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Informacja Burmistrza Olecka o działalności w okresie międzysesyjnym 

Wrzesień 2021 

Sesja Rady Miejskiej w Olecku 30 września 2021r. 

 

Finanse 

 Dnia 26 sierpnia 2021 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie za I 

półrocze 2021 roku z przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej , przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu 

finansowego samorządowej instytucji kultury.  Wartość zrealizowanych dochodów i 

wydatków za II kwartał 2021 roku został zamieszczony na stronie internetowej  BIP-u Urzędu 

Miasta.  

 

3.09.2021r. otrzymano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w 

sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku. 

W sierpniu br. producenci rolni złożyli 238 wniosków o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w związku z 

tym Gmina złożyła wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przekazanie dotacji 

celowej na łączną kwotę 451.001,00 zł. 

 

Od dnia 13 października 2021 r. koszty upomnienia będą wynosić 16,00 zł, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  z dnia 5 stycznia 2021 r. 

w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem 

egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 67). Dotychczas koszty te wynosiły 11,60 zł. 

 

Administracja  

W okresie międzysesyjnym: 

•  zostało potwierdzonych 36 profili zaufanych i 7 zostało unieważnionych.  

• wpłynęło 2 528 pism. 
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• do Biura Rady Miejskiej wpłynęło 16 pism, które zostały zakwalifikowane jako sprawy 

wniesione i były na bieżąco przekazane radnym. 

• zostało zwołanych 4 posiedzeń komisji oraz sesja.  

 

Przypominamy, że transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Olecku realizowana jest 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 

W dniu 3 września 2021 roku w Olecku zostało podpisane Porozumienie w sprawie  

realizacji Projektu pn.: „Sieć tras rowerowych wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą 

towarzyszącą na obszarze: gminy Bakałarzewo, gminy Ełk, gminy Filipów, gminy Giżycko, 

miasta Giżycko, gminy Kowale Oleckie, gminy Olecko, gminy Świętajno, gminy Wieliczki, 

gminy Wydminy”. W ramach niniejszego porozumienia planowane jest utworzenie spójnej 

sieci tras rowerowych o funkcji komunikacyjnej, rekreacyjnej, turystycznej przebiegających 

przez wszystkie Gminy porozumienia. Podstawą realizacji Projektu powinno być 

dofinansowanie zewnętrzne w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach 

nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Spotkanie uczestników w/w Porozumienia 

odbyło się 20 września 2021 r., a kolejne jest planowane na 20 października 2021 r.  

 

Remonty gminnego zasobu nieruchomości : 

We wrześniu zakończono prace remontowe budynku komunalnego Kasprowicza 5               

(orynnowanie oraz wymiana stolarki okiennej)  na łączną kwotę  39 520,21 zł.  

Wymieniono instalację centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym przy ul. Kolejowej 

12/3 na kwotę 21 363,37 zł.  

Z końcem sierpnia zakończył się remont łazienki na 3 piętrze Urzędu Miejskiego na łączną 

kwotę 30 000,00 zł.   

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

Uruchomiono dostarczanie ciepła z kotłowni TABEX na nowych sieciach.   

 

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

W miesiącu wrzesień wykonywano prace polegające m.in. na:  

• sprzątaniu miasta,  

• przycince gałęzi i krzewów,  

• wykonano chodnik na nowym cmentarzu przy ul. Leśnej, 

• rozpoczęto prace związane z budową nowego ogrodzenia cmentarza przy ul. 

Gołdapskiej, 

• przebudowano część kanalizacji deszczowej przy ul. 11 Listopada. 

 

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

inwestycyjnego budowy sieci wodociągowej Osiedle Lesk . 

Na sieci wod.-kan.: 

• czyszczenie systemów kanalizacji sanitarnej.  

• wyjazdy do zgłoszeń awarii na sieci wodno – kanalizacyjnej  

• bieżące utrzymanie sprawności instalacji i urządzeń.  

• realizacja planu inwestycyjnego - budowa sieci wodnej Osiedle Lesk                                            

• usuwanie awarii na sieci wodnej Gordejki  

• realizacja planu inwestycyjnego naprawa studni kanalizacyjnych                 

• płukanie instalacji wodnej - tereny wiejskie                     

• usuwanie awarii na sieci wodociągowej  ul. Orzeszkowej 

  

Na oczyszczalni ścieków: 

• wykonanie instalacji wody technologicznej do rozcieńczania polimerów 

• przegląd i czyszczenie piaskownika Huber 

• przegląd, czyszczenie i regulacja kraty i płuczki skratek przep. Batorego 

• naprawa kurtyny składowiska odpadów 

• naprawa sterowania mieszadła K3 
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• naprawa szpilek aeratora nr 1 ATSO 1 

• naprawa silnika aeratora nr 1 ASTO1 - wymiana łożysk i pokrywy silnika 

• naprawa przewodów hydrauliki koparki New Holland 

• montaż zmiękczacza wody w pompie ciepła 

• wymiana pływaków pompowni obiektowej montaż osłon stalowych na kable 

• naprawa sterowania wirówek - czujniki regulacji obrotów bębnów głównych 

• naprawy i wymiany przewodów grzewczych instalacji ATSO 

• wymiana kompensatorów rurociągów osadowych ATSO szt. 4 

• wymiana czujników temperatury w ATSO 1 i zbiorniku osadu po stabilizacji 

 

Utrzymanie czystości jezdni i chodników na terenie miasta Olecko 

W postępowaniu przetargowym ogłoszonym 20.08.2021r. wpłynęła jedna oferta złożona 

przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Olecku. Zaproponowana cena 

1 684 800 zł brutto przekraczała wartość jaką planowano przeznaczyć na to zamówienia.  

W związku z tym postępowanie zostało unieważnione. 

W najbliższych dniach zostanie wszczęte kolejne postępowanie przetargowe na to zadanie. 

 

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.  Przypominamy o punkcie konsultacyjno-informacyjnym, który czynny 

jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00 w pokoju nr 02 w Urzędzie Miejskim 

przy ul. Plac Wolności 3.  

 

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. 
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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 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 

Olsztynie wydaliśmy postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko. W dniu 27.08.2021 r. wydaliśmy postanowienie o zawieszeniu postępowania 

do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu ooś. 

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 
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obręb Doliwy i działce nr 36 obręb Gordejki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 

placem manewrowym i przyłączem. W dniu 28.07.2021 wezwaliśmy Inwestora do 

uzupełnienia informacji. Dnia 18.08.2021 r. wpłynęła uzupełniona dokumentacja. W dniu 

24.08.2021 r. zwróciliśmy się do PPIS w Olecku, PGW Wody Polskie w Augustowie oraz RDOŚ 

w Olsztynie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko i ewentualnego zakresu raportu. PPIS w Olecku wezwał Inwestora do 

uzupełnienia. PGW Wody Polskie w Augustowie nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. RDOŚ w Olsztynie wyraził 

opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu ooś.  

 

W dniu 06.09.2021 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej 

zlokalizowanej na dz. nr 25/5, 32/1, 69 w obrębie Borawskie, gm. Olecko. W dniu 08.09.2021 

r. zwróciliśmy się do PPIS w Olecku, PGW Wody Polskie w Augustowie oraz RDOŚ w Olsztynie 

o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i 

ewentualnego zakresu raportu. PPIS w Olecku nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.  

 

W dniu 06.09.2021 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o 

mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych nr 157, 

obręb Dąbrowskie Kolonia oraz 101, 102, 103, 104, 106, 107, 110, obręb Szczecinki. W dniu 

15.09.2021 r. zwróciliśmy się do PPIS w Olecku, PGW Wody Polskie w Augustowie oraz RDOŚ 

w Olsztynie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko i ewentualnego zakresu raportu. 

 

W dniu 18.08.2021 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielczej kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków bytowo – 

gospodarczych, na odcinku Szczecinki – Dąbrowskie – Osada – Olecko, gm. Olecko. W dniu 

07.09.2021 r. zwróciliśmy się do PPIS w Olecku, PGW Wody Polskie w Augustowie oraz RDOŚ 
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w Olsztynie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko i ewentualnego zakresu raportu. PPIS w Olecku nie stwierdził potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 

 

Inwestycje 

Zadania zakończone w okresie międzysesyjnym: 

Zagospodarowanie terenu gminnego przy plaży w Dułach [FS] 

Dokumentacja budowlana pomostu do zgłoszenia – Pracownia Projektowa DROGOWNIC-

TWO, Ełk 

Koszt prac projektowych: 2 583,00 PLN 

Termin opracowania dokumentacji z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń: 31.07.2021 r. 

Dostawa elementów pomostu - STANLEY COMPANY PAWEŁ STASIAK Guliwera 13/2,71-798 

Szczecin. 

Koszt dostawy pomostu pływającego (konstrukcja z pływakami) szerokości 2 m o łącznej po-

wierzchni 18 m²: 8 804,00 zł. 

 

Budowa drogi gminnej 141026N – Babki Oleckie – Pieńki - DW 653 – 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 bu-

dowlanych   

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 bu-

dowlanych   

Termin wykonania: 23 sierpnia 2021 r. 
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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 bu-

dowlanych   

Termin wykonania: 23 sierpnia 2021 r. 

 

Budowa budynku gospodarczego w Łęgowie [FS] 

Zakup materiałów na budowę budynku. 

Budowa budynku siłami własnymi mieszkańców wsi.  

 

 

Zadania realizowane w okresie międzysesyjnym: 

 

Przebudowa drogi gminnej Gąski-Świdry Nr 141019N 

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A. ul. Bakała-

rzewska 86, 16-400 Suwałki 

Termin realizacji: 29 lipca 2022 r. 

Wartość robót budowlanych: 4.321.878,53 zł 

Zakres robót: zaprojektowanie i przebudowa drogi o dł. ok. 5km o nawierzchni betonowej. 

 

Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko 

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

Ożarowska 59/76, 01-416 Warszawa 

Oferowana cena realizacji zamówienia cześć I : 573.600,00 PLN  

Oferowana cena realizacji zamówienia cześć II : 978.948,94 PLN  

Oferowana cena realizacji zamówienia cześć III : 148.280,02 PLN  

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

Zakres robót:  

Część I 
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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 odpowied-

nio na: 

- wartość wniosku o płatność: 785.355,59 zł  

- wartość dofinansowania: 626.774,40 zł 

Wniosek jest w trakcie weryfikacji. 

Przedłużono terminy zakończenia robót w części I i II analogicznie do 15.12.2021 r  i 

15.10.2021 r. 

 

Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - projekt 

Wykonawca projektu budowlanego: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, Krzysztof 

Sawczuk, ul. Sokola 3/27, 19-400 Olecko 

Cena usługi brutto: 54 900,00 PLN 

Termin realizacji: 30 kwietnia 2021 r. 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn.:  

- Nr G141040N dł. 0,517 km od wiaduktu do skrzyżowania z drogą Nr G141050N);  

- Nr 141050 dł. 0,166 km od drogi Nr G141040N do końca działki 836 (bez zatoki wewnętrz-

nej);  

- wewnętrzne na działce Nr 836 od skrzyżowań na wysokości działek Nr 815 i 816.   

Termin realizacji: 30 kwietnia 2021 r.    



11 
 

Odbiór dokumentacji nastąpił 15 kwietnia 2021r.  

Uzyskano pozwolenia na realizację robót w drodze decyzji ZRID.  

Na obecnym etapie zostało wstrzymane przygotowanie procedury udzielenia zamówienia 

publicznego, z uwagi na rozpatrywanie zlecenia przeróbek projektu dla firmy Via-Projekt Łu-

kasz Chuć. 

 

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 

- Roboty rozbiórkowe 

- Wiatrołap 

- Roboty dekarskie 

- Remont fundamentów 

- Roboty murowe 

- Remont stropu 

- Podłoża pod posadzkę 

- Remont pomieszczeń 

- Elewacja 

- Nawierzchnia 

- Instalacja elektryczna 

- Instalacja sanitarna 
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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. Ra-

dziejów 

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 zagospo-

darowaniem terenu o powierzchni całkowitej płyty boiska 1490,10 m²; ciągów pieszych oraz 

placów utwardzonych o powierzchni 427,40 m², oraz przebudowy budynku zaplecza o kuba-

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

• Boisko - roboty przygotowawcze 

• Boisko wielofunkcyjne 

• Boisko- wykonanie ciągów komunikacyjnych 

• Boisko - zagospodarowanie terenów zielonych 

• Zaplecze boiska - roboty rozbiórkowe 

• Zaplecze boiska - roboty dekarskie 

• Zaplecze boiska -murowe 

• Zaplecze boiska podłoża i posadzki 

• Zaplecze boiska roboty wykończeniowe 

• Zaplecze boiska stolarka 

• Zaplecze boiska elewacja 

• Oświetlenie i nagłośnienie boiska 

• Instalacje elektryczne w budynku zaplecza 

• Rozdzielnica RE 

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

• Przebudowa kanalizacji sanitarnej 

• Odwodnienie boiska – drenaż 

• Kanalizacja deszczowa 

• Przyłącze kanalizacji deszczowej 

• Remont dachu części nie objętej projektem - niekwalifikowane 
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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 platfor-

mie elektronicznych usług administracji publicznej (ePUAP). Zaplanowano realizację 8 eta-

pów: 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 udostępnie-

nie 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 udo-

stępnienie on-line w systemie informacji przestrzennej; prace instalacyjno-wdrożeniowe; 

szkolenia.  

W dniu 19 lutego został złożony wniosek o płatność – w dalszym ciągu czekamy na rozlicze-

nie. 

 

Kolej na rower- budowa stacji rowerowych i miejsc odpoczynku w miejscowości Kukowo 

Gmina Olecko pozyskała dofinansowanie na budowę stacji rowerowych w miejscowości Ku-

kowo.  

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.  

Wykonawca dokumentacji technicznej na budowę małej architektury : Usługi Projektowe i 

Budowlane, Piotr Jasiukiewicz, ul. Leśna 26, 19-400 Olecko  
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Cena realizacji zamówienia: 6 000,00 PLN  

W tracie realizacji. 

 

Przebudowa starego skateparku 

Procedura zgodnie z regulaminem - Zarządzeniem Nr ORN.0050.3.2021 Burmistrza Olecka z 

dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicz-

nych o wartości poniżej 130.000 złotych  

Wykonawca: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi, ul. 

Konstytucji 3 Maja 1A,19-500 Gołdap  

Zadanie zostanie wykonane w dwóch etapach: 

I etap – demontaż urządzeń, wykonanie nawierzchni za kwotę 120.000,00 zł brutto., termin 

realizacji 30.09.2021 r  

II etap – wykonanie dylatacji nawierzchni, humusowanie i ponowne ustawienie urządzeń za 

kwotę 39.000,00 zł brutto. 

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 Jure-

wicz 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 robo-

czogodzin, na wykonanie następujących czynności: 

• koordynacja  realizacji zadania, 

• przygotowanie terenu pod inwestycję, 

• prace ziemne,   

• wykonanie szalunków, zbrojenia, wylanie betonu, 

• kierowanie budową, 

• obsługa geodezyjna, 
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• 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 

Trwa procedura przetargowa. Najkorzystniejsza oferta -Transport Ciężarowy, Krzysztof Wit-

kowski z siedzibą w Olecku, ul. Wieniawskiego 6. 

Cena oferty: 546 735,00 PLN 

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

roku 

Zakres robót:  

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

wych , schodów, nawierzchnia zieleni,  kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna i przyłą-

cze 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:  

• ulica 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 para-

metrach: 

• 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 bezfazowej 

(ścieżka rowerowa) i płytek betonowych (chodnik), 
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• włączenie do drogi wojewódzkiej poprzez skrzyżowanie o ruchu okrężnym trzywloto-

wym 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 

• 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 
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• odcinek T6 - 112,30 m 

• odcinek T7 - 95,60 m 

• odcinek T8 - 93,20 m 

• przebudowa rowu - 41,00 m 

• 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 pod-

stawowym 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 KRUSZBT 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 pod-

stawowym 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 pod-

stawowym 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: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi. 

Koszt robót budowlanych z usługą brutto: 1 230 012,92 zł.  

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 pod-

stawowym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. 

 

Budowa dróg gminnych w miejscowości Olecko- Kolonia gm. Olecko 
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Wykonawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi. 

Koszt robót budowlanych z usługą brutto: 2 450 000,00 zł 

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 pod-

stawowym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. 

 

Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141008N w Jaśkach dł. 0,424 km od drogi powiatowej 

1814N do działki 43 z przepustem na działce Nr 40/6 

W dniu 17.09.2021 r została podpisana umowa o dofinansowanie, w związku z czym rozpo-

częte zostały przygotowania do  procedury przetargowej. 

 

Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 1 

W dniu 17.09.2021 r została podpisana umowa o dofinansowanie, w związku z czym rozpo-

częte zostały przygotowania do  procedury przetargowej. 

 

Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 2 

W dniu 17.09.2021 r została podpisana umowa o dofinansowanie, w związku z czym rozpo-

częte zostały przygotowania do  procedury przetargowej. 

 

Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności - przejście nr 3 

W dniu 17.09.2021 r została podpisana umowa o dofinansowanie, w związku z czym rozpo-

częte zostały przygotowania do  procedury przetargowej. 
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Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 4 

W dniu 17.09.2021 r została podpisana umowa o dofinansowanie, w związku z czym rozpo-

częte zostały przygotowania do  procedury przetargowej. 

 

Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 5 

W dniu 17.09.2021 r została podpisana umowa o dofinansowanie, w związku z czym rozpo-

częte zostały przygotowania do  procedury przetargowej. 

 

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

projekt 

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

derewskiego, 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: 

• adaptację pomieszczeń na salę dydaktyczną i zaplecze sanitarne, 

• dostosowanie zagospodarowania terenu w obrębie sali dydaktycznej, 

• remont pomieszczeń piwnicznych w zakresie wymiany stolarki drzwiowej wewnętrz-

nej, 

• wprowadzenie rozwiązań do projektu wynikających z uzgodnień i zaleceń właściwych 

jednostek.    

Termin realizacji: 22 grudnia 2021 r.    
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Monitoring ogródków działkowych ROD „Ruczaj” W Olecku 

Wykonawca:  Aleksander Grzegorz Hirsztritt, FAN-TEX A.G. A.G. HIRSZTRITT z siedzibą w 

Ełku. 

Koszt realizacji: 25 000,00 zł.  

Termin realizacji - 19 listopada 2021 r. 

Zakres prac: 5 kamer tubowych liniami zasilającymi, urządzeniami peryferyjnymi.   

Dofinansowanie: „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych”: 

Wkład własny Gminy: 5.125,00 zł 

Wkład Własny ROD „Ruczaj”: 5.125,00 zł 

Wartość dofinansowania: 14.750,00 zł 

Nadzór: Wydział BI i ORN  

 

Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego przy ul. Kolejowej 31 w Olecku 

Wykonawca: w trakcie procedury wyboru wykonawcy - postępowanie w trybie podstawo-

wym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. 

Szacowany koszt dostawy brutto: 321 304,60 zł. 

Zakres dostawy: dźwig osobowego zewnętrznego o powierzchni zabudowy 4,10 m2,   wyso-

kości 12,99 m  z konstrukcją nośną szybu z napędem reduktorowym o udźwigu 630 kg z ka-

biną  przelotową przystosowaną do osób z niepełnosprawnościami. 

Termin realizacji: 31 grudnia 2021 r. 

Nadzór Inwestorski: w trakcie procedury wyboru usługodawcy. 

 

Budowa budynku socjalnego B2-Imionki 

Wykonawca: w trakcie procedury wyboru wykonawcy - postępowanie w trybie podstawo-

wym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. 

Szacowany koszt dostawy brutto – 1 004 133,07 zł. 

Zakres robót budowlanych:  

budynek parterowy – 6 lokali socjalnych – o parametrach: Pz 391,00 m2; Pu 320,59 m2; V 

2251,51 m3; z instalacjami wod-kan i elektryczną i wyposażeniem wg projektu.  

Termin realizacji: 30 listopada 2022 r. 

Nadzór Inwestorski: w trakcie procedury wyboru usługodawcy. 
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Budowa wiaty rekreacyjnej w Kukowie [FS]  

Zakres zadania: dostawa i montaż wiaty rekreacyjnej drewnianej (drewno impregnowane) o 

wymiarach 5,0 X 5,80 m, pokrytej gontem bitumicznym, toaletą przenośną. 

Termin wykonania zamówienia – 29 października 2021 r. 

W trakcie realizacji. 

 

Budynek mieszkalno-użytkowy w miejscowości Olszewo 9, gmina Olecko.    

Wykonawca projektu budowlanego: w trakcie wyboru wykonawcy w procedurze regulami-

nowej. 

Szacowany koszt usługi brutto: 71 510,30 zł. 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania w zakresie:  

budynku mieszkalni użytkowego z programem 7 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy z in-

stalacjami wod kan; co z kotłownią,  elektryczną. Budynku gospodarczego z pomieszczeniami 

garażowymi gospodarczymi. Zagospodarowaniem terenu.   

Termin realizacji: 28 kwietnia 2021 r. 

Podłączenie wody oraz kanalizacji w domku modułowym w Kijewie (FS) 

Wykonawca:  Makareczek, Marcin Makarczuk-Jackowski, Wólka Kijewska 1a, 19-400 Olecko 

Koszt realizacji: 10 000,00 zł.  

Termin realizacji - 1 października 2021 r. 

Zakres prac: zewnętrzna instalacja wodociągowa od studni wodomierzowej do domku mo-

dułowego wraz z bojlerem c.w.u i zlewem.  

Zamówienia publiczne: 

„Budowa i przebudowa dróg gminnych w Gminie Olecko w formule zaprojektuj i wybuduj” 

z podziałem na części: 

Część 1.  Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach dł. 0,755 km z wyjazdem na 

drogę krajową Nr 65 nowym przebiegiem przez działkę Nr 47 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Goł-

dap, 

- cena wykonania 1 230 012,92 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy; 

Podpisana umowa 
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Część 2. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141043N od drogi woj. 655 - do drogi gmin-

nej 141006N oraz budowa drogi gminnej 141006N (droga wewnętrzna) – Gordejki 

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych „KRUSZBET” S.A.,  

ul. Bakałarzewska 86, 16-400 Suwałki,   

cena wykonania 1 635 329,03 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy; 

Podpisana umowa 

Część 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N dł. 1,191 km od drogi powiatowej 1992N (ul. 

Ełcka) do drogi powiatowej 1826N (Kukowo) 

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych „KRUSZBET” S.A.,  

ul. Bakałarzewska 86, 16-400 Suwałki,   

cena wykonania 1 405 298,30 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy; 

Podpisana umowa 

Część 4. Budowa dróg gminnych w miejscowości Olecko – Kolonia 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A,  

19-500 Gołdap, 

cena wykonania 2 450 000,00 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy; 

Podpisana umowa 

Część 5. Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N (Rosochackie - Jaśki) od drogi powiatowej 

1816N (Dunajek - Świętajno - Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaśki - Dobki) 

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych „KRUSZBET” S.A.,  

ul. Bakałarzewska 86, 16-400 Suwałki,   

cena wykonania 2 872 234,35 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy; 

Podpisana umowa 

 

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

montem drogi wewnętrznej przy ROK w Olecku” 

Ogłoszono przetarg w trybie podstawowym na udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane (11.08.2021 r.)  

Termin otwarcia ofert: 02.09.2021r. 

Złożono dwie oferty:  

• TOP KOP KRZYSZTOF ŚWITAJ, ul. Graniczna 3, Niedrzwica, 19-500 Gołdap, NIP: 847 

152 43 10,   
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cena wykonania 944 714,54 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy; 

• Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko NIP: 

8471446194, 

cena wykonania 546 735,00 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy. 

Trwa badanie ofert. 

Termin realizacji – wykonanie w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy,  ale nie później 

niż do 10 grudnia 2021 roku. 

 

Zakres robót:  

Przedmiotem zamówienia jest „Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu 

Wolności 19-21 wraz z remontem drogi wewnętrznej przy ROK w Olecku” w skład którego 

wchodzą w szczególności:1) nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki betonowej grubości 8 cm 

- 207,95 m2,2) nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki betonowej grubości 8 cm (poszerze-

nie) – 152,48 m2,3) nawierzchnia chodnika (zjazdu) z kostki betonowej grubości 8 cm – 23,20 

m2,4) nawierzchnia placów manewrowych z kostki betonowej grubości 8 cm - 1484,05 m2,5) 

nawierzchnia schodów terenowych z ciągiem pieszym - 36,35 m2,6) nawierzchnia zieleni - 

441,30 m2,7) kanalizacja deszczowa - rura PVC D 315 mm - 31,30 m,8) kanalizacja deszczowa 

- rura PVC D 250 mm - 137,10 m,9) kanalizacja deszczowa - rura PVC D 200 mm - 64,00 m,10) 

kanalizacja sanitarna - rura PVC D 200 mm - 107,60 m,11) przyłącze wodociągowe - rura PE D 

75 mm - 51,80 m 

 

„Kompleksowy nadzór inwestorski zadań inwestycyjnych realizowanych w formule zapro-

jektuj i wybuduj” z podziałem na części: 

Ogłoszono przetarg w trybie podstawowym na udzielenie zamówienia publicznego na usługi 

(17.08.2021 r.) – odrzucono oferty na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2 lit. c  ustawy z dnia 11 

września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych. Postepowanie unieważniono Zgodnie art. 

266 w zw. z art. 255 pkt 2 ustawy Pzp. 

Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki 

Termin realizacji – Termin realizacji zamówienia dla wszystkich części - nie dłużej niż do dnia 

31.10.2022 r. 

Zakres robót:  
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Kompleksowy nadzór inwestorski zadań inwestycyjnych realizowanych w formule zaprojek-

tuj i wybuduj z podziałem na części: 

• Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach dł. 0,755 km z wyjazdem na 

drogę krajową Nr 65 nowym przebiegiem przez działkę Nr 47; 

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

141006N oraz budowa drogi gminnej 141006N (droga wewnętrzna) – Gordejki; 

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

Ełcka) do drogi powiatowej 1826N (Kukowo); 

• Budowa dróg gminnych w miejscowości Olecko – Kolonia; 

• Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N (Rosochackie - Jaśki) od drogi powiatowej 

1816N (Dunajek - Świętajno - Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaśki - Dobki). 

 

Budowa budynku socjalnego B2-Imionki 

Ogłoszono przetarg w trybie podstawowym na udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane (21.09.2021 r.)  

Termin otwarcia ofert: 15.10.2021r.  

Termin realizacji – nie później niż 30.11.2022 r.  

Zakres robót: 

Przedmiotem zamówienia jest Budowa budynku socjalnego B2-Imionki, Imionki, Gmina 

Olecko, zgodnie z przywołanymi w projekcie budowlanym normami, warunkami technicz-

nymi, specyfikacjami w zakresie: 

budynek parterowy – 6 lokali socjalnych – o parametrach: Pz 391,00 m2; Pu 320,59 m2; V 

2251,51 m3; z instalacjami wod-kan i elektryczną i wyposażeniem wg projektu.  

nawierzchnia tarasów zewnętrznych z kostki betonowej gr. 6 cm – 107,806 m2 plus obramie-

nia z kostki betonowej gr. 8 cm – 14,424 m2, schody – 34,65 m2 z kostki betonowej gr. 8 cm.   

przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 160 mm L = 82,60 m wraz z uzbrojeniem, 

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 94,41 m2 

 

Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego (ul. Kolejowa 31, Olecko) 

Ogłoszono przetarg w trybie podstawowym na udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane (15.09.2021 r.)  

Termin otwarcia ofert: 15.10.2021r.  
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Termin realizacji – nie później niż 31.12.2021 r.  

Zakres robót: 

DOSTAWA 

Przedmiotem zamówienia jest Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego (ul. Kolejowa 31, 

Olecko) w zakresie:  

dźwigu osobowego zewnętrznego o powierzchni zabudowy 4,10 m2,wysokości 12,99 m z 

konstrukcją nośną szybu z napędem reduktorowym o udźwigu 630 kg z kabiną  przelotową 

przystosowaną do osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami (sygnalizacja 

optyczna i dźwiękowa, wyczuwalne znaki dotykiem), 

roboty budowlane, elektryczne, drogowe związane zagospodarowaniem terenu. 

 

 

Gospodarka nieruchomościami 

Przetargi:  

Ogłoszono drugi 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; przetarg odbędzie się 12 października 2021 r. 

 

Ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gordejki, 

oznaczonej nr geod. 44/2 o powierzchni 1200 m2,  nieruchomość położona jest na obszarze 

oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 19-UT - teren usług 

turystycznych, przetarg ogłoszono na dzień 26 października 2021 r. 

 

Umowy notarialne 

Zawarto umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 na rzecz najemców w budynku przy ul. 

Kolejowej 26. 

Zawarto umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 16 na rzecz najemców w budynku przy ul. 

11 Listopada 4. 

Zawarto umowę  przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Olsztynie nieruchomości gruntowej przy ul. Ełckiej, w obręb Olecko 1 

oznaczonej nr geod. 145.29 o powierzchni 11 975 m2 z przeznaczeniem  pod budowę nowej 

siedziby Komend Powiatowej Policji w Olecku. 
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Planowanie przestrzenne 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:  

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - Centrum 

Wyłożenie: od 27 września do 18 października 2021 r.  

Dyskusja publiczna: 5 października 2021 r. o godz. 14.00, sala konferencyjna 

Termin składania uwag: 2 listopada 2021 r.  

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko (dotyczy terenu położonego przy 

ul. Leśnej – udokumentowane złoże kruszywa) 

Wyłożenie: od 27 września do 18 października 2021 r.  

Dyskusja publiczna: 4 października 2021 r. o godz. 14.00, sala konferencyjna  

Termin składania uwag: 8 listopada 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 – postępowanie zawieszone; 

 

Gmina Olecko, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko – budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 

kV dla potrzeb oświetlenia ciągu pieszego (dł. ok. 386 m) w Lenartach; 

 

Wydano następujące decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

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 
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Kultura 

Aniela i Felicjan Dulscy, a także Mela, Hesia i Zbyszek, służąca Hanka, krewna Juliasiewiczowa 

oraz lokatorka - wszyscy pojawili się w sobotę 4 września w oleckim amfiteatrze i to w wielu 

wcieleniach. Ich role zagrali bowiem mieszkańcy Olecka. Wydarzenie odbywające się w 

ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie zorganizowała Miejsko-Powiatowa 

Biblioteka Publiczna w Olecku, a przyglądał się mu i komentował je na bieżąco na sztaludze 

Waldemar Rukść. 

5 września obyły się na Placu Wolności uroczyste obchody dorocznego Święta Plonów, które 

współorganizował ROK „MG”. Gwiazdą uroczystości był Janusz Laskowski. 

12 września w kinie Mazur odbyły się uroczyste obchody 41. rocznicy powstania NSZZ 

Solidarność w Olecku. 

16 września Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olecku w ramach 

profilaktycznej działalności edukacyjnej zorganizowała w kinie Mazur seans filmu  pt. „Żółty 

szalik” w reżyserii Janusza Morgensterna, z Januszem Gajosem w roli głównej. 

17 września w Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa otwarta została wystawa 

„Rysunek Prasowy”. 

24 września odbyła się w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej jubileuszowa 20. Edycja 

Wróbelka Literackiego. 

ROK „MG” od tego roku znacznie poszerza swoją ofertę zajęć cyklicznych. Pełny program na 

stronie: rokmg.pl. Zapisy potrwają do 30 września wyłącznie telefonicznie (nr 87 520 49 48) 

w czasie pracy Centrum Informacji Turystycznej (poniedziałek-piątek, godzina 9:00-17:00). 

ROK „MG”, którego projekt „MG” „Sztuka czytania. Olecka Lista Bestselerów” otrzymał 

dofinansowanie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach 

programu „blisko” Narodowego Centrum Kultury zrealizował szkolenia i przygotowuje 

działania animacyjno-kulturowe adresowane do pracowników bibliotek w naszej gminie, a 

także do wszystkich mieszkańców. Spotkania otwarte odbędą się: 

• 1 października o godzinie 17:00 – prezentacja spektaklu Teatru Telewizji „Pielgrzymi” 

Marka Pruchniewskiego w reżyserii Macieja Dejczera (Miejsko-Powiatowa Biblioteka 

Publiczna) 

• 2 października o godzinie 18:00 – spektakl „Pielgrzymi” Marka Pruchniewskiego w 

reżyserii Ajżany Prendke (kino Mazur) 
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• 8 października o godzinie 15:00 – Maraton Filmów Andrzeja Maleszki połączony z 

warsztatami dla dzieci (kino Mazur) 

Trwa druga część projektu ROK „MG” „ROK-owiania 2021” zatytułowana „ROK-owania 2021 

w akcji” realizowanym w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne Narodowego 

Centrum Kultury, finansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 

Sportu. W ramach projektu realizowane są trzy inicjatywy mieszkańców naszej gminy 

„Konkurs im. Wróbelka Literackiego”, „Akcja Mazurka”, „Wirtualne wędrowanie”. 

Trwają prace nad projektem ROK „MG” i samorządu miasta Gusiewa pt.: „Czar Północy – 

rozwój wspólnej turystyki festiwalowej Olecka i Gusiewa” realizowanego w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Na początku września odbyły 

się warsztaty fotograficzne, w których wzięła udział młodzież z Olecka i Gusiewa. 

Przedsięwzięcie było możliwe są dzięki sprzętowi komputerowemu kupionemu w ramach 

projektu. W ramach projektu Olecka Izba Historyczna staje się miejscem na miarę XXI wieku. 

Została doposażona w dwa stanowiska multimedialne oraz stanowiska do historii 

„mówionej”. Dzięki tej innowacyjnej technologii, możemy w ciekawy i innowacyjny sposób 

zaprezentować dziedzictwo kulturowe Olecka i Gusiewa. 

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.  

W najbliższym czasie ROK „MG” zaprasza na: 

• Spotkanie i wystawę poświęcone historii Teatru Poezji Meluzyna, działającego w 

Olecku w latach 1965-1978. Termin: 30 września, godzina 18:00, wstęp wolny 

• 42. Spotkania ze Sztuką „Sztama”. W programie: „Jak Czesiek i Wiesiek znaleźli 

apetyt” Teatru Delikates, „”Obiecuję, obiecuję Ci” Fundacji Nowe Formy, wystawa 

„Prymitywiści” z kolekcji Dariusza Matyjasa, „Lekarz na telefon” Teatru im. Stefana 

Jaracza w Olsztynie. „Niemy kelner” Kompanii Teatralnej. Termin: 14-17.10. Więcej 

informacji na: rokmg.pl 

Sport 

28 sierpnia odbył się turniej trójek siatkarskich Marcin Możdżonek Family Cup. Ze względu 

na złe warunki atmosferyczne wydarzenie zostało przeniesione z boiska do siatkówki 
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plażowej na Halę Lega. W turnieju wzięło udział 10 drużyn, w tym zespoły z Białegostoku, 

które przebywały w tym czasie w Olecku na obozie. 

11 września na Stadionie Miejskim w Olecku w lekkoatletycznych Mistrzostwach 

Makroregionu Mazowieckiego i Warmińsko-Mazurskiego Młodzików rywalizowali zawodnicy 

do lat 16. Na bieżni, rzutniach i skoczniach pojawiło się w sumie ponad 400 młodych 

lekkoatletów. 

12 września rozegrano ostatni w tym sezonie turniej na kortach tenisowych MOSiR w 

Olecku. Zamknięte Mistrzostwa w tenisie ziemnym dla mieszkańców powiatu oleckiego o 

Puchar Starosty Oleckiego toczyły się w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci oraz 

młodzieży, a także open. 

18 września do Olecka zawitał drugi etap V Mazurskiej Pętli Biegowej organizowanej przez 

Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. MOSiR w Olecku był współorganizatorem 

wydarzenia. 

Na 18 września zaplanowane było także "Pod niebo z MOSiR Olecko", czyli Rodzinne 

puszczanie latawców i obiektów latających. Druga edycja tego wydarzenia została odwołana 

z powodu fatalnych warunków atmosferycznych. 

22-23 września na pływalni Hali Lega odbyły się Mistrzostwa 16.Dywizji Zmechanizowanej 

(DG RSZ 3) w sporcie powszechnym - pływanie . W zmaganiach na pływalni wzięło udział 15 

reprezentacji jednostek wojskowych z Polski (m.in. Toruń, Giżycko, Pasłęk, Gołdap, Suwałki, 

Elbląg, Olsztyn, Bartoszyce, Przasnysz, Białobrzegi).  

24 września na Hali Lega towarzyskie spotkanie przed siatkarskim sezonem w Plus Lidze 

rozegrały drużyny Ślepsk Malow Suwałki i Cerrad Enea Czarni Radom. Kibice z Olecka mieli 

okazję zobaczyć na żywo siatkówkę na najwyższym poziomie w Polsce. 

Planowane wydarzenia i przygotowania do sezonu letniego 

Kalendarz planowanych wydarzeń można znaleźć na nowej stronie internetowej MOSiR 

Olecko – www.mosir.olecko.pl/kalendarium/# 

Najbliższe wydarzenia na obiektach MOSiR to: 

25 września  -  XXVIII Oleckie Otwarte Biegi, czyli biegowe zmagania dla wszystkich – od 

kilkuletnich dzieci po starszych biegaczy. Najmłodsi mają do pokonania 100 metrów, a 

startujący w kategorii OPEN 3000 metrów. 

1 października - w Olecku zaplanowano Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

SZS Sztafetowych Biegów Przełajowych rok szkolny 2021/22 Dziewcząt i Chłopców Szkół 
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Podstawowych i Szkół Ponadpodstawowych Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i 

Licealiada. 

W dniach 1-2 października na basenie zostanie zorganizowane wydarzenie pn. V North Cup - 

Olecko Lega 2021 - V Mistrzostwa Makroregionu Europy Północno-Wschodniej w pływaniu w 

płetwach. Wydarzenie odbędzie się w ramach realizacji ofert na zadania publiczne z zakresu 

kultry fizycznej 

2 października – Jesienny Amatorski Turniej Badmintona. Turniej zostanie przeprowadzony 

w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn. 

2  października - Mecz klasy okręgowej: Czarni Olecko – Śniardwy Orzysz. 

16 października - Mecz klasy okręgowej: Czarni Olecko – Omulew Wielbark 

16 października – Makroregionalne Mistrzostwa Młodzików w Taekwondo  

 

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, którzy rozpoczęli sezon lub niedługo wznowią 

rozgrywki ligowe oraz lekkoatleci. Z obiektów regularnie korzystają mieszkańcy, w tym 

zorganizowane grupy dzieci i seniorów.  

W okresie międzysesyjnym z obiektów korzystało kilka grup sportowych spoza Olecka, w tym 

m.in. młodzi zawodnicy z Wawra, Białegostoku i Zielonki.  

 

Uczniowie wrócili na obiekty MOSiR 

Od września obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku ponownie wypełniają 

wciągu dnia uczniowie szkół podstawowych w naszej gminie. Nauczyciele chętnie organizują 

zajęcia z wychowania fizycznego na pływalni, stadionie, na hali, a także na ściance 

wspinaczkowej.  

 

Prace porządkowe i remonty 

Pracownicy MOSiR regularnie utrzymują porządek i dokonują niezbędnych napraw na 

obiektach MOSiR. W okresie międzysesyjnym dokonano m.in. przeglądu sprzętu po sezonie 

wakacyjnym, dokonano napraw na Hali Lega oraz na boiskach i innych obiektach 

zewnętrznych należących do MOSiR Olecko. 
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Wsparcie MOSiR  

Zaangażowanie pracowników  oraz wyposażenie MOSiR wielokrotnie w okresie 

międzysesyjnym stanowiły wsparcie w organizacji wydarzeń poza terenami i obiektami 

ośrodka, jak np. podczas Święta Plonów czy Wrześniowej Zawieruchy 1939, czyli Harcerskiej 

Gry Miejskiej.  

 

Nagrody sportowe Burmistrza Olecka 

Od 1 września do 30 września (do dziś) można składać wnioski o przyznanie nagrody 

sportowej.     

Do 30 września czekamy na wnioski o przyznanie nagród sportowych dla zawodników 

osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym  za okres od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021. 

 

Akcja odłóż telefon i żyj. 

1 września Wydział Promocji, Kultury i Sportu zainicjował w mieście uruchomienie kampanii 

uświadamiającej skierowanej do pieszych, która była przedmiotem wniosku zgłoszonego 

podczas majowej sesji Rady Miejskiej w Olecku przez radnego Jarosława Bagieńskiego   

Z prowadzonych obserwacji wynika, że najbardziej narażoną na niebezpieczeństwo 

towarzyszące użytkowaniu smartfonów podczas przechodzenia przez pasy grupą jest 

młodzież. W związku z tym na przejściach przy oleckich szkołach pojawiły się napisy z hasłem 

„Odłóż telefon i żyj”. 

 

Tydzień Cittaslow w Olecku 

W dniach 20-26 września w Olecku obchodzony był Tydzień Cittaslow w Olecku. W ramach 

tygodnia Cittaslow można było wziąć udział w takich wydarzeniach jak: mecz Ślepsk Malow 

Suwałki  - Cerrad Enea Czarni Radom, Regaty o puchar Burmistrza, Błękitna wstęga jeziora 

Oleckie Wielkie, XVIII Oleckie Otwarte Biegi  dla Dzieci i Młodzieży. Dużym powodzeniem 

cieszył Olecki Dzień Szpilek. Podczas wydarzenia mieszkańcy mogli wystartować w 

ekstremalnym biegu szpilek, uzyskać informacji na temat prawidłowej segregacji odpadów, 

można było zaopatrzyć dostępne aktualne grafiki odbioru odpadów, informacje dotyczące 

prawidłowej segregacji odpadów. W ramach Programu Czyste Powietrze na placu były 

prowadzone Konsultacje, które w  ramach Programu obejmowały m.in. wymianę starych 
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pieców; termomodernizację domów jednorodzinnych. Mieszkańcy mogli uzyskać odpowiedzi 

na następujące pytania: jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie, jak 

obliczyć wysokość dotacji dla konkretnego budynku, jakie dokumenty są niezbędne do 

podpisania umowy dotacji oraz rozliczenia przyznanego dofinansowania. 

 

Fundusz sołecki  

Do dziś (30 września) można składać wnioski do funduszu sołeckiego na 2022 rok. Fundusz 

sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację 

przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Cieszy fakt, że niektóre sołectwa 

postanowiły przeznaczyć przyznane środki z funduszu sołeckiego na modernizację dróg 

sołeckich. 

 

Rowerowe Love 

19 września pracownicy Wydziału Promocji Kultury i sportu w Olecku wraz z Miejskim 

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olecku brali udział w wydarzeniu pn. Rowerowe Love.  

 W 2020 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie podjął pierwsze działania zmierzające 

do realizacji Programu budowy spójnej sieci tras rowerowych na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego. Celem projektu jest budowa nowoczesnej infrastruktury rowerowej, 

obejmującej obszar całego województwa.  

Doskonałą okazją do symbolicznej inauguracji tego programu był coroczny piknik edukacyjny  

organizowany dla dzieci i młodzieży, będący tradycyjnie wstępem do Warmińsko-Mazurskiego 

Forum Drogowego. W 2021 roku piknik pod hasłem LOVE ROWER łączył w sobie promocję 

budowy dróg rowerowych w całym województwie oraz przypomnienie zasad  bezpiecznego 

poruszania urządzeniami transportu osobistego (zwłaszcza rowerem).  

 

Plebiscyt Terra flower Power 

Dzięki głosom mieszkańców,  Olecko uplasowało się na II miejscu w plebiscycie Terra Flower 

Power organizowanego przez Inspirowani Naturą. Miastu została przyznana nagroda w 

wysokości 5 000 zł, która zostanie wykorzystana zgodnie z  zasadami konkursu na kolejne 

dekoracje miasta.  Bardzo dziękuję za inicjatywę i zgłoszenie Olecka do udziału w plebiscycie 

naszym pracownikom - Beacie Zabokrzyckiej i Marcie Szmyt. 
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Podziękowania składam także wszystkim, którzy przyczynili się do przyznania nam nagrody i 

oddali głos na Olecko. 

 

Promocja  

Wydział Promocji Kultury i Sportu przygotował projekty banerów promujących Olecko, które 

znajdą się na drogach wjazdowych do naszego miasta.  

 

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  

 

 

Edukacja 

We wrześniu zostały wydane dwie decyzje przyznające pracodawcy dofinansowanie kosztów 

kształcenia dwóch młodocianych pracowników na łączną kwotę 5 080,00 zł. Środki na ten cel 

otrzymaliśmy zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do porozumienia PS-I.946.3.31.2021 

określającego wysokość i tryb przekazywania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego 

środków w 2021 r. dla gmin z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie praco-

dawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 
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Dnia 3 września Gmina Olecko ogłosiła drugi nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na 

sprzedaż autobusu marki AUTOSAN.  Oferty należało złożyć do dnia 21 września 2021 r. W 

terminie wpłynęły 3 oferty, z których jedna podlegająca odrzuceniu ze względu na zaofero-

waną cenę, która była niższa od ceny wywoławczej, ponadto oferent nie wniósł wadium. Naj-

korzystniejszą ofertę na kwotę 7 140,00 zł brutto złożył oferent nr 3, który został wskazany 

do podpisania umowy kupna/sprzedaży. 

 

6 września 2021 r. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego System Informacji 

Oświatowej (SIO) udostępniona została możliwość wnioskowana przez organy prowadzące o 

wsparcie finansowe w ramach nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”. Przedsię-

wzięcie zakłada możliwość wnioskowania przez dyrektorów szkół o dofinansowanie wycie-

czek dla uczniów w grupach wiekowych: po jednej wycieczce dla klas I-III i jednej dla klas IV-

VIII. Uruchomione przedsięwzięcie zakłada realizację wycieczek do 15 grudnia 2021 r. Do 

dnia 24 września do gminy wpłynęło 11 wniosków na realizację wycieczek, również w dniu 

24 września – 7 z nich otrzymało status: oczekuje na dofinansowanie. 

 

We wrześniu nastąpiła weryfikacja danych o występujących potrzebach na terenie Gminy 

Olecko w zakresie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwicze-

niowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022 w ramach Rządowego 

programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczni-

ków, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Zapotrze-

bowanie na terenie Gminy Olecko wynosi 20 305,00 zł i obejmuje 57 uczniów z placówek pu-

blicznych i niepublicznych realizujących kształcenie ogólne, specjalne oraz w zawodach w na-

stępujących typach szkół: branżowa szkoła I stopnia, liceum ogólnokształcące, technikum. W 

ramach I transzy gmina otrzymała środki na realizację programu w wysokości 15 976,00 zł. 

Obecnie oczekujemy na II transzę stanowiącą uzupełnienie środków w celu udzielenia wspar-

cia uczniom. 

 

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-
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2024 - "Aktywna tablica" – szkoły podstawowe podległe gminie, w których uczą się ucznio-

wie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia 

rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia) uprawnione 

były do wnioskowania o wsparcie finansowe na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub 

narzędzi do terapii. Z uwagi na ciągły proces legislacyjny zmiany do rozporządzenia wyko-

nawczego dotyczącego programu, szkoły miały bardzo krótki termin na oszacowanie swoich 

potrzeb i sporządzenia wymaganej dokumentacji. Jednak swoje wnioski udało się sporządzić 

przez 6 szkół podstawowych. Złożony wniosek o wsparcie finansowe w 2021 r. na realizację 

programu opiewa na kwotę 247 737,00 zł, z czego 198 189,00 zł stanowi wnioskowana dota-

cja. Pozostała kwota – 49 548,00 zł stanowi 20% obowiązkowy wkład własny organu prowa-

dzącego.  

 

13 września 2021 r. opublikowane zostało rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 

2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodo-

wego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Jest to kontynuacja pro-

gramu rządowego realizowanego w latach 2016-2020.  O wsparcie finansowe w 2021 r. na 

zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego (nowość w progra-

mie) wystąpiły 2 placówki, natomiast na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wy-

posażenia do bibliotek szkolnych wystąpiły 3 szkoły podstawowe. Wniosek o udzielenie 

wsparcia finansowego w 2021 r. opiewa na kwotę 39 425,00 zł, z czego 31 540,00 zł stanowi 

wnioskowana dotacja. Pozostała kwota – 7 885,00 zł stanowi 20% obowiązkowy wkład wła-

sny organu prowadzącego. 

 

W dniu 16 września 2021 r. zostały przyznane Gminie Olecko środki finansowe na realizację 

dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów klas IV-VIII w ramach rezerwy części oświa-

towej subwencji w wysokości 68 250,00 zł.  

 

Przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendium Burmistrza Olecka dla uczniów 

uzdolnionych w dziedzinie nauki, artystycznej oraz sportu szkolnego realizowanego w ra-

mach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierają-

cych naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Olecko. Termin na składanie wnio-

sków trwa do 30 września. 
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Sprawy społeczne 

OSP 

Dnia 17 września 2021 w Urzędu Miejskiego w Olecku odbył się Zjazd Gminny Ochotniczych 

Straży Pożarnych w Olecku podczas, którego podsumowano 5 lat działalności  OSP oraz ostał 

wybrany nowy zarząd w skład, którego weszli : 

Daniel Grabek - Prezes,  

Tomasz Skrocki - Wiceprezes, 

 Ignacy Sadłowski – Wiceprezes, 

 Jerzy Gołembiewski – Komendant Gminny 

Marta Grzęda – Sekretarz, 

Izabela Maciejewska – Skarbnik, 

Karol Skrocki – Członek prezydium, 

Andrzej Grabek, Wojciech Kaszuba, Mieczysław Sofiński, Algiment Rutkowski, Andrzej 

Leśniewski, Paweł Sofiński - Człnek 

 

Podczas tworzenia  mobilnych punktów szczepień przy współpracy z Olmedica  oraz 1 

Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką Sp Zoz W Lublinie  Filia  W Ełku  przy pomocy 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Olecko i  Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Olecku. Dotychczas, w ramach 8 akcji zaszczepiono 370 osoby.  

 

Seniorzy 

Trwają przygotowania związane z organizacją w dniu 3 października 2021 r. Inauguracji roku 

akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Filia w Olecku. 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza został ogłoszony nabór na kandydatów do Oleckiej Rady 

Seniorów, na kadencję 2021 -2024. Zgłoszenia kandydatów można składać na specjalnych 

formularzach w dniach od 4 do 15 października 2021 r. w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu 

Miejskiego w Olecku. Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych, 

Zdrowia i Bezpieczeństwa. 

Wypełnianie formalności oraz organizacja i dokonanie zakupu wyposażenia do Klubu 

Seniora, który zostanie utworzony przy ul. Składowej 7. Rozpoczęcie działalności od 2 

stycznia 2022 roku. 
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Trwają przygotowania i prace mające na celu wprowadzenie programu „Olecka Karta 

Mieszkańca”. W ramach programu nastąpi wprowadzenie systemu zniżek, ulg, uprawnień i 

preferencji oferowanych przez gminę, jednostki organizacyjne gminy oraz Partnerów. 

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych przypominam, że dnia 

30 września 2021 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty III raty za korzystanie z ze-

zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpłaty należy dokonać na rachunek Gminy 

Olecko. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsię-

biorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

W ramach projektu ,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” realizowany przez 

Stowarzyszenie Adelfi w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ESWIP podopieczni Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku mogli wziąć udział w dwóch szkoleniach: ,, Moje role 

w życiu a osobisty potencjał. Kim jestem a kim czuję, że muszę być” oraz ,,Ja w działaniu. 

Jakie mam motywacje, styl działania i język komunikacji”. Szkolenia odbyły się 9 i 10 września 

br. w Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej.   

Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie ełckim (po-

wiaty: ełcki, giżycki, piski, olecki, gołdapski, węgorzewski). 

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-

szu Społecznego. 

W dniu 15 września 2021 r. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Olecku, Iwona 

Saulewicz i pracownik socjalny, Barbara Fiećko uczestniczyły w spotkaniu dotyczącym form 

wsparcia kobietom dotkniętym przemocą domową. Spotkanie zostało zorganizowane przez 

Koło Gospodyń Wiejskich „Kije i Wianki” w Centrum Edukacyjno- Kulturalnym w Kijewie. Było 

to kolejne działanie w ramach Projektu „WzmocniONE” realizowane przez Koło Gospodyń 

Wiejskich „Kije i Wianki”. 

Rozmawiano na temat zjawiska przemocy, zadań Zespołu Interdyscyplinarnego i procedury 

„Niebieskie Karty”, możliwości uzyskania wsparcia, oferty pomocowej Specjalistycznego 

Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzi-

nie w Olecku oraz działań podejmowanych przez Policję. 

Spotkanie zaowocowało deklaracją przystąpienia do tegorocznej edycji  kampanii „Biała 

Wstążka”, która odbywa się w ramach 16 Światowych Dni Przeciwko Przemocy. Rozpoczyna 
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się 25 listopada Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet upamiętniającym 

zamordowanie w 1960 r. sióstr Mirabal – działaczek na rzecz praw człowieka w Republice 

Dominikany. Koniec kampanii „Białej Wstążki” przypada 10 grudnia w Międzynarodowym 

Dniu Praw Człowieka i podkreśla, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych 

praw człowieka.  

 

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021 r. 

Nowe kryterium dochodowe 

Od 1 lipca 2021 r. dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedza-

jących datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka go-

spodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczy: 

1)  w gospodarstwie jednoosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce naro-

dowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku tj. 2066,99 zł 

2)  w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce naro-

dowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku tj. 1550,24 zł 

Obecnie kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi 5167,47 zł. 

Zmiana definicji dochodu 

Dochód gospodarstwa domowego to: po odliczeniu kwoty alimentów świadczonych na rzecz 

innych osób,  przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek docho-

dowy, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu 

oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Nowe zasady obliczenia dochodu z działalności gospodarczej 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych wysokość mie-

sięcznego dochodu  ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia 

wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podat-

kiem   dochodowym  za miesięczny dochód przyjmuje się 1/12 dochodu ogłaszanego corocz-

nie przez ministra właściwego do spraw rodziny. 

Powiększenie normatywnej powierzchni lokalu dla osób z niepełnosprawnościami 

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje 

osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, 

której  niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. 
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Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa do-

mowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do 

spraw orzekania o niepełnosprawności.  

Komu świadczenie nie przysługuje ? 

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w instytucjach zapewniają-

cych nieodpłatnie, pełne i całodobowe utrzymanie, tj. w: 

• domu pomocy społecznej, 

• młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 

• schronisku dla nieletnich, 

• zakładzie poprawczym, 

• zakładzie karnym, 

• szkole, w tym w szkole wojskowej. 

 

Nowy formularz wniosku 

Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowy formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkanio-

wego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

Od 22.09.2021r. realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Program Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021r.  

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bez-

pośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, dorosłymi osobami nie-

pełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.  

Zakres usług świadczonych w ramach Programu to: 

• pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego z którymi osoba niepełno-

sprawna nie jest w stanie sobie poradzić; 

• motywowanie do aktywności fizycznej; 

• pomoc w ubieraniu się; 

• pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych; 

• pomoc w przygotowaniu i podaniu posiłku lub napoju; 

• czytanie prasy, książek; 

• pomoc w pisaniu pism, listów itp.; 
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• animowanie czasu wolnego w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości osoby nie-

pełnosprawnej. 

Uwaga. Ośrodek dysponuje jeszcze wolnymi miejscami do realizacji tej formy wsparcia. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej MOPS lub pod numerem telefonu  

87 520 42 33. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

Do dnia 20.09.2021 r. : 

17 września samochód Mercedes Sprinter NOE Y426, którym od 2008 roku przewożeni są 

uczestnicy ŚDS, wskutek długoletniego użytkowania uległ uszkodzeniu. W związku z powyż-

szą sytuacją Kierownik ośrodka wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Warmińsko-Mazur-

skiego o dotację na naprawę samochodu. 

 

Pozyskano od firmy MEDILAB  darowiznę w postaci żelu do dezynfekcji rąk : 

• Phago’Gel 1 litrowy z pompką – 120 szt. ; 

• Phago’Gel 5 litrowy – 16 szt. ; 

Prowadzone są stałe działania w zakresie pomocy oraz zwiększenia bezpieczeństwa zdrowot-

nego uczestników i ich opiekunów w związku z COVID-19, między innymi: 

• przygotowano i przekazano uczestnikom artykuły żywnościowe w ramach współpracy  

z Caritas Koło w Olecku; łącznie przekazano w tym okresie 162 paczki żywnościowe ; 

• prowadzone jest stałe wsparcie w zakresie prania odzieży i pościeli uczestnikom                    

nie posiadającym możliwości samodzielnego prania w domu; 

• udzielane jest wsparcie uczestnikom w dostępie do usług medycznych. Ośrodek  objął  

opieką podczas szczepień kolejnych 9 uczestników, Łącznie przyjęło szczepionkę  

na dzień 20.09.2021r. – 74,60% uczestników i 73,68 % pracowników; 

• zorganizowano uczestnikom spotkania, w czasie których utrwalane były zasady doty-

czące reżimu sanitarnego - zasady dezynfekcji i regularna higiena dłoni, wietrzenie 

pomieszczeń, praca w 5-osobowych grupach; 

26 sierpnia br. odbył się występ finałowy zajęć rozwijających zainteresowania muzyczne 

uczestników - w celu podtrzymania i rozwijania umiejętności gry na bębnach djembe i conga. 
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3 września uczestnicy wzięli udział w IV Play Back Show, w ramach Festynu ,, Schizofrenia – 

Otwórzcie drzwi” , na którym zaprezentowali on-line opracowywany  przez uczestników pod 

kierunkiem terapeutów występ muzyczno-taneczny. 

W dniach 16-17 września uczestnicy wraz z terapeutami wzięli udział w akcji ,, Sprzątanie 

Świata”.  

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku 

05 września 2021 przygotowanie scenografii na Święto Plonów  w Olecku. 

Uczestnicy wraz z instruktorami podczas zajęć przygotowywali  inscenizację "Stragan z wa-

rzywami",  która zaprezentowana była w dniu 16 września w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. 

Jana Twardowskiego w Olecku. 

W dniach 8-10.09.2021 udział przedstawicieli Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku w 18 

Europejskim Festiwalu Filmów w Koszalinie. 

 

Urząd Stanu Cywilnego  

Dziś jest ostatni dzień Spisu Powszechnego 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.  

Od początku spisu, a więc od 1 kwietnia 2021 roku, samospisu można było dokonać w 

Urzędzie Miejskim w Olecku w budynku przy Placu Wolności 1. Członkowie Gminnego Biura 

Spisowego pomagali wszystkim osobom w spisaniu się. Dodatkowo tworzone były także 

stanowiska do spisu w terenie. W samym miesiącu wrześniu takich stanowisk było 

utworzonych 15:  

• 1 września w świetlicy OSP w Lenartach, 

• 2 września w świetlicy w Babkach Gąseckich, 

• 3 września w przychodni,  

• 4 września podczas dożynek w Kijewie,  

• 5 września podczas Święta Plonów, 

• 7 września w przychodni, 

• 7 września w świetlicy w Szczecinkach, 
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• 8 września w świetlicy w Gąskach, 

• 14 września na Osiedlu Lesk, 

•  15 września w przychodni, 

• 16 września w świetlicy w Kukowie, 

• 24 września w świetlicy w Sedrankach, 

• 25 września podczas Dnia Szpilek,  

• 27 września w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich w Zajdach, 

• 28 września w świetlicy w Olszewie. 

Dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli dokonać samospisu, w dniu dzisiejszym pełniony będzie 

dyżur do godziny 20. 
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Pełnomocnik do spraw uzależnień 

W ramach profilaktycznej działalności edukacyjnej Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych 16 września br. zorganizowała seans profilaktyczny. W sali kina odbyła 

się projekcja filmu „Żółty szalik” w reżyserii Janusza Morgensterna z Januszem Gajosem w 

roli głównej. "Żółty szalik" to tragikomiczna opowieść o walce z podstępnym nałogiem, który  

pogrąża bohatera w emocjonalnym i psychicznym chaosie. Składane obietnice zmiany i ze-

rwania  z nałogiem, wydają się błędnym kołem pustych słów. Film obnaża kilka prawd o obli-

czach uzależnienia, łamiąc stereotypy i obalając mity, że alkoholicy to ludzie z marginesu spo-

łecznego, alkoholicy piją codziennie,  że picie alkoholu jest sprawą prywatną i nie należy się 

w nią wtrącać, że alkoholik kontroluje sytuację uzależnienia. Ta tragikomiczna opowieść, to 

okazja do chwili zadumy i refleksji nad ludzkim losem. Seans został uzupełniony rozmową ze 

specjalistą uzależnień.  

27 września br. z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od-

były się trzy koncerty profilaktyczne pt. „Nie zmarnuj swojego życia” w wykonaniu Rymcerzy, 

polskiego zespołu hiphopowego. Podczas spotkań z młodzieżą raperzy dzielili się swoim do-

świadczeniem życiowym oraz walką z nałogami. Przekazali treści profilaktyczne i pozytywny 

komunikat „bez zadęcia i patosu” również w swoich hip-hopowych kawałkach. Wydarzenie 

było skierowane do uczniów oleckich szkół średnich: I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 

Kochanowskiego, Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych oraz Zespołu Szkół Technicznych. 

Koncerty cieszyły się dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem młodzieży. 

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 
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terapii uzależnienia i współuzależnienia. W czasie pandemii wizyty należy umawiać telefo-

nicznie 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 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! 

Gmina Olecko wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyłączyły 

się do kampanii "Otwórz się na pomoc" - interaktywnego projektu o zdrowiu psychicznym i 

uzależnieniu od Internetu. To działanie skierowane do młodzieży oraz rodziców i opiekunów. 

Projekt pomaga zmierzyć się ze słabościami i uzależnieniem od gier komputerowych. Młode 

osoby nie tylko w łatwy sposób uzależniają się od komputera czy smartfona, doświadczając 

bardzo często w świecie wirtualnym takich zjawisk jak hejt czy przemoc słowna. Uzależnienie 

od Internetu powoduje poważne problemy psychiczne i ma wpływ na życie całych rodzin, 

zwłaszcza w tak trudnym okresie, jak czas lockdownu. Projekt "Otwórz się na pomoc" to inte-

raktywny film poświęcony problemowi uzależnienia dzieci od komputera i Internetu. Każdy 

może pokierować losami 12-letniego Dominika w interaktywnym filmie, który musi zmierzyć 

się z własnymi słabościami, zatapiając się w świecie cyfrowego uzależnienia. To jak zakończy 

się historia Dominika, zależy tylko od gracza. Film został zamieszczony na Facebooku Urzędu 

Miejskiego w Olecku oraz stronie www Urzędu w zakładce Zdrowie – Gminna Komisja Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych – Otwórz się na pomoc. Do instytucji zajmujących się 

problemami społecznymi, uzależnieniami, do szkół podstawowych i średnich została wysłana 

informacja o kampanii oraz link do filmu z prośbą o zamieszczenie na stronie lub Facebooku i 

rozpowszechnienie wśród jak największej liczby mieszkańców.  

 

 

 

https://um.olecko.pl/strona-1048-otworz_sie_na_pomoc.html

