowania pojazdów są miejscowości: Olecko, 

Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki. 
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Współpraca  międzynarodowa 

 

Podczas trwania Active Festiwal Olecko gościliśmy delegację partnerów z Kozłowej Rudy. 

Dziesiąta rocznica podpisania porozumienia o współpracy było okazją do podsumowania. W 

tym czasie wspólnie zrealizowaliśmy 7 projektów z udziałem zewnętrznego dofinansowania 

(„Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji”, 

„Budowa wspólnego produktu turystycznego regionów Olecka i Kozłowej Rudy na bazie 

rozwiniętej infrastruktury turystycznej”, „Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego 

”LEGENDY OŻYWAJĄ DZIŚ”, „Nasze małe ojczyzny w harmonii z przyrodą”, „Z boiska na 

igrzyska”, „W czasach rycerzy i legend – jarmark średniowieczny” Wzmocnienie współpracy 

pomiędzy Oleckiem i Kozłowa Rudą na rzecz rozwoju wspólnego produktu turystycznego” 

LT—PL/183).  Podczas wizyty pokazaliśmy niektóre z ostatnich  gminnych inwestycji. Nasi 

goście czynnie uczestniczyli w ofercie programowej festiwalu. 

 

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. Udostępniliśmy go mieszkańcom na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku 

https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-gminy/olecko/2021
https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-gminy/olecko/2021
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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 zapozna-

nia się z tym dokumentem. Znajdą w nim Państwo obiektywne informacje o tym co zrobili-

śmy w poszczególnych kategoriach w podziale na: realizowane programy, polityki i strategie, 

mieszkańców, budżet, inwestycje, infrastrukturę i gospodarka komunalną, edukacje, zdro-

wie, pomoc społeczną i wsparcie dla rodzin, gospodarkę. 

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

 

Edukacja 

 

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach otrzymała dofinansowanie  

z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji na pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w wysokości 73 893,00 zł. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku  otrzymała dofinansowanie  

z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji  z tytułu dofinansowania w zakresie doposaże-

nia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w 

wyniku adaptacji w szkołach/placówkach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez 

jednostki samorządu terytorialnego wysokości 20 000,00 zł. 

 

Do 30 lipca 2021 r. dyrektorzy szkół podstawowych mogli składać aktualizację wniosków na 

dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV-VIII, które będą realizowane od  2 

września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.(zwiększenie liczby godzin zajęć wspomagających z 10 

do 15 godzin zajęć na oddział szkolny).  Środki finansowe zostaną wypłacone z 0,4% rezerwy 

części oświatowej subwencji.   

https://bit.ly/2Ten2IG
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23 sierpnia br. pięciu nauczycieli kontraktowych przystąpiło do egzaminu o awans zawodowy 

na stopień nauczyciela mianowanego. Wszyscy uzyskali pozytywny wynik egzaminu na ko-

lejny stopień awansu zawodowego. 

15 lipca 2021 r. rozstrzygnięte zostało zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.  Świad-

czenie usługi transportowej w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych zamieszka-

łych na terenie Gminy Olecko. W prowadzonej procedurze złożono 2 oferty. Wybrano najko-

rzystniejszą z nich i w dniu 28 lipca 2021 r. podpisano umowę na świadczenia usługi trans-

portowej w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych z Wykonawcą FASTER Spółka z 

Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w Olsztynie na kwotę 117 000,00 zł 

brutto. Termin realizacji umowy ustalono w dni nauki szkolnej od dnia 1 września 2021 r. do 

dnia 24 czerwca 2022 r. 

27 lipca 2021 r. na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym Gmina Olecko ogłosiła nieograniczony pisemny przetarg ofertowy 

na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN TYP A0909L.03.S. Cena wywoławcza 6 400,00 zł., wa-

dium 640,00 zł. W terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu nie wpłynęło żadne wa-

dium oraz żadna oferta. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

W lipcu i sierpniu odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 5 jednostkach Ochotni-

czych Straży Pożarnych Gminy Olecko. Wszystkie zarządy jednostek OSP uzyskały absoluto-

rium. Ponadto, w związku z upływem pięcioletniej kadencji władz, dokonano zmian składów 

zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, w niektórych z jednostek OSP. 

Olecka Rada Młodzieżowa 

 

18 i 19 czerwca 2021 r. odbyły się wybory do Oleckiej Rady Młodzieżowej. Zgodnie z Zarzą-

dzeniem nr ORN.0050.95.2021 Burmistrza Olecka z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

zbiorczych wyników wyborów, w skład Rady wybranych zostało  14 radnych:  

1. Jakub Feliks Szyłow – Wiceprzewodniczący ORM 

2. Jakub Prusko – Przewodniczący ORM 

3. Izabela Jachimowicz 

4. Filip Nowel 
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5. Natalia Sadłowska 

6. Weronika Weisbrod 

7. Julia Korąkiewicz 

8. Rozalia Mikielska 

9. Oliwia Golub 

10. Wiktoria Szypulska 

11. Sebastian Wierżyński 

12. Michał Rytwiński – Sekretarz ORM 

13. Iwona Baran 

14. Jakub Dziubiński 

 

Sprawy społeczne 

Od dnia 1.09.2021 r. do 15.09.2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku, ul. 

Kolejowa 31 pokój nr 2 (parter)  będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium 

szkolnego dla uczniów  na rok szkolny 2021/2022.   

W przypadku kolegiów pracowników służb społecznych wniosek o stypendium szkolne należy 

złożyć w terminie do dnia 15 października 2021 r., a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół w 

których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu 

lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Olecko i znajdujący 

się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w 

szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 

długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 

zdarzenie losowe. 

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych. 

 

Stypendia szkolne przysługują: 

• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o 

uprawnieniach publicznych szkół artystycznych - do czasu ukończenia kształcenia , 

nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 
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• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-

wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 

18 roku życia, 

• słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia 

kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,  

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego dla ucznia w 

rodzinie, osoby samotnie gospodarującej dla której dochód na osobę nie przekracza kwoty - 

528 zł ( do dnia 31.12.2021 r.).  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku przypomina, że od 2 sierpnia 2021 r. można 

składać wnioski w wersji papierowej o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny i specjalny 

zasiłek opiekuńczy w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, ul. 

Kolejowa 31.  

Zachęcamy do skorzystania z elektronicznej formy składania wniosków w przypadku 

posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego podpisu zaufanego za 

pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia. 

 

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym istnieje możliwość ubiegania się o 

sfinansowanie posiłków szkolnych dzieciom.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku w dalszym ciągu realizuje Program „Wspieraj 

Seniora”, którego celem jest zapewnienie usług wsparcia seniorom, którzy w obowiązującym 

stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu; wsparcie jest świadczone w zakresie 

zabezpieczenia artykułów pierwszej potrzeby poprzez dostarczanie seniorom zakupów, 

pomocy w prostych czynności wymagających wyjścia z domu. Aby skorzystać z pomocy 

należy zadzwonić na specjalną ogólnopolską infolinię- 22 505 11 11 lub bezpośrednio 

skontaktować się z MOPS. 

 

Od 08.07.2021r. realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Program Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021r. Z 

Programu korzystają 23. osoby niepełnosprawne tym troje dzieci. Usługi asystenckie 

polegają głównie na wyjściu/powrocie w wybrane przez uczestnika programu miejsce ( np. 
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dom, placówki zdrowia, urzędy, rodzina), wyjściu, powrocie na rehabilitacje, zajęcia 

terapeutyczne, zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich 

realizacji, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych. Uczestnik Programu nie ponosi 

odpłatności za usługi asystenckie. 

W dniach 12-13.08.2021r. Dzienny Dom Senior + wspólnie ze Streetworking Olecko brał 

udział w trzeciej edycji Active Festiwal Olecko. W ramach festiwalowego programu 

prowadzone były warsztaty tworzenia papierowych kwiatów i odlewów gipsowych, 

 

Realizowane są działania w ramach projektu współfinansowanego przez EFS w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lat 

2014„Aktywny Senior w Gminie Olecko. Uczestnicy Dziennego Domu Senior + w ramach 

projektu korzystają z zajęć terapeutyczno-rekreacyjnych, aktualnie biorą udział również w 

zajęciach kulinarnych, komputerowych oraz zajęciach z języka angielskiego. Wszyscy 

uczestnicy projektu mogą korzystać z wybranych zajęć ruchowych, tj. Nordic walking, Aqua 

aerobic, Joga dla seniora, usprawniająco-ruchowych, ponadto seniorzy zakwalifikowani do 

projektu objęci są Teleopieką oraz wsparciem asystenta osoby starszej i pracownika 

socjalnego. 

 

W dniach 26 i 27 lipca 2021 r. obyły się „Oleckie Dni Zdrowia”.  Podczas akcji mieszkańcy 

Olecka mogli nieodpłatnie skorzystać z oferty wielu specjalistów z zakresu zdrowia. Wydarze-

nie cieszyło się dużym zainteresowaniem i wykazało potrzeby działania w tym obszarze. Z ba-

dań, usług oraz konsultacji skorzystało wiele osób, tj: 

„NIE nowotworom u dzieci” - 119 dzieci, 

TELEMEDYCYNA - 176 osób, 

Mobilny Punkt Szczepień - 120 osób, 

„Zdrowie” Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych Olszewska Polit - 180 osób, 

Badania okulistyczne skupiły - 140 osób, 

Badania słuchu – 23 osoby, 

Konsultacje podologiczne - 35 osób,  

Refleksologia stóp - 22 osoby,  

Fizjoterapeuta – 23 dzieci, 

Psycholog oraz pedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, couch – 60 osób, 
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Terapie naturalne w odmładzaniu i w walce z bruksizmem - 10 osób 

 

W punkcie DKMS zarejestrowano 23 nowych potencjalnych dawców szpiku 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 40 osób 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Oleckich Dniach Zdrowia, szczególne 

podziękowania kierujemy podmiotom udzielającym pomocy w zakresie zdrowia oraz 

wolontariuszom. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku  

W lipcu, w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na 

wykonanie prac remontowych w ośrodku został przeprowadzony remont. Odmalowano 

pomieszczenia i korytarze, wycyklinowano i polakierowano parkiety, osuszono i odgrzybiono 

ściany w pracowniach zlokalizowanych w piwnicy budynku, wymieniono część przestarzałego 

oświetlenia. Zakupione zostały meble do pracowni komputerowej oraz 8 stołów do jadalni.  

Łącznie na dzień 18.08.2021r. - 68,33% uczestników i 65% pracowników przyjęło 

szczepionkę; 

 

Zorganizowano uczestnikom 5 wyjazdów: 

16 czerwca - wyjazd do Giżycka na rejs spacerowy statkiem ,,Białej Floty” Żeglugi Mazurskiej 

po jeziorze Niegocin – udział wzięło 16 uczestników; 

7 lipca - wyjazd do Suwałk na kręgle -  udział 16 uczestników;  

9 lipca - wyjazd do papugarni ,,Mazurskie Tropiki” w Ełku - udział 16 uczestników; 

21 lipca - spływ kajakowy rzeką Łaźna Struga -  udział 9 uczestników; 

20 sierpnia – wyjazd do lasu „Uroczysko Szeszki” – udział 6 uczestników. 

 

Opracowywany jest przez uczestników pod kierunkiem terapeutów występ muzyczno-

taneczny do konkursu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”. 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej  



38 
 

Z dniem 27 lipca 2021 r. po 40 latach pracy na  emeryturę odszedł Pan Kazimierz Iwanowski 

wieloletni Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku. W związku z powyższym na 

wolne stanowisko przeprowadzono nabór, do którego zgłosiła się jedna osoba. W wyniku na-

boru na stanowisko wybrano Panią Martę Romotowską, która rozpoczęła pracę na stanowi-

sku kierownika z dniem 4 sierpnia 2021r.     

Po przerwie wakacyjnej, która była w lipcu Warsztat od 1.08.2021 rozpoczął działalność. 

Uczestnicy wraz instruktorami podczas zajęć przygotowywali ścieżkę sensoryczną, 

inscenizację Na Straganie oraz stoisko plastyczne na potrzeby  Activ Festiwal Olecko 

malowanie pracowni, holu, szatni. 

Obecnie społeczność warsztatu przygotowuje scenografię na Święto Plonu 5 września 2021. 

Prace porządkowe na posesji WTZ. 

 

Urząd Stanu Cywilnego  

Trwa Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Przypominam, że udział w spisie jest 

obowiązkowy. Podstawowym 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 i 4. Członkowie 

Gminnego Biura Spisowego w Olecku służą pomocą wszystkim chętnym. Samospisu będzie 

można dokonać także podczas Święta Plonów w dniu 5 września 2021 r. Spisać się można 

również przez telefon dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99. Respondenci, 

którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub 

telefonicznie na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie lub 

podczas wywiadu bezpośredniego. 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. 



39 
 

Przepisy dotyczące dowodów osobistych, dotyczące między innymi wprowadzenia do 

dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej, to jest odcisków palców, które miały 

wejść w życie od 2 sierpnia 2021 r. wejdą w życie od 5 października 2021 r. Przypomnę, że 

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 nie będzie możliwe. 

 

Pełnomocnik do spraw uzależnień 

21 czerwca br. został ogłoszony profilaktyczny konkurs plastyczny pn. „Superbohater wolny 

od nałogów!”, który miał na celu promocję wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych postaw 

promujących zdrowy tryb życia bez alkoholu i narkotyków. Konkurs organizowany był przez 

Burmistrza Olecka Karola Sobczaka oraz  Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych. W terminie do 16 lipca br. wpłynęło 28 prac, jedna praca nie spełniła wymogów 

formalnych, a 27 prac zostało poddanych ocenie komisji konkursowej. Prace oceniano w 

dwóch kategoriach wiekowych: 5-10 lat i 11-18 lat. W pierwszej  kategorii wiekowej (5-10 

lat) pierwsze miejsce zajął  Olaf Tarasiuk (10 lat), drugą lokatę otrzymała praca Borysa Żuraw-

lewa (6 lat) natomiast trzecie miejsce zajęła Patrycja Tarasiuk (7 lat). W drugiej  kategorii 

wiekowej (11-18 lat) wyróżniono prace następujących osób: pierwsze miejsce Ex aequo za-

jęły Magdalena Borkowska (16 lat) i Roksana Piwek (18 lat), drugie miejsce zdobył Sebastian 

Sokołowski (16 lat) i trzecie miejsce zajęła Natalia Krotoszyńska (17 lat). Wernisaż prac odbył 

się 13 sierpnia w Strefie Relaksu podczas tegorocznego Active Festivalu. Serdecznie dzięku-

jemy wszystkim uczestnikom konkursu, a autorom nagrodzonych prac gratulujemy! 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięła udział w Oleckich Dniach 

Zdrowia. Chętne osoby skorzystały z konsultacji ze specjalistami w dziedzinie uzależnień, 

otrzymały informacje o instytucjach udzielających wsparcia oraz wnioski o zobowiązanie do 

leczenia przymusowego. Stoisko GKRPA cieszyło się dużym zainteresowaniem. 
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Superbohater wolny od nałogów! To myśl przewodnia działań przygotowanych na Active Fe-

stival Olecko 2021 przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na od-

wiedzających stoisko czekało wiele atrakcji m.in. profilaktyczna gra plenerowa, w której 

każdy mógł spróbować swoich sił. Odważni mogli zmierzyć się z wykonaniem prostych czyn-

ności w alko lub narkogoglach. Istniała również możliwość konsultacji ze specjalistami w dzie-

dzinie uzależnień. Poza tym dodatkową atrakcją był wernisaż prac laureatów i uczestników 

konkursu plastycznego. Największą atrakcją były odwiedziny Superbohaterów, którzy zachę-

cali do zdrowego stylu życia zarówno młodszych jak i starszych odbiorców. 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych w lipcu i sierpniu, mimo zaplanowanej na ten czas przerwy, pełnili dy-

żury w każdą środę, umożliwiając tym samym szybsze uzyskanie wsparcia zainteresowanym 

osobom w związku z uzależnieniami.  Dodatkowe dyżury są uzasadnione również konieczno-

ścią izolacji społecznej spowodowanej pandemią, która sprzyja uwikłaniu w uzależnienia.  

 

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 

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 telefo-

nicznie pod numerami telefonu 570 619 284 i 87 520 45 91. 
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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 wizyty należy umawiać 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! 

 

 


