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Informacja Burmistrza Olecka o działalności w okresie międzysesyjnym 

Listopad 2021 

Sesja Rady Miejskiej w Olecku 30 listopada 2021 r. 

 

Finanse 

Sporządzono i przekazano dnia 15.11.2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Olsztynie projekt planu budżetu na 2022 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2022-2034.  

Wyżej wymienione projekty w sprawie budżetu Gminy Olecko zostały pozytywnie 

zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie. 

 

Administracja  

W okresie międzysesyjnym: 

•  zostało potwierdzonych 28 profili zaufanych i 5 zostało unieważnionych.  

• wpłynęło 2 470 pism. 

• do Biura Rady Miejskiej wpłynęło 13 pism, które zostały zakwalifikowane jako sprawy 

wniesione i były na bieżąco przekazane radnym. 

• zostało zwołanych 5 posiedzeń komisji oraz sesja.  

• Gmina Olecko zakwalifikowała się w drugiej turze do składania wniosku w projekcie 

„Cyfrowa Gmina” na kwotę 658 tys. zł. W ramach tych środków zostanie zakupiony 
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sprzęt komputerowy do pracy stacjonarnej i zdalnej dla urzędu oraz jednostek 

podległych, licencje dostępowe do obiegu dokumentów, zorganizowane szkolenia, 

oraz obligatoryjnie wykonany audyt bezpieczeństwa. 

• w związku z niespełnianiem warunków technicznych  (przepływność minimum 30 

Mbit/s) z dniem 13 grudnia 2021 r. zostaną wyłączone wszystkie punkty HotSpot czyli 

punkty bezpłatnego dostępu do Internetu na terenie miasta i gminy Olecko. Wynika 

to z nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 

7 maja 2010 r. W styczniu 2022 roku po weryfikacji technicznej część punktów 

HotSpot na terenie miasta Olecka zostanie ponownie uruchomiona, po ich zgłoszeniu 

do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Gospodarka Komunalna  

Z dniem 15 listopada 2021 r. została uruchomiana kolejna linia autobusowa nr 19 (Olecko – 

Borawskie – Babki Oleckie – Olecko) w ramach realizacji zadań własnych organizatora w 

zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz przedłużona 

została istniejąca linia nr 20 (Cimochy – Wieliczki – Olecko). Obydwie linie dostały 

dofinansowanie w ramach realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi. 

 

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 
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mocy 1 MW w miejscowości Możne. 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 07.10.2021 r. inwestor przedłożył raport ooś. 

Postanowieniem z dnia 20.10.2021 r. podjęliśmy zawieszone postępowanie. Pismem z dnia 

08.11.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wezwał Inwestora do 

uzupełnienia. W dniu 22.11.2021 r. wpłynęła uzupełniona dokumentacja.  

W dniu 31.07.2020 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o 

mocy do 1 MW w miejscowości Babki Oleckie. W dniu 13.11.2020 r. po zasięgnięciu opinii 

Inspektora Sanitarnego w Olecku, Wód Polskich w Augustowie i Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Olsztynie wydaliśmy postanowienie o konieczności przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 04.01.2021 r. wydaliśmy postanowienie o 

zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

W dniu 17.06.2020 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania 

realizowanego budynku magazynu pasz na funkcję magazynowo - inwentarskiego o obsadzie 

do 43DJP, realizowanego na dz. nr 69/1 w miejscowości Sedranki, gm. Olecko. W dniu 

13.11.2020 r. po zasięgnięciu opinii Inspektora Sanitarnego w Olecku, Wód Polskich w 

Augustowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie wydaliśmy 

postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 

04.01.2021 r. wydaliśmy postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia 

przez wnioskodawcę raportu ooś. 

W dniu 04.02.2021 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o 

mocy do 250 MW i wysokości do 3 metrów, na działkach ewidencyjnych nr 217/47, 217/48, 

885/5, 886, 217/57, Obręb Judziki, nr 137/2, obręb Bialskie Pole, nr 54, 131/7, obręb 
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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 26.10.2021 r. Inwestor przedłożył 

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Postanowieniem z dnia 08.11.2021 r. 

podjęliśmy zawieszone postępowanie.  

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 

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 



5 
 

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. W dniu 22.11.2021 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 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. PPIS w 

Olecku oraz RDOŚ w Olsztynie wyrazili opinię o konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. PGW Wody Polskie w Augustowie 

wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

W dniu 10.11.2021 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 01.10.2021 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 

141013N długości 1,182 km od drogi powiatowej nr 1992N (ul. Ełcka) do drogi powiatowej 

nr 1826N (Kukowo) na działce nr 157/2 w obrębie 0014 Kukowo. W dniu 18.10.2021 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, Zarząd Zlewni w Augustowie oraz RDOŚ w 

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

oceny oddziaływania na środowisko.  

Inwestycje 

Zadania zakończone w okresie międzysesyjnym: 

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

Kukowo 



6 
 

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 

Dostawca małej architektury:  PPHU LIMBA, R. Majewski, T. Szerel, Sp. jawna, Kukowo 4A,                                                                                                  

19-400 Olecko 

Koszt realizacji: 16 605,00 zł.  

Termin dostawy: 5 listopada 2021 r. 

Zakres dostawy:  

− altana o wym. 3,60 x 3,60 – 1 szt. 

− stół z zadaszeniem o wym. 2,20 x 2,00 – 4 szt. 

− kosz na śmieci o wym. 0,50 x 0,50 -  5 szt. 

− stojak na rowery o wym. 1,20 x 1,05 -  5 szt. 

Odbiór inwestycji: 15.11.2021 r. 

2. 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  
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W dniu 1 października 2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego zadania. Inwestycja 

została ukończona. 

3. 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. 

 

Zadania realizowane w okresie międzysesyjnym:   

4. Przebudowa drogi gminnej Gąski-Świdry Nr 141019N 

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

Bakałarzewska 86, 16-400 Suwałki 

Termin realizacji: 29 lipca 2022 r. 

Wartość robót budowlanych: 4 321 878,53 zł 

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

5. 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  do dnia 31 sierpnia 2021 r. (przedłużony do 15 grudnia 2021 r.) 

Termin wykonania części II do dnia 31 sierpnia 2021 r. (przedłużony do 15 października 2021 

r.) 

Termin wykonania części III do dnia 31 sierpnia 2021 r. (odbiór robót 13 września 2021 r.) 

Zakres robót: 
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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    

Nadzór inwestorski: ZUPEEiUPwB Jan Makowski, Olecko  

Koszt usługi nadzoru: 28 500,00 PLN 

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 o płatność został zatwierdzony w dniu 19.10.2021 r.  

6. 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 
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Termin realizacji: 30 kwietnia 2021 r. 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn.:  

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

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

wewnętrznej);  

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

Termin realizacji: 30 kwietnia 2021 r.    

Odbiór dokumentacji nastąpił 15 kwietnia 2021r.  

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 

Łukasz Chuć. 

7. 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. (przedłużony do 30 listopada 2021 r.) 

Zakres: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania. 

8. Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego oraz zmiana sposobu 

użytkowania poddasza na cele mieszkalne Jaśki 18 gm. Olecko 

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o., ul. Ożarowska 59/76, 

01-416 Warszawa. 

Cena robót budowlanych wg oferty:  885 861,21 zł 

Termin realizacji: 20 października 2021 r. (przedłużony do 10 grudnia 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 

Nadzór inwestorski: Projektowanie i Nadzory Budowlane Wiktor Werstak, ul. Paderewskiego, 

19-400 Olecko 

Cena usługi brutto: 9 000,00 PLN 

9. 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 brutto  1 704 749,50 PLN  

Termin realizacji: 15 grudnia 2021 r. 

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 
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3) Boisko- wykonanie ciągów komunikacyjnych 

4) Boisko - zagospodarowanie terenów zielonych 

5) Zaplecze boiska - roboty rozbiórkowe 

6) Zaplecze boiska - roboty dekarskie 

7) Zaplecze boiska - murowe 

8) Zaplecze boiska podłoża i posadzki 

9) Zaplecze boiska roboty wykończeniowe 

10) Zaplecze boiska stolarka 

11) Zaplecze boiska elewacja 

12) Oświetlenie i nagłośnienie boiska 

13) Instalacje elektryczne w budynku zaplecza 

14) Rozdzielnica RE 

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

16) Przebudowa kanalizacji sanitarnej 

17) Odwodnienie boiska – drenaż 

18) Kanalizacja deszczowa 

19) Przyłącze kanalizacji deszczowej 

20) Remont dachu części nie objętej projektem – niekwalifikowane 

21) Budowa sieci odwodnienia terenów szkolnych. 

22) Wzmocnienie i skucie krzywizn fundamentów, wzmocnienie konstrukcji więźby, 

dodatkowe podłączenia do instalacji. 

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: Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych  I Usług 

Pomocniczych w Budownictwie, Jan Makowski w Olecku. 

Koszt usługi nadzoru: 12 792,00 PLN 
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10.  Rozwój E-usług w Gminie Olecko  

W wyniku realizacji udostępnionych zostanie 29 usług oraz ich integracji na wspólnej 

platformie elektronicznych usług administracji publicznej (ePUAP). Zaplanowano realizację 8 

etapów: 

− E1: rozbudowa portalu Interesanta; 

− E2: system elektronicznego obiegu dokumentów dla jednostek organizacyjnych 

Gminy oraz EPO; 

− E3: systemy dochodowe – opłaty lokalne; 

− E4: system Informacji Przestrzennej wraz z integracją z systemami dziedzinowymi; 

− E5: rozbudowa systemu teleinformatycznego na potrzeby rozwoju e-usług;  

− E6: digitalizacja i wykonanie wersji numerycznej planów zagospodarowania oraz 

udostępnienie on-line w systemie informacji przestrzennej; 

− E7: digitalizacja i wykonanie wersji numerycznej ewidencji zabytków oraz 

udostępnienie on-line w systemie informacji przestrzennej; 

− E8: digitalizacja i wykonanie wersji numerycznej przebiegu dróg na terenie gminy 

oraz udostępnienie on-line w systemie informacji przestrzennej; prace instalacyjno-

wdrożeniowe; szkolenia.  

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

rozliczenie 

11. 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: 
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− koordynacja realizacji zadania, 

− przygotowanie terenu pod inwestycję, 

− prace ziemne,   

− 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  

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

remontem drogi wewnętrznej przy ROK w Olecku 

Wykonawca robót: Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski w Olecku, ul. Wieniawskiego 6. 

Cena oferty: 546 673,50 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 

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

i przyłącze wodociągowe.   

Nadzór inwestorski: PKN Maciej Hołownia ul. Leśna 1c/1, 19-400 Olecko 

Cena usługi brutto: 5 500,00 PLN. 

13. 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  



14 
 

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 

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 bezfazowej 

(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 

krawędzi) 

– 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 

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

krawędzi)  

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

krawędzi) 

– 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 

– 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. 
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Koszt usługi: 98 740,00 PLN      

14. 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: 34 999,99 PLN  

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania: Przebudowa i 

rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku 

Termin realizacji: 30 grudnia 2021 r. 

15. 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: Nadzory Budowlane, Kamil Nalewajko, ul. Mariana Szeremety 14, 19-

400 Olecko 

Cena usługi brutto: 9 800,00 PLN 

16. 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  

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. 
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Nadzór Inwestorski: Nadzory Budowlane, Kamil Nalewajko, ul. Mariana Szeremety 14, 19-

400 Olecko 

Cena usługi brutto: 8 400,00 PLN 

17. 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: Nadzory Budowlane, Kamil Nalewajko, ul. Mariana Szeremety 14, 19-

400 Olecko 

Cena usługi brutto: 17 200,00 PLN 

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

krajową  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: Nadzory Budowlane, Kamil Nalewajko, ul. Mariana Szeremety 14, 19-

400 Olecko 

Cena usługi brutto: 7 300,00 PLN 

19. 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: Nadzory Budowlane, Kamil Nalewajko, ul. Mariana Szeremety 14, 19-

400 Olecko 

Cena usługi brutto: 14 700,00 PLN 

20. 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 

rozpoczęte zostały przygotowania do procedury przetargowej. 

Ogłoszono dwa przetargi w trybie podstawowym bez negocjacji. Cena ofert przewyższała 

zabezpieczone środki na realizację zadania w związku z tym odstąpiono od realizacji.     

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

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwo Usługowo-

Produkcyjne „Euroasfalt” sp. z o. o., ul. Smętka 15/11, 10-077 Olsztyn 

Cena oferty - 54 382,00  zł. 

Zakres robót. Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na 

przejściu dla pieszych. Inteligentne przejście.   

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

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwo Usługowo-

Produkcyjne „Euroasfalt” sp. z o. o., ul. Smętka 15/11, 10-077 Olsztyn 

Cena oferty - 55 658,00  zł. 

Zakres robót. Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na 

przejściu dla pieszych. Inteligentne przejście.   

23. Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności - przejście nr 3 



19 
 

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwo Usługowo-

Produkcyjne „Euroasfalt” sp. z o. o., ul. Smętka 15/11, 10-077 Olsztyn 

Cena oferty - 90 598,00  zł. 

Zakres robót. Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na 

przejściu dla pieszych. Inteligentne przejście.   

24. Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 4 

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwo Usługowo-

Produkcyjne „Euroasfalt” sp. z o. o., ul. Smętka 15/11, 10-077 Olsztyn 

Cena oferty - 59 211,00  zł. 

Zakres robót. Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na 

przejściu dla pieszych. Inteligentne przejście.   

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

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwo Usługowo-

Produkcyjne „Euroasfalt” sp. z o. o., ul. Smętka 15/11, 10-077 Olsztyn 

Cena oferty - 45 063,00  zł. 

Zakres robót. Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na 

przejściu dla pieszych. Inteligentne przejście.   

26. 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: 

- adaptację pomieszczeń na salę dydaktyczną i zaplecze sanitarne, 

- dostosowanie zagospodarowania terenu w obrębie sali dydaktycznej, 

- remont pomieszczeń piwnicznych w zakresie wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej, 
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- wprowadzenie rozwiązań do projektu wynikających z uzgodnień i zaleceń właściwych 

jednostek.    

Termin realizacji: 22 grudnia 2021 r.    

27. Budowa budynku socjalnego B2-Imionki 

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ożarowska 

59/76, 01-416 Warszawa (zawarcie umowy w dn. 01.12.2021r.) 

Termin realizacji: 30 listopada 2022 r.   

Koszt robót budowlanych brutto: 1 167 488,18 PLN  

Nadzór inwestorski: Projektowanie i Nadzory Budowlane W. Werstak, ul. Paderewskiego, 19-

400 Olecko 

Cena usługi brutto: 15 000,00 PLN 

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. 

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

Wykonawca projektu budowlanego: w trakcie wyboru wykonawcy w procedurze 

regulaminowej. 

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 

instalacjami wod kan; co z kotłownią,  elektryczną. Budynku gospodarczego z 

pomieszczeniami garażowymi gospodarczymi. Zagospodarowaniem terenu.   

Termin realizacji: 28 kwietnia 2021 r. 

29. Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy z ogrodzeniem w Zatykach [FS] 

Wykonawca:  Mazurski Ogród Krzysztof Olszewski, ul. Łukasiewicza 2 lok. 2, 19-300 Ełk 



21 
 

Koszt realizacji: 17 117,16 zł.  

Termin realizacji: 30 listopada 2021 r. 

Zakres prac: ogrodzenie, wykonanie trawnika, montaż urządzeń zabawowych.  

30. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach  

Wykonawca robót - Usługi Transportowe, Krzysztof Iwanowski w Olecku, ul. Środkowa 

5A/13. 

Koszt realizacji: 9 900 PLN 

Termin realizacji: 30 listopada 2021 r. 

Zakres robót: rozbiórka  starego fundamentu oraz płyty betonowej przy świetlicy wiejskiej 

wraz z odwozem gruzu.   

31. Budowa oczyszczalni przy rozbudowie świetlicy wiejskiej w Plewkach [FS] 

Wykonawca robót - Usługi Transportowe, Krzysztof Iwanowski w Olecku, ul. Środkowa 

5A/13. 

Koszt realizacji: 16 000 PLN 

Termin realizacji: 30 listopada 2021 r. 

Zakres robót: montaż zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków NV 2 z podłączeniem do 

budynku kanałem PVC 110 mm o dł. 14,0m do budynku świetlicy wiejskiej.   

 

Gospodarka nieruchomościami 

Przetargi 

Ogłoszony został drugi przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości położonych w 

miejscowości Gąski:  działka o nr geod. 67 o powierzchni 3200 m² oraz działki o nr geod.  68, 

69 i 70 o łącznej powierzchni 1800 m² przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. Przetarg odbędzie się 7 grudnia 2021 r. 

Ogłoszony został drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

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

garażową położonej w miejscowości Lesk. Przetarg odbędzie się 7 grudnia 2021 r. 
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Ogłoszony został przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej 

zabudowanej oznaczonej nr geod. 430/2 o powierzchni 5119 m² położonej w Olecku przy ul. 

Zamkowej z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych oraz miejsc 

noclegowych z infrastrukturą towarzyszącą w tym adaptację istniejącego budynku (do 

generalnego remontu na koszt dzierżawcy) na okres 20 lat. Otwarcie ofert nastąpi 14 grudnia 

2021 r. 

Umowy notarialne 

Zawarto umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 na rzecz najemców w budynku przy 

Placu Wolności 4. 

Zawarto umowę sprzedaży  nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 47/9 o 

powierzchni 162 m² w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej położonej w Gordejkach.  

Zawarto umowę sprzedaży  nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 492/5 o 

powierzchni 53 m² w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej położonej w Olecku przy ul. Jagiellońskiej. 

Planowanie przestrzenne 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:  

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Parkowej 

Wyłożenie: do 29 listopada 2021 r.  

Termin składania uwag: 13 grudnia 2021 r.  

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

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Możne oraz terenu Dworku Mazurskiego  

Termin składania wniosków: 31 grudnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje w pok. nr 11 oraz na stronie BIP UM Olecko. 
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W trakcie rozpatrywania są następujące wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu 

publicznego: 

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

nN 0,4 kV ze złączem kablowym, w obrębie ewidencyjnym Dobki (dł. ok. 710m); 

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

nN 0,4 kV, w obrębie ewidencyjnym Sedranki (dł. ok. 700m); 

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

nN 0,4 kV, w obrębie ewidencyjnym Sedranki (dł. ok. 256m); 

Wydano następujące decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

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

0,4 kV dla potrzeb oświetlenia ciągu pieszego w Lenartach (dł. ok. 386 m); 

 

Kultura 

Trwają cykliczne zajęcia dla dzieci i dorosłych realizowane w ramach poszerzonej oferty ROK 

„MG". 

30 października zorganizowana w ROK „MG” Dzień Słowiański podczas, którego odbyły się 

warsztaty z gimnastyki słowiańskiej oraz tworzenia motanek – słowiańskich lalek 

pomyślności. 

W ramach projektu ROK „MG" „Sztuka czytania. Olecka Lista Bestsellerów”, który otrzymał 

dofinansowanie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach 

programu „blisko” Narodowego Centrum Kultury, odbyły się szkolenia adresowane do 

pracowników bibliotek w naszej gminie, a także działania animacyjno-kulturowe dla 

wszystkich mieszkańców. 

3 listopada w ROK „MG” rozpoczęły się „Warsztaty z szycia na maszynie”. 

10 listopada w ROK „MG” odbył się Finał Konkursu Pieśni Patriotycznej. Trwa druga część 

projektu ROK „MG” „ROK-owiania 2021” zatytułowana „ROK-owania 2021 w akcji” 

realizowanego 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. Odbył się już 

„Konkurs im. Wróbelka Literackiego” (nagrody zostały wręczone 22 października w Miejsko-
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Powiatowej Bibliotece Publicznej.  W listopadzie odbyły się dwa zadania: 11 listopada 

„Wędrowanie" oraz 12 listopada „Akcja Mazurka”. 

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. 

W listopadzie 2021 r., instruktorzy z Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury 

Garbate”, w ramach projektu, przeprowadzili cykl warsztatów: wokalno-muzycznych i 

masteringowych oraz (w studiu nagrań) i teatralnych. Ze względu na obostrzenia związane z 

COVID-19 młodzież z Gusiewa wzięła udział w warsztatach łącząc się on-line. Zwieńczeniem 

Transgranicznej Akademii Sztuk był film, który został zaprezentowany w Olecku podczas I 

Polsko-Rosyjskiego Festiwalu „Czar Północy” (26-28 listopada 2021r.).  

W dniach 19-20 listopada w ROK „MG” odbyło się X Oleckie Zdarzenie ze Słowem i 

Dźwiękiem. 

 

W dniach 23-28 listopada w ramach projektu pt.: „Czar Północy – rozwój wspólnej turystyki 

festiwalowej Olecka i Gusiewa” realizowanego w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 odbył się I Polsko-Rosyjski Festiwal „Czar Północy. W 

ramach festiwalu zorganizowano, koncerty, rectiale, wystawy, spotkania i prelekcje, seanse 

filmowe dla dorosłych, bajki animowane dla dzieci, warsztaty robienia matrioszek, warsztaty 

kulinarne, degustacje kuchni pogranicza polsko-rosyjskiego, 

25 listopada w Oleckiej Izbie Historycznej odbyło się spotkanie z dr Jerzym Łapo, autorem 

książki "Sztynort. Blaski i cienie. Przewodnik kulturowy", Sztynort 2021. 

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. 
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Sport 

26 października na terenach wokół Stadionu Miejskiego odbyły się Mistrzostwa Polski 

Szkolnego Związku Sportowego w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych i 

Ponadpodstawowych o Puchar Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

zorganizowane przez Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie przy 

współorganizacji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Olecku. W biegach wystartowało 101 6-osobowych sztafet. 

29 października Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku zaprosił dzieci i młodzież do 

aktywnego spędzenia czasu podczas FluoParty. W zabawie wzięły udział 72 osoby.  

30 października w Hali Lega odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Olecka. 

Do gry przystąpiło 122 zawodników. Poza reprezentantami Olecka w turnieju zagrali 

zawodnicy m.in. z Giżycka, Węgorzewa, Pisanicy, Ełku, Białobrzegów, i Grajewa. Rewelacją 

turnieju został 13-letni Karol Szeszko (UKS Białobrzegi), który wygrał kategorie kadetów oraz 

najbardziej prestiżową kategorie open – co było jego debiutanckim triumfem w takim gronie. 

Dodatkowo Pan Szeszko wywalczył drugie miejsce w grze podwójnej. Dobrze spisali się 

zawodnicy z Olecka, którzy 13-krotnie stawali na podium. 

3 listopada w Hali Lega ponownie gościli tenisiści stołowi. Tym razem 11 drużyn rywalizowało 

w Mistrzostwach Powiatu Oleckiego Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku 

Sportowego.  

4-5 listopada odbył się z udziałem reprezentacji oleckich szkół Turnieju Piłki Nożnej w ramach 

Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy. 

7 listopada w Hali Lega po raz pierwszy w historii była możliwość jazdy na rolkach i wrotkach. 

W Rolkowisku podzielonym na dwie sesje i Rolkodisko, także podzielonym na dwie sesje, 

wzięło udział w sumie prawie 100 osób. 

18 listopada w Hali Lega odbyły się Mistrzostwa Rejonu Szkolnego Związku Sportowego VI w 

Drużynowym Tenisie Stołowym. W zawodach udział wzięły reprezentacje 7 szkół z Olecka, 

Gołdapi i Ełku. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowały się drużyny z oleckich szkół 

podstawowych nr 1, 2 i 4.  
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W dniach 23-26 listopada w Hali Lega o Mistrzostwo Powiatu Oleckiego Szkolnego Związku 

Sportowego w Halowej Piłce Nożnej zagrają dzieci oraz młodzież szkolna - chłopcy i 

dziewczęta - z oleckich szkół. 

27 listopada na pływalni w Hali Lega odbyły się Jesienne Międzynarodowe Amatorskie 

Zawody Pływackie "Pływaj w Ledze". Na oleckiej pływalni wystartowali zawodnicy nie tylko z 

naszego miasta, ale także z Ukrainy. Zmagania odbyły się na dwóch dystansach w 5 

kategoriach wiekowych i w kilku stylach pływackich.  

Planowane wydarzenia 

4 grudnia w Hali Lega zagrają piłkarze-amatorzy. Do Amatorskiego Turnieju Halowej Piłki 

Nożnej już zgłosiły się drużyny z Olecka, Pisanicy oraz Ełku. Czas na zgłoszenia mija 30 

listopada. 

5 grudnia po raz drugi będzie można pojeździć na rolkach i wrotkach w Hali Lega. Pierwsza 

edycja Rolkowiska spotkała się z pozytywnym odbiorem mieszkańców, którzy chętnie wzięli 

udział w wydarzeniu. Tym razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na dwie 

mikołajkowe sesje o godz. 11:00 i 12:00. Wstęp 10 zł za sesję. W programie nie tylko 

swobodna jazda na rolkach, lecz także specjalne mikołajkowe zabawy.  

8 grudnia Hala Lega wypełni się specjalnymi gośćmi. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Olecku zaprosił dzieci z wszystkich oleckich przedszkoli na Mikołajkowe Gry i Zabawy 

Przedszkolaka. Dodatkową atrakcją będzie rozświetlenie choinki przed Halą Lega. Początek o 

godz. 10:00. 

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 rywalizują w swoich rozgrywkach ligowych 

oraz lekkoatleci. Z obiektów regularnie korzystają mieszkańcy, w tym zorganizowane grupy 

dzieci i seniorów.  

W okresie międzysesyjnym na obozach sportowych na obiektach MOSiR przebywali pływacy 

z Gdańska oraz siatkarze z Białegostoku. 
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Promocja 

Iskierki dobra 

Zgodnie z zapoczątkowaną w 2016 roku tradycją, w tym roku również planujemy uczcić Dzień 

Wolontariusza i towarzyszące mu Mikołajki organizując otwarte dla mieszkańców gminy 

Olecko wydarzenie - Iskierki Dobra. 5 grudnia o godzinie 13.30 spotkajmy się na Placu 

Wolności w Olecku, by wspólnie szerzyć ideę pomocy i wolontariatu. W tym dniu na Placu 

Wolności zadzieje się magia. Elfy, krasnale- to właśnie one wprowadzą nas w atmosferę 

świąt. Będziemy wspólnie tworzyć ozdoby choinkowe, śpiewać kolędy, dekorować 

świąteczne drzewko oraz zainaugurujemy świąteczną iluminację miasta. Trwają ostatnie 

szlify programu. W tym dniu zaplanowane mamy zbiórki na rzecz potrzebujących. 

 

Jarmark Bożonarodzeniowy, spotkanie wigilijne 

19 grudnia na Placu Wolności odbędzie się Wigilia Miejska połączona z Jarmarkiem 

Bożonarodzeniowym, na którym pojawią się wystawcy ze świątecznymi dekoracjami, 

smakołykami i wszelkimi zimowo-bożonarodzeniowymi wytworami. 

 

Głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego gminy Olecko trwa od 15 do 

30 listopada 2021 r. 

 

Każdy mieszkaniec gminy może zagłosować wypełniając jedną ankietę . 

Może to zrobić w jednej z poniższych form: 

 

• elektronicznej ( formularz elektroniczny znajduje się  na miejskiej stronie 

internetowej),  

• papierowej poprzez wypełnienie formularza ankiety i złożenie jej w jednej z dwóch 

urn (jedna znajduje się w Punkcie Obsługi Klienta - Plac Wolności 3, druga w pok. 

Nr 11 – Plac Wolności 1). 

Każdy mieszkaniec może dokonać wyboru trzech spośród przedstawionych propozycji zadań 

inwestycyjnych, określając ich priorytet realizacji poprzez przyznanie właściwej liczby 

punktów od 1 do 3. Każde z wybranych zadań otrzyma wówczas inną punktację, a 

mianowicie 1,2 lub 3 punkty. 
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W związku z tym, że do głosowania przeszedł  jeden  projekt nieinwestycyjny można  mu 

przyznać  1 pkt, lub 2 punkty  lub 3 punkty.   

 

Informacja o wynikach głosowani pojawi się m.in. na stronie www.olecko.pl do 14 grudnia. 

Wybrane projekty zostaną zapisane do budżetu gminy na przyszły rok i ich realizacja 

rozpocznie się w 2022 roku. 

 

Edukacja 

Przyznane zostały stypendia Burmistrza dla uczniów za osiągnięcia uzyskane w poprzednim 

roku szklonym w dziedzinie nauki, artystycznej i sportu szkolnego. Stypendia przyznano 24 

uczniom szkół podstawowych: 5 z dziedziny nauki, 13 artystycznych oraz 6 za osiągnięcia w 

sporcie szkolnym. W dniu 2 grudnia na sali konferencyjnej Urzędu odbędzie się spotkanie ze 

stypendystami, podczas której uhonorowani zostaną oni pamiątkowymi dyplomami i statuet-

kami. 

 

Od połowy października szkoły podstawowe, którym dofinansowana została organizacja wy-

cieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę realizują swoje wyjazdy. Po 

kolejnym zwiększaniu środków na działanie przez MEiN, udało się uzyskać dofinansowanie 

na kolejne 3 wyjazdy. Obecnie oczekujemy na informacją o podpisaniu przez MEiN kolejnego 

porozumienia z gminą na dofinansowanie tych wycieczek. 

 

W ramach udziału w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegee-

rowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, pomysłodawca przedsięwzięcia zobligował 

gminy do kolejnej analizy swojego zapotrzebowania, czyli dokładnego zweryfikowania każ-

dego złożonego oświadczenia. Obecnie trwa analiza, jak również potwierdzanie faktu pracy 

w zlikwidowanym PGR członków rodzin w odpowiednich instytucjach. Kolejnym działaniem 

jest uzupełnienia bazy danych o wnioskodawcach – naszym mieszkańcach, na który wyzna-

czono gminie czas do 16 grudnia.  
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W ramach kolejnej inicjatywy Rządu – Laboratoria Przyszłości – z informacji zamieszczonej na 

stronie internetowej dedykowanej zadaniu – dla każdej z naszych szkół podstawowych wnio-

skowane dofinansowanie zostało zatwierdzone. Łączne zawnioskowano o  kwotę 585 000 zł. 

Jednym z warunków jest wydatkowanie przez szkoły min. 60% z przyznanej kwoty jeszcze w 

tym roku. Jednak na chwilę obecną nie wiemy kiedy te środki przekazane zostaną do gminy.  

 

Sprawy społeczne 

17 listopada 2021r. w sali kina Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate ” w Olecku 

odbyły się obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Organizatorem wydarzenia był Wy-

dział Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Olecku pod kierow-

nictwem Pani Ewy Zalewskiej – Drozd oraz Pani Alicja Nowik – edukator diabetologiczny, 

Radna Rady Miejskiej w Olecku. Wydarzenie to miało na celu zwiększenie świadomości na 

temat przyczyn, objawów, sposobu leczenia tej choroby oraz szerzenia wiedzy na temat po-

wikłań związanych z cukrzycą. Podczas wydarzenia mieszkańcy miasta mieli okazję skorzystać 

z bezpłatnego badania w zakresie pomiaru poziomu glukozy we krwi i pomiaru ciśnienia tęt-

niczego. Wysłuchać można było również wykładu pt. „Zasady żywienia w cukrzycy, czyli dia-

betyk na widelcu”, który poprowadziła Pani Alicja Nowik oraz wykładu pt. „Naturalne Lecze-

nie Cukrzycy”, który przygotowała Pani Lucyna Goik. Całemu wydarzeniu towarzyszyły wy-

stępy artystyczne. Swoje umiejętności zaprezentowali uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęcio-

wej w Olecku w inscenizacji muzycznej „Jarzynowa Gimnastyka” oraz pokazie „POY- GRA 

Świateł”. Czas spotkania umilił również występ zespołu „Oleckie Echo”. Na wszystkich przy-

byłych czekały  zdrowe przekąski i jadłospisy dietetyczne. Nad bezpieczeństwem całego wy-

darzenia czuwali ratownik medyczny z „Olmedica” w  Olecku Pan Tomasz Dziokan. Serdecz-

nie dziękujemy sponsorom, którzy wspomogli inicjatywy związane z organizacją Światowego 

Dnia Walki z Cukrzycą.  

W dniu 19 listopada 2021 r. w Hali Lega Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku od-

była się potańcówka seniorów, w której uczestniczyło ok. 60 osób z zachowaniem reżimu sa-

nitarnego. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Wydarzenie to było okazją dla 

środowiska senioralnego naszego miasta do wspólnego spotkania, rozmów, zabawy i mile 

spędzonego czasu. Potańcówka seniora spotkała się z bardzo pozytywnym oddźwiękiem 



30 
 

wśród mieszkańców. Liczymy, że to taneczne wydarzenie, z roku na rok, będzie cieszyło się 

coraz większym zainteresowaniem. 

Podjęliśmy współpracę z  Komendą Powiatową Policji w Olecku i przystąpiliśmy  do realizacji 

programu profilaktycznego pn. „Profilaktyka Smyka” z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców.  

Inicjatywa skierowana jest do najmłodszych uczniów szkół podstawowych z terenu gminy 

Olecko. Zaplanowano zakup książek pt. „Na ratunek Poli”. Tytułowa bohaterka to fikcyjna ró-

wieśniczka uczniów, która na własnym przykładzie pokaże dzieciom, jak unikać zagrożeń w 

niebezpiecznym świecie. Pola spotyka się z czytelnikiem w 13 różnych sytuacjach. W każdej z 

rymowanych historyjek z opresji ratuje dziewczynkę bohater w niebieskim mundurze czyli 

policjant. 

W ramach programu zakupiono również pakiety profilaktyczne dla nauczycieli, w których 

znajdują się scenariusze zajęć, karty pracy oraz pomoce dydaktyczne. 

5 grudnia 2021 r. w godz. 10 – 11 na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Olecku przeprowadzony będzie szturm śmigłowca w celu dostarczenia prezentów świątecz-

nych dla dzieci z Domu im. Janusza Korczaka w Olecku. 

Ponadto w tym samym dniu w godz. 10 – 14 na Placu Wolności zostanie zorganizowany dla 

mieszkańców Olecka pokaz sprzętu i pojazdów wojskowych.  

30 listopada 2021 r. o godz. 16 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja 

Kopernika w Olecku odbędą się wybory do Oleckiej Rady Seniorów. Wszystkie osoby starsze 

zamieszkałe na terenie gminy Olecko wybiorą spośród 11 zgłoszonych kandydatów skład 

Oleckiej Rady Seniorów, która będzie działać na rzecz oleckich seniorów w latach 2021-2024.  

22 listopada Gmina Olecko otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 700 zł na realizację programu „Pomoc 

osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wy-

wołanych chorobami zakaźnymi”. Celem programu w 2021 roku jest zapewnienie pomocy 

osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sy-

tuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej poprzez objęcie wsparciem m. in. samorządów gminnych, które w wyniku sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób 

niepełnosprawnych lub ich otoczenia. 
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Wsparcie finansowe działań będzie dotyczyć: 

• świadczenia pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych – zaplanowane są 

zajęcia grupowe z psychologiem dla 10 osób w grupie, w tym 3 osoby zostaną objęte 

wsparciem indywidulanym. 

• zakupu środków ochrony (jak płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne) i paczek żyw-

nościowych dla osób niepełnosprawnych – działanie zaplanowane jest w celu zmini-

malizowania ryzyka zakażeniem COVID-19. Paczki trafią do 107 osób, będą formą jed-

norazowego wsparcia i zostaną przekazane osobom niepełnosprawnym w grudniu, w 

okresie przedświątecznym. 

Zadanie to będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku, Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Olecku oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku. 

 

Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania uzależnieniom 

3 i 4 listopada br. w czterech oleckich szkołach podstawowych odbyło się osiem spotkań 

profilaktycznych pn. „Nie zmarnuj swojego talentu”. Uczniowie klas I-V dowiedzieli się jak 

przeciwdziałać uzależnieniom poprzez odkrywanie i rozwijanie talentów. Dużą atrakcją była 

maskotka Lazy Monster (Leniwy Potwór) – uosobienie lenistwa, które może stanowić 

przeszkodę w rozwijaniu zdolności i pasji. Mamy nadzieję, że uczniowie – zgodnie ze złożoną 

obietnicą – więcej czasu będą poświęcać na odkrywanie i doskonalenie swoich talentów. 

30 listopada br. odbyły się trzy koncerty profilaktyczne pt. „Nie zmarnuj swojego życia” w 

wykonaniu Rymcerzy, polskiego zespołu hiphopowego. Podczas spotkań z młodzieżą raperzy 

dzielili się swoim doświadczeniem 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 Zespołu Szkół Licealnych i 

Zawodowych oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II. 

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.  
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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 

telefonicznie pod numerami telefonu 570 619 284 i 87 520 45 91. 

Osoby dotknięte przemocą mogą uzyskać pomoc w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, który mieści się w Olecku przy ul. Nocznickiego 15. W czasie 

pandemii 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!, a także Otwórz się na pomoc, z którą można zapoznać się klikając w link do filmu.  

 

 

 

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

