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Informacja Burmistrza Olecka 

o działalności w okresie międzysesyjnym 

Czerwiec 2022 

Sesja Rady Miejskiej w Olecku 23 czerwca 2022 r. 

Finanse 

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz przekazał Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej w Olsztynie: 

- Uchwałę Nr BRM.0007.41.2022 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Olecko na 2022 rok; 

- Uchwałę Nr BRM.0007.42.2022 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2022-2035; 

-Zarządzenie Nr ORN.0050.93.2022 Burmistrza Olecka z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Olecko na 2022 rok. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie orzekła, że wyżej wymienione uchwały  

i zarządzenie są zgodne z prawem. 

 

Administracja  

W okresie międzysesyjnym: 

 zostało potwierdzonych 11 profili zaufanych, 2 zostały unieważnione,   

 wpłynęło 2077 pism, 

 do biura Rady Miejskiej wpłynęły 2 pisma, które zostały zakwalifikowane jako sprawy 

wniesione i były na bieżąco przekazane radnym, 
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 zostało zwołanych 6 posiedzeń komisji, w tym 1 wyjazdowe, 

 W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na  „Naprawę i przywrócenie 

pełnej funkcjonalności systemu radiowego WiMAX wykonanego przez Gminę 

Olecko w ramach projektu p.n.: Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko” zawarto  

w dniu 23 maja br. umowę z firmą Infinity Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 

na kwotę 331.977,00 zł brutto z terminem wykonania do 22 sierpnia br. Źródło 

finansowania to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej Compensa. 

 Gmina Olecko otrzymała dofinansowanie w kwocie 658.710,00 zł brutto na realizację 

projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”. Projekt obejmuje m.in. dostawę sprzętu 

komputerowego, wykonanie zapasowej serwerowni na Placu Wolności 2, audyt  

z ceberbezpieczeństwa, rozbudowę istniejących zabezpieczeń logicznych o tryb  

tzw. wysokiej dostępności, szkolenia. W m-cu czerwcu zostanie ogłoszony przetarg  

na realizację projektu. 

 

Gospodarka Komunalna  

Remonty zasobów komunalnych 

Został wykonany kapitalny remont dachu budynku komunalnego, położonego przy ulicy 

Kasprowicza 5. Koszt wykonania zadania wyniósł 92 000 zł. 

Ochrona środowiska  

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 

Od 1 lipca 2021 r. wszedł obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania 

paliw. Można to zrobić na dwa sposoby: elektronicznie (przez stronę www.zone.gunb.gov.pl) 

lub w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie miasta/gminy. Każdy właściciel 

bądź zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym 

źródle ciepła i spalania paliw  

do 1 MW. Na zgłoszenie źródła ciepła, które było kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca 

2021 r. obywatel ma czas do dnia 30 czerwca 2022 r, natomiast jeśli źródło ciepła zostało 
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uruchomione 

po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia pierwszego 

uruchomienia źródła ciepła.   

Postępowania środowiskowe 

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 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 o oddziaływaniu przedsięwzięcia  
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na środowisko. W dniu 27.04.2022 r. Inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. Pismem z dnia 02.05.2022 r. zwróciliśmy się  

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie warunków 

realizacji przedsięwzięcia. 

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 o oddziaływaniu przedsięwzięcia  

na środowisko. 

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

24.08.2021 r. zwróciliśmy się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Olecku, Zarządu Zlewni w Augustowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

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 09.12.2021 r. wydaliśmy postanowienie  

o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu  

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
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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. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku oraz Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Olsztynie wyrazili opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Wody Polskie w Augustowie wyraziły 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 24.11.2021 r. 

wydaliśmy postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia  

przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

W dniu 27.10.2021 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej  

o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach  

o nr ewidencyjnych 195 i 196/7 w obrębie Sedranki, gm. Olecko. Pismem z dnia 10.11.2021 

r. wezwaliśmy Inwestora do uzupełnienia. W dniu 23.11.2021 r. wpłynęła uzupełniona 

dokumentacja. W dniu 30.11.2021 r. zwróciliśmy się do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Olecku, Zarządu Zlewni w Augustowie oraz Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanie opinii co do potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. 

Inspektor Sanitarny w Olecku opinią z dnia 08.12.2021 r. nie stwierdził potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Olsztynie opinią z dnia 10.12.2021 r. uznał, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje 

konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił pełny zakres 

raportu. W dniu 17.12.2021 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 05.01.2022 r. wydaliśmy postanowienie o zawieszeniu postępowania 
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do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  

na środowisko.  

W dniu 29.11.2021 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej  

wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 359 obręb Jaśki oraz na działce  

nr ew. 322 obręb Rosochackie, gm. Olecko. W dniu 07.12.2021 r. zwróciliśmy się do Zarządu 

Zlewni w Augustowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie  

o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  

i ewentualnego zakresu raportu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku oraz Zarząd Zlewni w Augustowie 

stwierdzili konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 

17.02.2022 r. wydaliśmy postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia  

przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 

14.06.2022 r. Inwestor przedłożył raport oddziaływania na środowisko. 

W dniu 08.12.2021 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej 

zlokalizowanej na części dz. nr 200/3 w obrębie Sedranki, gm. Olecko. W dniu 14.12.2021 r. 

zwróciliśmy się do Zarządu Zlewni w Augustowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie 

opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego 

zakresu raportu. W dniu 17.12.2021 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. Postanowieniem z dnia 10.01.2022 r. zawiesiliśmy postępowanie do czasu 

przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

W dniu 15.04.2022 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania 

budynku gospodarczego. W dniu 09.05.2022 r. zwróciliśmy się do Zarządu Zlewni  

w Augustowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego 
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Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. Opinią sanitarną z dnia 

17.05.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku nie stwierdził potrzeby 

oceny oddziaływania na środowisko. Opinią z dnia 14.06.2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni  

w Augustowie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie opinią z dnia 15.06.2022 r. również 

wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

W dniu 27.04.2022 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjnego.  

W dniu 17.05.2022 r. zwróciliśmy się do Zarządu Zlewni w Augustowie, Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. 

Inwestycje 

 

Zadania realizowane w okresie międzysesyjnym:   

 

1. Przebudowa drogi gminnej Gąski-Świdry Nr 141019N 

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A.  

ul. Bakałarzewska 86, 16-400 Suwałki 

Termin realizacji: 29 lipca 2022 r. 

Wartość robót budowlanych: 4 321 878,53 zł 

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

 

2. 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 zł 

Oferowana cena realizacji zamówienia cześć II: 978 948,94 zł 

Oferowana cena realizacji zamówienia cześć III: 148 280,02 zł 
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Termin wykonania części I  do dnia 31 sierpnia 2021 r. (przedłużony do 30 czerwca 2022 r.) 

Termin wykonania części II do dnia 31 sierpnia 2021 r. (odbiór robót do 3 grudnia 2021 r.) 

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

Zakres robót: 

Część I 

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

ciąg spacerowy przez cały teren pomiędzy boiskiem treningowym a stadionem miejskim 

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

3. Teren przy Alei 450-lecia Olecka 

Część II 

1. Staw na Osiedlu Siejnik 

2. Staw przy ul. Orzeszkowej/Żeromskiego w Olecku 

3. Staw kolejowy przy ul. Wojska Polskiego w Olecku 

Część III 

1. Otoczenie przy Stacji Paliw na Osiedlu Siejnik 

2. Skwer przy ul. Młynowej w Olecku 

3. Teren przy Szosie do Krupina    

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.  

Uzyskano zgodę z Instytucji Zarządzającej na zmianę terminu finansowej realizacji zadania  

do dnia 12.08.2022 r.  

 

3. 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 
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Cena usługi brutto: 54 900,00 zł 

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 zatwierdzającej realizację 

inwestycji drogowej. 

Zmiana projektu - Via-Projekt Łukasz Chuć 41 820,00 zł 

Wystąpiono (29 kwietnia 2022 r.) o zmianę pozwolenia na realizację robót w drodze decyzji 

zatwierdzającej realizację inwestycji drogowej. 

Termin realizacji: 31 sierpnia 2022 r.    

4. Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku 

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku  

w zakresie drogi gminnej Nr 141040N długości 548 m od km 0+412 do km 0+960, drogi 

gminnej 141050N długości 165 m od km 0+000 do km 0+165, drogi wewnętrznej długości 

170 m o początku w km 0+127, drogi gminnej 141050N, drogi wewnętrznej długości 42 m  

o początku w km 0+89, drogi gminnej 141050N, w zakresie robót przygotowawczych, 

drogowych, elektrycznych, sanitarnych a w szczególności: 

Roboty przygotowawcze: 

1) wyznaczenie (odtworzenie) trasy punktów wysokościowych, 

2) usunięcie drzew i krzewów, 

3) rozbiórka elementów dróg, 

4) zdjęcie warstwy humusu, 

5) odbudowa ogrodzeń trwałych, 
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6) zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi, 

7) regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury podziemnej.   

Roboty ziemne: 

1) wykonanie wykopów, 

2) wykonanie nasypów. 

Odwodnienie korpusu drogowego: 

1) Rozdzielcza kanalizacja deszczowa odcinek S1: 

- kanały z rur PVC 200  L=149 m, 

- kanały z rur PVC 315  L=545 m, 

- kanały z rur PVC 400  L=146 m, 

- separator lamelowy 15/150 z osadnikiem wirowym 15/150 1 kpl., 

- separator lamelowy 10/100 z osadnikiem wirowym 10/100 1 kpl. 

 

Podbudowy: 

1) koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,  

2) oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,  

3) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

4) podbudowa z betonu cementowego, 

5) podbudowa z betonu asfaltowego. 

 

Nawierzchnie: 
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1) Nawierzchnia z betonu asfaltowego, 

- warstwa ścieralna gr. 5 cm – 4 364,50 m2
 

- warstwa ścieralna gr. 4 cm – 1 236,80 m2
 

2) nawierzchnia z płyt drogowych sześciokątnych – 114,75 m2 

3) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – 2 171,00 m2
 

Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 

1) oznakowanie poziome, 

2) oznakowanie pionowe, 

3) progi zwalniające. 

Elementy ulic: 

1) krawężniki betonowe, 

2) chodnik z betonowej kostki brukowej – 2 600,00 m2,    

3) obrzeża betonowe. 

Zieleń drogowa. 

Roboty remontowe w obrębie mostu. 

Oświetlenie uliczne: 

1) linia oświetleniowa długości 118 m, 3 punkty świetlne.  

Usunięcie kolizji elektroenergetycznych. 

W dniu 8 czerwca 2022 r. ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych  

na platformie zakupowej Gminy Olecko. Otwarcie przetargu planowane jest na dzień  

24 czerwca 2022 r., godz. 10:30. 

 

5. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku 
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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 zł. 

Termin realizacji: 31 maja 2022 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. 

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. 
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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 zł (rzeczywiste po przetargu uległo zmniejszeniu i wyniesie 545 616,88 zł). 

Nadzór inwestorski: Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych  I Usług 

Pomocniczych w Budownictwie, Jan Makowski w Olecku. 

Koszt usługi nadzoru: 12 792,00 zł. 

Złożono wniosek o wypłatę dofinansowania w wysokości 500.000,00 zł – wniosek 

rozpatrzono pozytywnie. 

Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie zadania, na podstawie którego 

dopuszczalnym terminem zakończenia zadania jest 30.07.2022 r. (zmiana z 31.12.2021 r.) 

 

6. 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 zł 

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: 
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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)k, 

– 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, 
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– przebudowa kanalizacji sanitarnej – 68,10 m, 

– przebudowa sieci wodociągowej – 75,70 m. 

Termin realizacji: 31 października 2024 r. 

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

Koszt usługi: 98 740,00 zł. 

W dniu 30.05.2022 r. został złożony wniosek o zaliczkę nr 3  w wysokości 384 616,45 zł 

 – rozpatrzony pozytywnie. 

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

141006N, droga wewnętrzna - Gordejki 

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

Koszt robót budowlanych z usługą brutto: 1 635 329,03 zł 

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 zł 

W dniu 26.11.2021 r. złożono wniosek o płatność zaliczkową na kwotę 37 955,40 zł  

– wniosek został rozpatrzony pozytywnie.  

Złożono wniosek o płatność zaliczkową na kwotę 96 700,60 zł – wniosek został rozpatrzony 

pozytywnie. 

 

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

ul. Ełcka do drogi powiatowej 1826N (Kukowo) 

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

Koszt robót budowlanych z usługą brutto: 1 405 518,94 zł. 

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 zł 

 

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

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

Wykonawca: PPDM KRUSZBET 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 zł. 

W dniu 26.11.2021 r. złożono wniosek o płatność zaliczkową na kwotę 59 176,79 zł  

– wniosek został rozpatrzony pozytywnie.  

Złożono wniosek o płatność zaliczkową na kwotę 128 169,48 zł – wniosek został rozpatrzony 

pozytywnie. 

 

10. 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. 
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Cena usługi brutto: 7 300,00 zł. 

 

11. Budowa dróg gminnych w miejscowości Olecko - Kolonia gm. Olecko 

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 zł 

W dniu 02.06.2022 został złożony wniosek o zaliczkę nr 2 na kwotę 377 505,40 zł  

– rozpatrzony pozytywnie 

W dniu 15.06.2022 został podpisany aneks nr 2 o wprowadzenie do zadania robót 

dodatkowych na kwotę 43 025,20 zł 

 

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

W dniu 7 grudnia 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót. W dniu  

14 grudnia 2021 roku została podpisana umowa na kompleksowy nadzór inwestorski. 

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Euroasfalt” sp. z o. o.,  

ul. Smętka 15/11, 10-077 Olsztyn 

Koszt robót brutto: 54 382,00 zł. 

Zakres prac w formule zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej  

i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na przejściu dla pieszych nr 1. Inteligentne 

przejście. 

Termin realizacji: 11 miesięcy na realizację zamówienia (do 7 listopada 2022 r.),  

w tym 4 miesiące na opracowanie dokumentacji projektowej (do 7 kwietnia 2022 r.). 

Nadzór Inwestorski: PKN Maciej Hołownia, ul. Leśna 1C/1, 19-400 Olecko. 

Cena usług brutto: 1 125,00 zł. 
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W dniu 14.12.2021 r. został złożony wniosek o zaliczkę w wysokości  36 675,04 zł  

- rozpatrzony pozytywnie. 

Podpisano aneks do umowy, na podstawie którego wydłużono termin dostarczenia 

dokumentacji technicznej do 31.05.2022 r. (zmiana z 07.04.2022 r.). 

W dniu 24.05.2022 r. Wykonawca dostarczył dokumentację projektową do siedziby 

Zamawiającego. 

Po weryfikacji przedłożonych dokumentów, podpisano protokół zdawczo-odbiorczy  

z odbioru dokumentacji projektowej, na podstawie którego wykonawca przedstawił fakturę 

za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 26 000,00 zł (kwota brutto za Przejście 

nr 1 wynosi 5 000,00 zł). 

 

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

W dniu 7 grudnia 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót. W dniu  

14 grudnia 2021 roku została podpisana umowa na kompleksowy nadzór inwestorski. 

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Euroasfalt” sp. z o. o.,  

ul. Smętka 15/11, 10-077 Olsztyn. 

Koszt robót brutto: 55 658,00 zł. 

Zakres prac w formule zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej  

i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na przejściu dla pieszych nr 2. Inteligentne 

przejście. 

Termin realizacji: 11 miesięcy na realizację zamówienia (do 7 listopada 2022 r.),  

w tym 4 miesiące na opracowanie dokumentacji projektowej (do 7 kwietnia 2022 r.) 

Nadzór Inwestorski: PKN Maciej Hołownia, ul. Leśna 1C/1, 19-400 Olecko 

Cena usług brutto: 1 125,00 zł 

W dniu 14.12.2021 r. został złożony wniosek o zaliczkę w wysokości  38 495,44 zł 

 - rozpatrzony pozytywnie. 

Podpisano aneks do umowy, na podstawie którego wydłużono termin dostarczenia 

dokumentacji technicznej do 31.05.2022 r. (zmiana z 07.04.2022 r.). 

W dniu 24.05.2022 r. Wykonawca dostarczył dokumentację projektową do siedziby 

Zamawiającego. 
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Po weryfikacji przedłożonych dokumentów, podpisano protokół zdawczo-odbiorczy  

z odbioru dokumentacji projektowej, na podstawie którego wykonawca przedstawił fakturę 

za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 26 000,00 zł (kwota brutto za Przejście 

nr 2 wynosi 5 000,00 zł). 

 

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

W dniu 7 grudnia 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót. W dniu  

14 grudnia 2021 roku została podpisana umowa na kompleksowy nadzór inwestorski. 

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Euroasfalt” sp. z o. o.,  

ul. Smętka 15/11, 10-077 Olsztyn. 

Koszt robót brutto: 90 598,00 zł. 

Zakres prac w formule zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej, 

wykonanie wyniesienia oraz oznakowania poziomego i pionowego na przejściu dla pieszych 

nr 3. Inteligentne przejście. 

Termin realizacji: 11 miesięcy na realizację zamówienia (do 7 listopada 2022 r.),  

w tym 4 miesiące na opracowanie dokumentacji projektowej (do 7 kwietnia 2022 r.) 

Nadzór Inwestorski: PKN Maciej Hołownia, ul. Leśna 1C/1, 19-400 Olecko. 

Cena usług brutto: 1 500,00 zł. 

W dniu 14.12.2021 r. został złożony wniosek o zaliczkę w wysokości  60 279,12 zł 

 - rozpatrzony pozytywnie. 

Podpisano aneks do umowy, na podstawie którego wydłużono termin dostarczenia 

dokumentacji technicznej do 31.05.2022 r. (zmiana z 07.04.2022 r.). 

W dniu 24.05.2022 r. Wykonawca dostarczył dokumentację projektową do siedziby 

Zamawiającego. 

Po weryfikacji przedłożonych dokumentów, podpisano protokół zdawczo-odbiorczy  

z odbioru dokumentacji projektowej, na podstawie którego wykonawca przedstawił fakturę 

za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 26 000,00 zł (kwota brutto za Przejście 

nr 3 wynosi 6 000,00 zł). 

 

15. Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 4 
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W dniu 7 grudnia 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót. W dniu  

14 grudnia 2021 roku została podpisana umowa na kompleksowy nadzór inwestorski. 

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Euroasfalt” sp. z o. o.,  

ul. Smętka 15/11, 10-077 Olsztyn 

Koszt robót brutto: 59 211,00 zł 

Zakres prac w formule zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej  

i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na przejściu dla pieszych nr 4. Inteligentne 

przejście. 

Termin realizacji: 11 miesięcy na realizację zamówienia (do 7 listopada 2022 r.),  

w tym 4 miesiące na opracowanie dokumentacji projektowej (do 7 kwietnia 2022 r.) 

Nadzór Inwestorski: PKN Maciej Hołownia, ul. Leśna 1C/1, 19-400 Olecko 

Cena usług brutto: 1 125,00 zł 

W dniu 14.12.2021 r. został złożony wniosek o zaliczkę w wysokości  42 401,92 zł 

 - rozpatrzony pozytywnie. 

Podpisano aneks do umowy, na podstawie którego wydłużono termin dostarczenia 

dokumentacji technicznej do 31.05.2022 r. (zmiana z 07.04.2022 r.). 

W dniu 24.05.2022 r. Wykonawca dostarczył dokumentację projektową do siedziby 

Zamawiającego. 

Po weryfikacji przedłożonych dokumentów, podpisano protokół zdawczo-odbiorczy  

z odbioru dokumentacji projektowej, na podstawie którego wykonawca przedstawił fakturę 

za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 26 000,00 zł (kwota brutto za Przejście 

nr 4 wynosi 5 000,00 zł). 

 

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

W dniu 7 grudnia 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót. W dniu  

14 grudnia 2021 roku została podpisana umowa na kompleksowy nadzór inwestorski. 

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Euroasfalt” sp. z o. o.,  

ul. Smętka 15/11, 10-077 Olsztyn 

Koszt robót brutto: 45 063,00 zł 
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Zakres prac w formule zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej  

i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na przejściu dla pieszych nr 5. Inteligentne 

przejście. 

Termin realizacji: 11 miesięcy na realizację zamówienia (do 7 listopada 2022 r.),  

w tym 4 miesiące na opracowanie dokumentacji projektowej (do 7 kwietnia 2022 r.) 

Nadzór Inwestorski: PKN Maciej Hołownia, ul. Leśna 1C/1, 19-400 Olecko 

Cena usług brutto: 1 125,00 zł 

W dniu 14.12.2021 r. został złożony wniosek o zaliczkę w wysokości  36 950,40 zł 

 - rozpatrzony pozytywnie. 

Podpisano aneks do umowy, na podstawie którego wydłużono termin dostarczenia 

dokumentacji technicznej do 31.05.2022 r. (zmiana z 07.04.2022 r.). 

W dniu 24.05.2022 r. Wykonawca dostarczył dokumentację projektową do siedziby 

Zamawiającego. 

Po weryfikacji przedłożonych dokumentów, podpisano protokół zdawczo-odbiorczy  

z odbioru dokumentacji projektowej, na podstawie którego wykonawca przedstawił fakturę 

za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 26 000,00 zł (kwota brutto za Przejście 

nr 5 wynosi 5 000,00 zł). 

 

17. Budowa budynku socjalnego B2-Imionki 

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

59/76, 01-416 Warszawa. 

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 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 wodno -kanalizacyjnej i elektryczną i wyposażeniem  

wg projektu.  

Termin realizacji: 30 listopada 2022 r. 
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W dniu 6 czerwca został wysłany wniosek o zaliczkę na całą kwotę przyznanego 

dofinansowania w wysokości  815 887,51 zł – czekamy na rozpatrzenie. 

 

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

Wykonawca projektu budowlanego: CASTOR Pracownia Projektowa, Osiedle Tysiąclecia 71, 

61-255 Poznań. 

Koszt usługi brutto: 60 024,00 zł. 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania w zakresie:  

 budynku mieszkalno-użytkowego z siedmioma lokalami mieszkalnymi, jednym 

lokalem użytkowym z instalacją wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania  

z kotłownią oraz instalacją elektryczną; 

 budynku gospodarczego z pomieszczeniami garażowymi gospodarczymi; 

 zagospodarowaniem terenu.   

Termin realizacji: 27 maja 2022 r. 

 

 

19. Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Dobki – Rosochackie nr 141009N 

 - Dobki [FS] 

Wykonawca projektu budowlanego: PKN Maciej Hołownia, ul. Leśna 1C/1, 19-400 Olecko 

Cena usługi brutto: 10 000,00 zł 

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na przebudowę drogi Dobki-Rosochackie 

nr 141009N. 

Termin realizacji: 31 maja 2022 r. 

 

20. Projekt pomostu pływającego – Olszewo [FS] 

Wykonawca dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych: Pracownia Projektowa 

DROGOWNICTWO Ełk 

Cena usługi brutto: 3 000,00 zł 

Opracowanie dokumentacji do zgłoszenia zgodnie z wymogami Prawa Wodnego oraz Prawa 

Budowlanego na budowę pomostu pływającego do 25 m na jeziorze Olszewskim  

w Olszewie.   
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Termin realizacji: 31 lipca 2022 r.  

 

21. Przebudowa pomieszczeń Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „KRASNAL”  

w Olecku 

W dniu 22.04.2022r. minął termin składania ofert, na zadanie wpłynęły 3 oferty:  

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o. ul. Ożarowska 59/76, 01-416 Warszawa,  

Cena wykonania robót  brutto 303 700,23 brutto PLN  

Termin realizacji: 19 września 2022 r. 

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

19-400 Olecko 

Cena usługi brutto: 4 500,00 zł 

Zakres prac: Przebudowa pomieszczeń Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „KRASNAL” 

w Olecku w skład którego wchodzi w szczególności: 

 Roboty budowlane: 

 przebudowa pomieszczenia na salę dydaktyczną o pow. 64,16 m2 

 przebudowa pomieszczenia na łazienkę dla dzieci o pow. 14,48 m2 

 przebudowa pomieszczenia na łazienkę dla personelu o pow. 5,08 m2
 

 montaż stolarki drzwiowej i okiennej, 

 remont pomieszczeń piwnicznych, 

 wykonanie muru oporowego ze schodami zewnętrznymi i nawierzchniami 

komunikacyjnymi, 

 wykonanie muru ogniowego. 

 Roboty elektryczne: 

 instalacje elektryczne z robotami towarzyszącymi. 

 Roboty sanitarne: 

 instalacje wod-kan. 

 instalacje c.o. 

 instalacja wentylacji mechanicznej 

                                                                            

22. Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych, Gmina Olecko (II etap). 
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W dniu 25.04.2022 r. ogłoszono postępowanie prowadzone w trybie podstawowym  

z możliwością prowadzenia negocjacji. W dniu 12.05.2022 r. otworzono oferty , 

najkorzystniejsza oferta 520 000,00 brutto PLN, co przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie unieważniono.  

 

Ogłoszono ponownie postępowanie dnia 19.05.2022r. z mniejszym zakresem prac.  

Budowa świetlicy wiejskiej (stan surowy otwarty) o pow. zabudowy 157,83 m2 ,  

pow. użytkowej 127,79 m2 i kubaturze 740,73 m3 w Możnych, Gmina Olecko, w skład której 

wchodzi w szczególności: 

Roboty budowlane: 

- zbrojenie  i betonowanie rdzeni parteru i poddasza , 

- zbrojenie  i betonowanie słupów , 

- zbrojenie  i betonowanie nadproży, 

- zbrojenie i betonowanie wieńców,  

- wykonania ścian konstrukcyjnych (wewnętrznej i zewnętrznych) parteru i poddasza, 

- wykonanie konstrukcji dachu z izolacją, pokryciem i obróbkami blacharskimi. 

Roboty sanitarne:  

- przyłącze wodociągowe z instalacja zewnętrzną,  

- przyłącze kanalizacji sanitarnej z instalacja zewnętrzną. 

Termin otwarcia ofert: 06.06.2022r.  

Oferty Wykonawców:  

1) NORDMAN Sp. z o.o., ul. Letniskowa 29, 19-404 Wieliczki, NIP: 8471617514: 

- cena wykonania 393 056,88 netto PLN, tj. 483 459,96 brutto PLN,  

- okres gwarancji 60 miesięcy. 

2) Grundung Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 8/210, 15-703 Białystok, NIP: 54232239980: 

- cena wykonania 422 764,23 netto PLN, tj. 520 000,00 brutto PLN,  

- okres gwarancji 60 miesięcy. 
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3) Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński, ul. Ukośna 22c/3, 15-836 

Białystok, NIP: 8441495503: 

- cena wykonania 323 423,00 netto PLN, tj. 397 810,29 brutto PLN,  

- okres gwarancji 60 miesięcy. 

 Trwa badanie ofert. 

 

23. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania: „Inteligentne przejścia dla pieszych – 

bezpieczna droga Twoja i Twoich bliskich” 

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego z roku 2021. 

Wykonawca: Nadzory Budowlane Kamil Nalewajko. 

Termin wykonania: 15 lipca 2022 r. 

Koszt: 16 000,00 zł 

 

24. Budowa drogi gminnej Nr 141537N- ul. Słoneczna w Olecku dł. 0,360 km,  

oraz przebudowa drogi gminnej Nr 141538N- ul. Plac Wieży dł. 0,110 km wraz z 

przebudową skrzyżowania DW 655 (ul. Wojska Polskiego) od km 50+160 do km 50+280 

Budowa drogi gminnej Nr 141537N- ul. Słoneczna w Olecku dł. 0,360 km, oraz przebudowa 

drogi gminnej Nr 141538N- ul. Plac Wieży dł. 0,110 km wraz z przebudową skrzyżowania DW 

655 (ul. Wojska Polskiego) od km 50+160 do km 50+280 w zakresie:  

1) ul. Słonecznej (Nr 141537N) o długości 360 m o nawierzchni z betonu asfaltowego  

o parametrach: 

– klasa techniczna drogi – D, 

– kategoria ruchu - KR1, 

– prędkość projektowa - 30 km/h, 

– szerokość jezdni - 5,00 m, 

– szerokość pasa ruchu - 2,50 m, 

– pochylenie poprzeczne jezdni - 2,0 %, 
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– chodnik prawostronny - 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (gr. 

8 cm w pasie DW655), 

– opaska lewostronna - 0,50 m, 

– włączenie do drogi wojewódzkiej DW655 poprzez skrzyżowanie, 

– oznakowanie zgodnie z opracowanym projektem stałej organizacji ruchu. 

2) ul. Plac Wieży (Nr 141538N) o długości 110 m o nawierzchni z betonu asfaltowego  

o parametrach: 

– klasa techniczna drogi – D, 

– kategoria ruchu - KR1, 

– prędkość projektowa - 30 km/h, 

– szerokość jezdni - 5,00 m, 

– szerokość pasa ruchu - 2,50 m, 

– pochylenie poprzeczne jezdni - 2,0 %, 

– chodnik prawostronny - 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm  

po stronie prawej, oraz opaski po stronie przeciwnej ulicy, 

– opaska lewostronna – 0,50 m, 

– oznakowanie zgodnie z opracowanym projektem stałej organizacji ruchu, 

3) skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 Kąp – Wydminy – Olecko – (Raczki – 

Suwałki – Rutka Tartak) w km 50+208 z ul. Słoneczną kategorii drogi gminnej  

o numerze ewidencyjnym 141537N w granicach pasa drogowego DW655 na działce 

Nr 175/5 w obrębie geodezyjnym Olecko 2 o nawierzchni z betonu asfaltowego, 

łącznie 2611,54 m, o parametrach: 

ul. Wojska Polskiego (DW655) na dł. od km 50+160 do 50+280 

– klasa techniczna drogi – G 

– kategoria ruchu – KR3, 

– prędkość projektowa - 40 km/h, 

– szerokość jezdni – 7,5-9,5 m, 

– szerokość pasa ruchu na wprost - 3,50 m, 

– szerokość pasa ruchu na skręt w lewo – 3,00 m, 
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– pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne – 2,0 %, 

– chodnik lewostronny oddzielony pasem zieleni – 2,0 m, 

– chodnik prawostronny przy jezdni – 2,0 m, 

ul. Słoneczna na dł. od km 0+000 do 0+286, 

– klasa techniczna drogi – D, 

– kategoria ruchu – KR1, 

– prędkość projektowa - 30 km/h, 

– szerokość jezdni – 5,00 m, 

– szerokość pasa ruchu - 2,50 m, 

– pochylenie poprzeczne jezdni – 2,0 %, 

– chodnik prawostronny – 2,0 m, 

– opaska lewostronna – 0,50 m. 

W dniu 1 czerwca 2022 r. ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych  

na platformie zakupowej Gminy Olecko. Otwarcie przetargu planowane jest dnia 30 czerwca 

2022 r. o godz. 10:30. 

 

25. Ogrodzenie Gęsiej Zatoki – Gąski [FS] 

Wykonawca: ZBYCH-MEBLE Zbigniew Życzewski 

Cena usługi brutto: 1 595,97 zł 

Koszt materiałów: 4 404,12 zł 

Wykonanie drewnianego ogrodzenia terenu Gęsiej Zatoki w Gąskach. 

W dniu 1 czerwca 2022 r. podpisano protokół zdawczo-odbiorczy robót, na podstawie 

którego wykonawca przedstawił fakturę w wysokości 1 595,97 zł. Całkowity koszt zadania 

wyniósł 6 000,09 zł. 

 

 

26. Wykonanie opaski przy altanie – Zabielne [FS] 

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Zdzisław Sadowski 

Cena brutto: 1 419,21 zł 

Wykonanie opaski z kamienia 8-16 mm oraz impregnacja ławek na działce nr 26/2 w 

Zabielnie. 
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W dniu 7 czerwca 2022 r. podpisano protokół zdawczo-odbiorczy robót, na podstawie 

którego wykonawca przedstawił fakturę w wysokości 1 419,21 zł. 

 

27. Złożono następujące wnioski o dofinansowanie zadań: 

a) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 

 „Budowa drogi gminnej nr 141508N, ulicy Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP  

i PKS) wraz z budową drogi gminnej na dz. o nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. 

Olecko 0002” (przewidywana wartość inwestycji: 4.784.999,35 zł, wnioskowane 

dofinansowanie: 4.545.749,38 zł (95%)); w dniu 15.06.2022 r. Gmina otrzymała 

promesę na dofinansowanie zadania (forma elektroniczna). 

 „Częściowa modernizacja i budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z utworzeniem 

pogotowia technicznego” (przewidywana wartość inwestycji: 14.839.950,00, 

wnioskowane dofinansowanie: 14.097.952,50 zł (95%)) – zadanie nie zostało 

uwzględnione na liście dofinansowanych projektów. 

 „Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku” 

(przewidywana wartość inwestycji: 7.035.053,50 zł, wnioskowane dofinansowanie: 

6.331.548,15 zł (90%)); w dniu 15.06.2022 r. Gmina otrzymała promesę  

na dofinansowanie zadania (forma elektroniczna). 

b) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja PGR): 

 „Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie – Borawskie Małe – Borawskie” 

(przewidywana wartość inwestycji: 4.500.000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie: 

4.275.000,00 zł (95%)); 

 „Budowa drogi gminnej 141036N w Szczecinkach” (przewidywana wartość 

inwestycji: 1.500.000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie: 1.470.000,00 zł) 

na dzień 23.05.2022 Gmina czeka na rozpatrzenie wniosków. 

c) Konkurs „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko  

–   Mazurskiego” w 2022 roku: 

 „Pszczela wioska – Lenarty” (przewidywana wartość inwestycji: 22.850,00 zł, 

wnioskowane dofinansowanie: 11.425,00 zł (50%). Planowane zadanie polega  

m.in. na usytuowaniu w miejscowości Lenarty domków dla owadów, donic  
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z nasadzeniami (rośliny miododajne) oraz tablic edukacyjnych w celu zapewnienia 

odpowiednich warunków bytowych owadom zapylającym. 

W dn. 28.04.2022 r. Gmina otrzymała informację o przyznanym dofinansowaniu  

w kwocie 11.425,00 zł. W dniu 14.06.2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie 

zadania. 

d) Konkurs Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2022 r. 

 Zakup akcesoriów kuchennych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zatykach 

„Zatyczanki” (przewidywana wartość inwestycji 6710,00 zł, wnioskowana kwota 

dofinansowania 5000,00 zł); w dniu 14.06.2022 r. podpisano umowę  

o dofinansowanie zadania. 

e) Dostępny Samorząd 

 Gmina Olecko wnioskuje o dofinansowanie zadania mającego na celu dostosowanie 

Urzędu do osób ze szczególnymi potrzebami. Szacowany koszt inwestycji: 

100 000,00 zł. Wnioskowana kwota 100 000,00 zł. na dzień 27.04.2022 r. Gmina 

czeka na rozpatrzenie wniosków. 

28. Budowa drogi gminnej Nr 141537N – ul. Słoneczna w Olecku dł. 0,360 km,  

oraz przebudowa drogi gminnej Nr 141538N – ul. Plac Wieży dł. 0,110 km wraz z 

przebudową skrzyżowania DW 655 (ul. Wojska polskiego) od km 50+160 do km 50+280 

W dniu 12.05.2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania (przyznane 

dofinansowanie wynosi 60% kosztów kwalifikowalnych zadania).  

 

29. W dniu 29.04.2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Monitoring 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego 400-lecia Olecka” w ramach konkursu pn. „Granty 

Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych”. W ramach realizacji 

zadania planowane jest usytuowanie 4 kamer na terenie ROD.  

Wartość zadania: 30.000,00 zł 

Wnioskowana pomoc finansowa: 14.700,00 zł 

Planowany wkład własny ROD: 12.300,00 zł 

Planowany wkład własny Gminy: 3.000,00 zł  
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30. Ogłoszono wyniki naboru w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”. Na liście 

podstawowej znalazły się 4 drogi gminne – Gminy Olecko: 

 „Budowa odcinków dróg gminnych w Lesku – odcinek drogi gminnej nr 141040N  

od km 0+960 do km 2+042 i nr 141054N od km 0+000 do km 1+345” – przyznano 

dofinansowanie 60% 

 „Budowa odcinków dróg gminnych nr G141022N długości 0,704 km i G141023N 

długości 3,030 km Judziki – Granica Gminy” – przyznano dofinansowanie 70% 

 „Budowa odcinków dróg gminnych nr G141007N długości 0,948 km i G141043N 

długości 1,044 km Dobki – Gordejki” – przyznano dofinansowanie 60% 

 „Budowa drogi gminnej Nr 141537N – ul. Słoneczna w Olecku dł. 0,360 km, 

 oraz przebudowa drogi gminnej Nr 141538N – ul. Plac Wieży dł. 0,110 km 

wraz z przebudową skrzyżowania DW 655 (ul. Wojska polskiego) od km 50+160 

 do km 50+280” – przyznano dofinansowanie 60% 

Na liście rezerwowej znalazło się zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr G141026N długości 

2,830 km Babki Oleckie – Pieńki – Droga Wojewódzka nr 653” 

 

Gospodarka nieruchomościami 

Przetargi 

Ogłoszony na dzień 31 maja 2022 r. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową 

położonej w miejscowości Lipkowo, obręb Lesk oznaczonej nr geod. 34/9 o powierzchni 

0,2261 m2 zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.  

Ogłoszony na dzień 6 czerwca 2022 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno 

-usługową  położonych w miejscowości Lesk, obręb Lesk oznaczonych numerami geod. 

738/32 o powierzchni 0,8562 m2 oraz  738/34 o powierzchni 0,6526 m2 zakończył się 

wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.  
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Ogłoszony na dzień 21 czerwca 2022 r. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

trzech nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową, oznaczonych nr geod. 169/8 o powierzchni 3321 m², 169/9 o powierzchni 

3402 m², 169/10 o powierzchni 1319 m2  położonych w Plewkach zakończył się wynikiem 

negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium. 

Ogłoszony został  trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej - teren usług turystycznych, oznaczonej nr geod. 44/2 o powierzchni 1200 

m2 położonej w obrębie Gordejki. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 5 lipca 2022 r.  

Ogłoszony został  piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego  

oznaczonej nr geod. 67  o powierzchni 3200 m2 położonej w obrębie Gąski. Rozstrzygnięcie 

przetargu nastąpi w dniu 5 lipca 2022 r.  

Ogłoszony został  piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę usługowo-garażową  oznaczonej nr geod. 

738/21 o powierzchni 1574 m2 położonej w obrębie Lesk. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 

w dniu 5 lipca 2022 r.  

Ogłoszony został  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną  oznaczonych 

numerami geod. 34/11 o powierzchni 2261 m2 i 34/12 o powierzchni 0,3687 m2 położonych 

w miejscowości Lipkowo, obręb Lesk. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 

 w dniu 12 lipca 2022 r.  

Umowy notarialne 

Zawarto umowę sprzedaży  lokalu mieszkalnego 2  położonego w budynku  

przy Alei Zwycięstwa 23/25  w Olecku w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy  

tego  lokalu. 

Zawarto umowę nieodpłatnego nabycia od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o.o. w Olecku na rzecz Gminy Olecko nieruchomości gruntowej oznaczonej  

nr geod. 111/4 o powierzchni 618 m2 położonej w Gąskach.  
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Planowanie przestrzenne 

W trakcie rozpatrywania są następujące wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu 

publicznego: 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Kolejowa 31/20, 19-400 Olecko  

-  budowa zespołu 11 kolumbariów na cmentarzu przy ulicy Gołdapskiej.  

PGE Dystrybucja S.A. - budowa sieci elektroenergetycznej: napowietrznej i doziemnej  

nN w obrębie geodezyjnym Możne, dł. ok. 1000m.  

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

komórkowej przy ulicy Rzemieślniczej. 

Wydano następujące decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

PSG Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-1100 Tarnów - budowa gazociągu średniego 

ciśnienia w obrębach geodezyjnych Lesk gmina Olecko oraz Wieliczki i Niedźwiedzkie gmina 

Wieliczki. Postępowanie prowadziła gmina Wieliczki.  

Gmina Olecko –  przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej, lokalizacja  

ul. 11 listopada (dł. ok. 50 m, pompownia wody). 

PEC Sp. z o.o. – budowa osiedlowej sieci cieplnej  w rejonie ul. Słonecznej 

 i ul. Wojska Polskiego wraz z przyłączami (dł. ok. 240 m). 

PGE Dystrybucja S.A. - budowa sieci elektroenergetycznej: doziemnej linii kablowej SN 15kV, 

linii kablowej nN-0,4 kV , lokalizacja ul. Gołdapska (linia nN dł. ok. 10 - 150m, linia SN  

dł. ok. 200 – 350 m). 

 

 

Prowadzone są następujące procedury planistyczne: 

1) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Centrum – 

etap wprowadzania uwag uwzględnionych przez radę, 
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2) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sedranki III” – etap 

opiniowania i uzgadniania,  

3) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Możne  

oraz terenu Dworku Mazurskiego – etap sporządzania koncepcji planu,  

4) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Kukowo 4 – etap 

sporządzania koncepcji planu,  

5) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  

ul. Armii Krajowej – etap zbierania uwag do 4 lipca 2022 r. do wyłożonego projektu 

planu,  

6) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  

w rejonie ul. Mazurskiej – etap opiniowania i uzgadniania,  

7) projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w rejonie ul. Produkcyjnej – etap opiniowania i uzgadniania,  

8) projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Dobki 1 – etap 

zbierania wniosków do planu do 1 lipca 2022 r.,  

9) projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

dla miejscowości Sedranki, Możne, Kukowo i Zabielne – etap zbierania wniosków  

do zmiany studium do 1 lipca 2022 r.,   

10) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 11 Listopada 

w Olecku – etap zbierania wniosków do planu do 15 lipca 2022 r. 

Kultura 

 

 Trwają cykliczne zajęcia dla dzieci i dorosłych realizowane w ramach poszerzonej 

oferty ROK „MG". 

 27 maja odbyła się kolejna premiera Wróbelka Literackiego w Miejsko-Powiatowej 

Bibliotece Publicznej w Olecku. 

 W dniach 27-29 maja odbyły się seanse w kinie „Mazur” filmu pt. „Sonic 2: Szybki  

jak błyskawica”. 

 W dniach 27-29 maja odbyły się seanse w kinie „Mazur” filmu pt. „Boscy”. 

 29 maja w Hali Lega obył się Dzień Dziecka pt. „Dzień Dziecka w Ogrodzie Sztuki  

i Literatury”. 
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 W dniach 3-5 czerwca odbyły się seanse w kinie „Mazur” filmu pt. „Felix i ukryty 

skarb”. 

 W dniach 3-5 czerwca odbyły się seanse w kinie „Mazur” filmu pt. „Doktor Strange 

 w multiwersum obłędu”. 

 4 czerwca odbyła się „Olecka Potańcówka” w Alejce Miejskiego Parku. 

 W dniach 8-9 czerwca pracownicy ROK podnosili swoje kompetencje cyfrowe  

w ramach projektu „Konwersja cyfrowa Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku 

"Mazury Garbate"”. 

 8 czerwca ogłoszono zapisy na warsztaty wakacyjne z ROK pn. „5 dni w letniej szkole 

rocka”. 

 9 czerwca w Oleckiej Izbie Historycznej odbyło się spotkanie z Oleną Lelec  

i Walentyną Hoichuk, pn. "Różnorodności folkloru i narodowych obrzędów Ukrainy". 

 W dniach 10-11 czerwca odbyły się w ROK „MG” bezpłatne warsztaty taneczne  

w ramach Akademii Tańca „Performane Flow”. 

 W dniach 10-12 czerwca odbyły się seanse w kinie „Mazur” filmu pt. „Dogtanian. Psi 

muszkieterier”. 

 W dniach 10-12 czerwca odbyły się seanse w kinie „Mazur” filmu pt. „Książę”. 

 W dniach 17-19 czerwca odbyły się seanse w kinie „Mazur” filmu pt. „Pan Wilk  

i spółka. Bad Guys”. 

 W dniach 17-19 czerwca odbyły się seanse w kinie „Mazur” filmu pt. „Infinite Storm”. 

 W dniu 18 czerwca na Stadionie Miejskim odbyła się inicjatywa pn. „Balonowe 

Szaleństwo” – czyli wielka bitwa na balony z wodą. 

 20 czerwca ogłoszono nabór na prowadzenie zajęć-warsztatów cyklicznych w ROK  

w okresie od 01.10.2022 r. do 30.06.2023 r. 

 23 czerwca odbędzie się wydarzenie pn. „Noc Świętojańska”, w ramach którego na 

plaży miejskiej „ Skocznia” przeprowadzone będą warsztaty plecenia wianków, gry i 

zabawy dla dzieci. Odbędzie się także spacer z legendami z plaży „Zabetonowane 

drzewo” do plaży „Skocznia”. 

 W dniach 24-25 czerwca na Amfiteatrze Podzamcze w Olecku odbędą się  

XIII Mazurskie Spotkania z Folklorem.  
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 Trwają prace oraz są realizowane działania w ramach projektu pn. „Sztuka czytania 

czyli Olecka Lista Bestsellerów”. Zadanie realizowane ze środków finansowych  

z budżetu Priorytetu 4 Kierunek interwencji 4.1. BLISKO Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w latach 2021-2025. 

 

 ROK realizuje projekt pn. „Konwersja cyfrowa Regionalnego Ośrodka Kultury  

w Olecku "Mazury Garbate"”. To zadanie zostało dofinansowane w ramach projektu 

Konwersja cyfrowa domów kultury realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

 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. 

 

Sport 

W dniach 28-29 maja na hali Lega odbyły się mecze ligowe w piłkę ręczną. W wydarzeniu 

wzięła udział lokalna drużyna MLKS Czarni - KS Granit Olecko. 

 

W poniedziałek, 30 maja w Hali Lega rozegrane zostały mecze w ramach finału 

wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Chłopców. Szkoła Podstawowa nr 

9 w Elblągu zdobyła pierwsze miejsce w turnieju. Reprezentacja Szkoły podstawowej nr 1 

w Olecku zajęła 3. miejsce. 

 

30 maja miało miejsce spotkanie informacyjno-organizacyjne z rodzicami i opiekunami dzieci 

chętnych do wzięcia udziału w półkoloniach MOSiR Olecko – Sportowe Lato 2022.  

Po zebraniu była możliwość pobrania i uzupełnienia dokumentów w celu zapisania dziecka 

 na wybrany turnus. 

 

W dniach 4-5 czerwca hala MOSiR Olecko gościła tancerzy w każdym wieku. Blisko 250 par  

z 15 klubów rywalizowało w XX Jubileuszowym Lega Dance Cup Olecko 2022 o Puchar 
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Burmistrza Olecka. 

 

9 czerwca odbyło się aktywne spotkanie  - wyprawa rowerowa Wiewiórczą Ścieżką dookoła 

jeziora Oleckie Wielkie. Rowerzyści wyruszyli z Amfiteatru w kierunku kąpieliska „Szyjka” 

i następnie kierowali się dalej na drugą stroną jeziora przez Dworek Mazurski.   

 

Z kolei 11 czerwca na stadionie miejskim w Olecku drużyna MLKS Czarni Olecko zagrała mecz 

z UKS Rona 03 Ełk. Nasza lokalna drużyna wygrała 2:1. 

 

15 czerwca w Hali Lega odbył się XVIII Regionalny Turniej Tenisa Stołowego Osób 

Niepełnosprawnych pod Honorowym Patronatem Burmistrza Olecka. W sportowych 

zmaganiach wzięli udział zawodnicy z 20 drużyn.  

 

18 czerwca obfitował w mnóstwo atrakcji. Tego dnia na Stadionie Miejskim w Olecku odbyła 

się XV Olimpiada Milusińskich im. Romualda Wojnowskiego. W sportowych konkurencjach 

wzięły udział dzieci urodzone w latach 2012-2019. W każdej kategorii wiekowej 

przeprowadzono trzy konkurencje. Do zawodów zgłoszono małych sportowcy z naszej gminy, 

ale również z innych miast Polski. Po olimpiadzie nastąpiło balonowe szaleństwo – najmłodsi 

mogli oblewać się balonami z wodą na bieżni Stadionu Miejskiego. Po niedługiej przerwie  

na polanie między stadionami MOSiR Olecko miała miejsce kolejna edycja Holi Święto 

Kolorów. Z kolei na sztucznej murawie fani futbolu amerykańskiego mieli okazję obejrzeć 

pokazowy trening Warszawskich Syren. 

 

Najbliższe wydarzenia na obiektach MOSiR i współorganizowane przez MOSiR: 

 

26 czerwca odbędzie się XXVI Turniej o Wielki Tort Cukierni Pana Jana Staniszewskiego. 

 

Tego samego dnia piłkarska drużyna seniorów Czarnych Olecko zagra z Błękitnymi Stary 

Olsztyn pierwszy mecz barażowy o utrzymanie w klasie okręgowej. Początek spotkania  

o godz. 16:00 na Stadionie Miejskim w Olecku. 
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W poniedziałek, 27 czerwca rozpoczyna się I turnus półkolonii MOSiR Olecko Sportowe Lato 

2022. 

 

9 lipca na kortach tenisowych odbędzie się XV Nocny Turniej Oldboyów o puchar 

Prekursorów Oleckiego Bractwa Tenisa Ziemnego  -  Stefana Dawidowicz i Mariana Tomczyka 

 

11 lipca rozpocznie się II turnus półkolonii MOSiR Olecko Sportowe Lato 2022. 

 

23 lipca będzie miał miejsce XV Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza 

Olecka. 

 

Z kolei 24 lipca w ramach Przystanku Olecko odbędzie się XXIX Turniej w Tenisie Ziemnym  

o Puchar Burmistrza Olecka 

 

25 lipca rozpocznie się III turnus półkolonii MOSiR Olecko Sportowe Lato 2022. 

 

30 lipca na plaży miejskiej „Skocznia” odbędzie się XXX jubileuszowy Olecki Otwarty Maraton 

Pływacki pod Patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 

Kalendarz planowanych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej MOSiR Olecko. 

 

Półkolonie Sportowe lato 2022 

 

Wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Olecku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na I turnus tj. 27 czerwca – 8 lipca  

oraz II turnus tj. 11 lipca – 22 lipca utworzono dodatkowe grupy. Obecnie na wspomniane 

oba terminy turnusów jest brak wolnych miejsc. Podczas półkolonii dzieci będą miały 

zapewniona wykwalifikowaną kadrę oraz opiekę medyczną sprawowaną przez dyplomowaną 

pielęgniarkę. Dodatkowo wszyscy uczestnicy zostaną ubezpieczani. Plan dnia zakłada 

początek o godz. 8:00 i zakończenie opieki o godz. 16:00. Za wyżywienie uczestników 

odpowiada Restauracja Astra, gdzie serwowane będą dwa posiłki – II śniadanie i obiad.  
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W programie półkolonii znalazły się m.in. treningi z instruktorami piłki nożnej, taekwondo, 

kino, zajęcia z zumby oraz pływanie na deskach SUP i windsurfingowych. Ponadto 

przewidujemy wspinaczki na ściance, grę w squasha, tenis ziemny i stołowy, pływanie 

i zabawy na kąpielisku miejskim „Skocznia” oraz na pływalni w Hali Lega oraz wyzwanie – 

sportową grę terenową. 

 

Kąpieliska „Skocznia” i „Szyjka” 

20 czerwca uruchomione zostały dwa miejskie kąpieliska na jeziorze Oleckie Wielkie: 

„Skocznia” i „Szyjka”. Na pierwszym z nich w przez 7 dni w tygodniu w godz. 10:00-18:00 

bezpieczeństwa kąpiących się strzegą ratownicy wodni. Na drugim z powodu braku 

wystarczającej obsady kąpiel do odwołania odbywać się będzie na własną odpowiedzialność. 

MOSiR podjął kolejne starania, by jak najszybciej udało się uruchomić dyżury ratowników  

na kąpielisku „Szyjka”. Wznowiony został   nabór oraz prowadzone są rozmowy indywidualne 

z osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do podjęcia pracy na kąpielisku.  

Obie plaże zostały oznakowane, wyznaczono na nich strefy dla umiejących pływać i tych, 

którzy jeszcze nie nabyli odpowiednich umiejętności utrzymywania się na wodzie, 

zamieszczono niezbędne informacje dotyczące wody i bezpieczeństwa, zamocowano także 

tabliczki informacyjne oraz zakazy. 

 

Centrum Informacji Turystycznej 

 

W sezonie Centrum Informacji Turystycznej będzie działał następująco: od poniedziałku  

do czwartku w godzinach 8:00-16:00, od piątku do soboty w godzinach 10:00 - 18:00,  

a w niedzielę i święta w godzinach 10:00 - 14:00. Przypominamy, że Centrum Informacji 

Turystycznej działa w mediach społecznościowych pod nazwą „Olecko – Moja Przystań”.  

3 lipca zostanie przeprowadzony miejski quiz - JAK DOBRZE ZNASZ SWOJE MIASTO? 

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich mieszkańców Olecka w każdym wieku.  
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Współpraca międzynarodowa 

11 czerwca odbyło się pierwsze dla Olecka Walne Zgromadzenie Członków Międzynarodowej 

Sieci Cittaslow International w Orvieto (miasto we Włoszech). 

Jako członek wzięliśmy udział w obradach, zabraliśmy głos w sprawach dotyczących 

kierunków rozwoju sieci, wymieniliśmy się wieloma doświadczeniami. Olecko 

reprezentowała Sylwia Wieloch – Zastępca Burmistrza Olecka – pełnomocnik ds. Cittaslow.   

Była to też doskonała okazja do promocji naszego miasta.  

Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia Krajowy Koordynator Polskiej Sieci Miast 

Cittaslow - Jacek Kostka został wybrany Pierwszym Wiceprezydentem Międzynarodowej 

Sieci Cittaslow.  

Cittaslow to przede wszystkim współpraca miast członkowskich, której celem jest 

pielęgnowanie różnorodności kulturalnej, ochrona środowiska naturalnego, promocja 

tradycyjnych lokalnych produktów oraz dążenie do poprawy jakości życia. Olecko aktywnie 

włącza się we wdrażanie tej idei i uzyskuje realne wsparcie doświadczonych już miast.  

Olecko jest członkiem Międzynarodowej Sieci Cittaslow od września 2020 r.  

Promocja 

Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olecku oraz Regionalnym Ośrodkiem 

Kultury w Olecku Mazury Garbate pracownicy wydziału przeprowadzali działania związane  

z Olimpiada Milusińskich oraz zabawie z balonami z wodą. 

Obecnie prowadzone są działania wspierające organizację oraz promocję wydarzeń 

kulturalnych, tj. Przystanek Olecko, Oleckie Święto Mleka i Miodu, Active Festival Olecko. 

14 czerwca  podpisana została umowa o udzielenie pomocy finansowej na realizację VIII 

Oleckiego Święta Mleka i Miodu, nad realizacją którego  nadzór prowadzić będzie Wydział 

Promocji Kultury i Sportu. 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły 2 wnioski o przyznanie Patronatu Honorowego 

Burmistrza. 

3  czerwca w Prudniku odbył się 13 festiwal Miast sieci Cittaslow z całego kraju, w którym 

udział brało również nasze miasto pokazując ofertę kulturalną, tradycje, również kulinarne, 
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talenty olecczan, warunki do uprawiania sportów i aktywności, komfort życia w nurcie slow 

nad samym brzegiem jeziora w otoczeniu natury oraz wrodzoną gościnnością. Na 21 miast 

biorących udział w festiwalu nasze miasto zajęło 2 miejsce z konkursie  na najoryginalniejsze 

stanowisko. Ponadto Pani Jadwiga Wasilewska otrzymała wyróżnienie za wybitne zasługi  

w rozwoju sieci Cittaslow 

17 czerwca przeprowadzono kontrolę kąpielisk SKOCZNIA I SZYJKA pod kątem 

bezpieczeństwa korzystających z kąpielisk  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi  

W ostatnich dniach maja kolejna organizacja, tj. Klub Sportowy Perła Olecka zawnioskowała 

o realizację zadania publicznego z trybie tzw. małych zleceń, tj. z pominięciem procedury 

konkursowej (procedura ta określona jest w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Uznana została celowość realizacji 

zadania publicznego pt. „Liga w zasięgu ręki”. Z Klubem zawarta została umowę o realizację 

zadania publicznego. 

W związku z trwającym do 31 maja 2022 r. naborem wniosków w ramach inicjatywy lokalnej 

(II tura naboru w związku z niewyczerpaniem puli środków przeznaczonych na inicjatywę 

lokalną w 2022 r.) do Urzędu Miejskiego w Olecku wpłynęły 2 wnioski na realizację zadań 

publicznych w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Good vibes - spotkajmy się przy konsoli”  

oraz „Olecko rozkwita! Czyli jak dbać i doceniać zieleń w naszym mieście”.  

Po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosków, trwa uzupełnianie/wyjaśnienie pewnych 

kwestii zawartych we wnioskach przez inicjatorów.  

Edukacja 

Dnia 15.06.2022 r. przyjechało do Olecka Mobilne Centrum Edukacyjne. Uczniowie klas I-VIII 

gminnych szkół podstawowych wzięli udział w  warsztatach z zakresu robotyki, wirtualnej 

nauki, gier 3D a także podstaw programowania. Przyjazd ciężarówki był możliwy dzięki  

inicjatywie Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. 

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i napływem uchodźców po dniu  
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24.02.2022 r. w Gminie Olecko do publicznych szkół podstawowych  i  publicznego 

przedszkola uczęszcza łącznie 87 dzieci będących uchodźcami, w tym: do klas I-VIII uczęszcza 

70 uczniów, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 7 dzieci , do zespołów 

wychowania przedszkolnego 1 dziecko oraz do publicznego przedszkola Krasnal  9 dzieci .  

Do niepublicznych przedszkoli   uczęszcza 5 dzieci będących uchodźcami . Powyższe dane 

wykazano według stanu na dzień 19.06.2022 r.   

20 czerwca 2022 r.  otrzymaliśmy środki finansowe na edukację dzieci z Ukrainy za okres  

od dnia 01.05.2022 r. do dnia 31.05.2022 r.  w wysokości 114 419,00 zł. W sposobie 

naliczania została  uwzględniona liczebność w odpowiednich wagach algorytmu, określonych 

w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 

sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu  

terytorialnego w roku 2022, którą  ustalono w sposób średniomiesięczny, tj. liczba osobodni 

dzielona będzie przez liczbę dni w okresie oraz dowożenie i wychowanie przedszkolne  

w odniesieniu do dzieci w wieku 2,5 – 5 lat. 

W miesiącu czerwcu 2022 r. Gmina Olecko ogłosiła przetarg, którego przedmiotem jest 

dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie rodzin  

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W ramach niniejszego zamówienia 

planujemy zakupić 642 laptopy, 30 tabletów i 117 komputerów stacjonarnych. Otwarcie 

ofert planowane jest na dzień 26 lipca 2022 r.  

Z końcem maja zostały wydane 3 decyzje przyznające 2 pracodawcom dofinansowanie  

kosztów kształcenia młodocianych pracowników na łączną kwotę  24 803,00 zł. Środki na ten 

cel otrzymaliśmy zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do porozumienia  

PS-I.946.3.31.2022 określającym wysokość i tryb przekazywania przez Wojewodę  

Warmińsko-Mazurskiego środków w 2022 r. dla gmin z Funduszu Pracy z przeznaczeniem  

na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

Sprawy społeczne 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OLECKU 
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1. Prowadzone są w sposób ciągły działania w zakresie pomocy oraz zwiększenia 

bezpieczeństwa zdrowotnego uczestników i ich opiekunów w związku z COVID-

19, między innymi: 

a. realizowane były spotkania tematyczne poświęcone wzmacnianiu organizmu 

poprzez odpowiednią dietę; dokonywane są stałe dezynfekcje pomieszczeń 

poprzez zabieg ozonowania; 

b. przygotowano i przekazano uczestnikom artykuły żywnościowe w ramach 

współpracy z Caritas Koło w Olecku - łącznie przekazano w tym okresie                     

140 paczek żywnościowych; 

c. prowadzone było wsparcie w zakresie prania odzieży i pościeli uczestnikom                    

nieposiadającym możliwości samodzielnego prania w domu; 

2. Zorganizowano uczestnikom szereg wydarzeń w ramach doskonalenia 

umiejętności  społecznych, integracji poprzez terapię ruchową, treningi 

umiejętności, zajęcia rozwijające zainteresowania oraz edukacyjne: 

- 31.05. – Uczestnicy wraz z terapeutami wzięli udział w Srebrnej Debacie pt.  

,, Nawigacja po świecie Seniora” oraz Premierze Paszportu OK SENIOR. Pozyskano        

25 paszportów Seniora, w których będą zawarte istotne informacje na temat stanu 

zdrowia oraz inne dane użytkownika paszportu; 

- 07.06. – z udziałem strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

 odbyły się ćwiczenia ewakuacji budynku. Ewakuacja budynku przebiegła bardzo 

sprawnie. Po zakończonych ćwiczeniach goście, uczestnicy oraz pracownicy udali się 

do ogrodu na wspólnego grilla; 

- 15.06. – 6 uczestników wraz z opiekunem wzięło udział w XVIII Regionalnym 

Turnieju Tenisa Stołowego Olecko 2022; 

- 15.06. – w ramach realizacji zadania publicznego ,,Ponad granicami”  

współfinansowanego ze środków otrzymanych od Powiatu Oleckiego rozpoczęły się 

warsztaty plastyczne. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Kulturalne                
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,, Przypisani Północy” we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy              

w Olecku.    

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLECKU 

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku informuje o przystąpieniu  

do rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniora”,  więcej informacji na stronie 

internetowej https://mopsolecko.naszops.pl/    

W programie udział biorą: I moduł 15 uczestników, II moduł 15 uczestników. 

2. Od 25 kwietnia na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa osoby fizyczne 

oraz inne podmioty, które pomagają osobom uciekającym przed wojną z Ukrainy 

zapewniając im zakwaterowanie i wyżywienie mogą wnioskować o zwrot nakładów 

poniesionych na ten cel. Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej W Olecku.  

3. MOPS Olecko w miesiącu czerwcu  angażował się w Pomoc  Obywatelom Ukrainy: 

 realizowane są świadczenia pieniężne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej  

i ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium państwa. 

 udzielana jest pomoc w formie dożywiania dzieci w placówkach szkolnych (dla 

obywateli Ukrainy pozostających w trudnej sytuacji) 

 wydawane są skierowania do Programu POPŻ 

 udzielane jest wsparcie przy wypełnianiu wniosków przez obywateli Ukrainy 

500+ 

4. Aktywna jest zakładka na stronie internetowej MOPS Olecko. Pomoc Obywatelom 

Ukrainy. W zakładce znajduje się informacja dla obywateli Ukrainy o możliwości 

skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej. 
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5. Od czerwca realizowany jest  program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej  

i Opieka Wytchnieniowa. Informacje o programach na stronie internetowej 

https://mopsolecko.naszops.pl/  

W programie AOON uczestniczą 33 osoby oraz 25 asystentów. 

6. Przy MOPS działa Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem, w którym 

istnieje możliwość nieodpłatnego wsparcia  psychologa oraz pomocy prawnej 

również obywatelom  Ukrainy. Punkt jest czynny we wtorki i środy od 15.00-20.00. 

7. Trwa nabór wniosków na dodatek osłonowy w MOPS Olecko. Termin składania 

wniosków do 31 października 2022 roku. 

8. W czerwcu odbyły się zajęcia w Dziennym Domu Seniora: 

 z terapeutą zajęciowym, 

 z psychologiem, 

 z pielęgniarką, 

 z fizjoterapeutką, 

 organizacja urodzin uczestników, 

 rozpoczęcie zajęć teatralnych z projektu „Aktywni+” 

 przygotowanie  prac z ośrodka na stoisko w Prudniku. 

 Spotkanie integracyjne z młodzieżą z Centrum Edukacji Specjalnej w Olecku. 

9. W Oleckim  Klubie Seniora odbywały się zajęcia zgodnie z przyjętym  

harmonogramem: 

 zajęcia z terapeutą zajęciowym, 

 organizacja imienin uczestników, 

 rozpoczęcie zajęć teatralnych z projektu „Aktywni+” 

 przygotowanie  prac z ośrodka na stoisko w Prudniku. 

 spotkanie integracyjne z uczestnikami z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olecku. 

 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OLECKU  

1. Organizacja XVIII Regionalnego Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych 
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2022 - w zawodach brało 110 osób niepełnosprawnych z 19 placówek z województw 

podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego (Warsztaty Terapii Zajęciowej, 

Środowiskowe Domy Samopomocy, Szkoły Podstawowe z Oddziałami Integracyjnymi, 

Ośrodki Szkolno-Wychowawcze). Turniej został otwarty przez Senator 

Rzeczypospolitej Polskiej Panią Małgorzatę Kopiczko, Zastępcę Burmistrza Olecka 

Panią Sylwię Wieloch oraz Starostę Oleckiego Panią Marzannę Pojawę-Grajewską. 

2. Na Festiwalu Filmowym FILMON KRAKÓW 2022 - Warsztat Terapii Zajęciowej 

w Olecku zajął II miejsce za film pt. "NIEPOKONANY". Na festiwal nadesłano ponad 40 

filmów z całej Polski. 

3. Przygotowanie 9 statuetek na wydarzenie pn. Mazurskie Spotkania z Folklorem.  

 

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA 

Olecki Dzień Zdrowia 21 maja 2022 r.  

1. Podsumowanie wydarzenia - łącznie przeprowadzono 566 badań/konsultacji 

W dniu 21 maja 2022 r. na Hali Lega w Olecku odbył się Olecki Dzień Zdrowia. Wydarzenie 

było doskonałą okazją do zadbania o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. 

Z badań, usług i konsultacji podczas wydarzenia skorzystało: 

- badania profilaktyczne z zakresu chorób układu krążenia (m.in. EKG, BMI, ABI) oraz pomiar  

- poziomu cukru, porady z zakresu zdrowej diety - skorzystało ponad 217 osób. 

- badania okulistyczne - 62 osoby, 

- badania słuchu – 59 osób.  

- konsultacje podologiczne - 15 osób,  

- refleksologia stóp - 14 osób 

- fizjoterapeuta - 49 konsultacji 

- masaż relaksacyjny - 20 osób 

- psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej - 23 konsultacje.  

- endometrioza - konsultacje 25 osobom. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w swoim zakresie udzieliła 50 konsultacji. 

W punkcie DKMS zarejestrowano 13 nowych potencjalnych dawców szpiku. 

Komenda Powiatowa Policji oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

również udzieliła wielu konsultacji w swej dziedzinie.  
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W sali kina Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” miały miejsce dwa 

ważne spotkania. Jednym z nich było spotkanie psychologa z młodzieżą, podczas którego 

poruszono temat m.in. o współczesnych wyzwaniach wychowawczych, zaburzeniach 

emocjonalnych i kryzysach psychicznych, które mogą dotknąć dzieci i młodzież  

oraz przedstawiono metody radzenia sobie z nimi. Kolejnym spotkaniem była prelekcja 

lekarza specjalisty dot. endometriozy pn. „Kobiecość nie musi boleć”. 

Wydarzenie uświetniła grupa osób z siłowni Strong Body Gym, która zaprezentowała pokaz 

siły i witalności oraz grupy tancerzy z Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury 

Garbate”, która wykonała taniec w stylu hip hop.Animatorzy z Pióropusza oraz Ważka Fun 

zapewniali dzieciom szereg ciekawych zabaw i atrakcji. 

Wielu smakoszy i zwolenników zdrowego odżywiania skupiała strefa zdrowej, regionalnej 

żywności przygotowanej przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

w ramach akcji „Żółty talerz”. 

Wydarzenie Olecki Dzień Zdrowia cieszyło się dużym zainteresowaniem i wykazało potrzeby 

działania w tym obszarze.  

Podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie inicjatywy skierowane do mieszkańców naszej gminy 

odbywały się zupełnie bezpłatnie. Wielu oleckich specjalistów z zakresu zdrowia,  za sprawą 

dobrej woli i chęci niesienia pomocy udzieliło podczas Oleckich Dni Zdrowia, wsparcia swoim 

współmieszkańcom. 

 

2. Badania ultrasonograficzne dzieciom w dniach 30 czerwca oraz 1 lipca 2022 r.  

w ramach akcji pn. „NIE nowotworom u dzieci” fundacja Ronald McDonald  

Fundacja Ronalda McDonalda i Burmistrz Miasta Olecko zaprasza dzieci na profilaktyczne 

badania USG „NIE nowotworom u dzieci” w Olecku. 

W dniach 30 lipca i 1 czerwca 2022 r. Fundacja Ronalda McDonalda będzie prowadzić  

w Olecku kompleksowe badania ultrasonograficzne narządów wewnętrznych dla dzieci  

w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Badania są bezpieczne, bezbolesne i bezpłatne. 

Badania są realizowane według standardów medycznych określonych dla tej grupy wiekowej 

przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne i wykonywane przez doświadczonych lekarzy 

– radiologów. Zapisy na badania były prowadzone w dniach 20 i 21 czerwca 2022 w 

godzinach od 9:00 do 14:00, decydowała kolejność zgłoszeń. 
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Udział w badaniu bez rejestracji nie jest możliwy. Liczba miejsc jest ograniczona -140 osób. 

Lekarze będą przyjmować w ambulansie Fundacji, który stanie przed budynkiem Urzędu 

Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 1 (w parku).     

 

3. Na dzień 20 czerwca 2022 w Centrum Edukacyjno – Kulturalnym w Kijewie przebywa 

5 obywateli Ukrainy. Nadal działa telefon 570 330 111 w sprawie pomocy Ukraińcom. 

 

4. Dyżur dla Seniorów 

Olecka Rada Seniorów wyszła z inicjatywą pełnienia dyżurów dla seniorów, podczas których 

można przyjść i porozmawiać na tematy dotyczące spraw seniorów. Radni pragną spotykać 

się w Klubie Seniora na ul. Składowej 7, w godzinach 14:30- 16:00, dwa razy w miesiącu 

(pierwszy poniedziałek miesiąca i trzeci czwartek). Pierwsze dwa dyżury przypadły  

na 6 i 23 czerwca.  

 

5. Zakończenie zajęć języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy 

Dnia 20 czerwca 2022r.  odbyło się uroczyste zakończenie zajęć języka polskiego  

dla uchodźców z Ukrainy.  Podczas uroczystości uczestnikom wręczono dyplomy,  

a nauczycielom podziękowania za poświęcony czas oraz zaangażowanie w prowadzeniu 

zajęć. Zajęcia trwały dwa razy w tygodniu od 1 kwietnia do 20 czerwca 2022r. W zajęciach 

uczestniczyło łącznie około 30 osób z Ukrainy.  

6. Szkolenie dla seniora 

Dnia 10 czerwca 2022r. w Oleckim Klubie Seniora odbyło się szkolenie  

pn. „Zapobieganie Przestępstwom Przeciwko Mieniu”. Radca prawny przekazał informacje 

jak zapobiegać kradzieży oraz jak ustrzec się przed złodziejami i oszustami  działającymi  

m.in. metodą na wnuczka lub policjanta. Seniorzy z gminy Olecko zostali poinformowani  

jak bezpiecznie korzystać z internetu np.: podczas zakupów, otwierania e-mail.  

 

7. Uniwersytet Trzeciego Wieku - zakończenie roku akademickiego 2021/2022 

Dnia 17 czerwca 2022r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, odbyło się zakończenie roku 

akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W uroczystości udział wzięli 
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słuchacze z Olecka, Orzysza oraz Ełku, którym wręczono dyplomy ukończenia roku 

akademickiego. Po oficjalnej części było ognisko, grała muzyka, nie zabrakło również tańców, 

śpiewu oraz konkursów. Panowała bardzo miła atmosfera.   

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest miejscem spotkań osób, które dzięki wzajemnym 

kontaktom i podobnym zainteresowaniom tworzą wspólnotę opartą na wzajemnym 

szacunku i zrozumieniu siebie.  

 

8. Bezpieczeństwo 

- na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych 

strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP  

w wysokości 200 zł, wypłacane jest przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. 

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie 

uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych 

 - przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet).  

Dotychczas do  Urzędu Miejskiego w Olecku wpłynęło 18 wniosków o weryfikację spełnienia 

wymagań, z których wszystkie zatwierdzono pozytywnie. 

- dnia 24 maja 2022r. odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Olecku.  Podczas 

uroczystości jednostce OSP Gąski przekazano samochód pożarniczy  typu BUS.  Symboliczne 

klucze do samochodu i dowód rejestracyjny odebrał Prezes OSP Ignacy Sadłowski.  

Przekazany przez Komendę Powiatowa Straży Pożarnej w Olecku  samochód   

Renault FL Trafic został dostosowany do przewozu  9 ochotników.  

Po włączeniu do przydziału jednostki OSP Gąski nowy samochód zwiększy zdolność 

operacyjną, ale także pozwoli na utrzymanie pełnej gotowości bojowej jednostki   

oraz poprawi bezpieczeństwo gminy Olecko. 

 

Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania uzależnieniom 

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 25.  
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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. 

Dzieci i młodzież zamieszkała w naszej gminie, w wieku 7-20 lat, z problemami nadużywania 

lub uzależnienia od alkoholu oraz z rodzin obciążonych problemem uzależnienia od alkoholu 

mogą zwrócić się do Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Współuzależnienia dla Dzieci  

i Młodzieży „Pozytywka”, które mieści się w Olecku przy ul. Gołdapskiej 31. Wizyty można 

umawiać w poniedziałki w godzinach 08:00 - 10:00 pod numerem telefonu 536 554 528, 

mailowo: centrumpozytywka@wp.pl lub poprzez Messenger: Pozytywka Centrum 

Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży. Wsparcie obejmuje psychoterapię, 

wsparcie psychologiczne i rodzinne sesje psychoterapeutyczne. Dorośli, jeśli zauważyliście  

u swojego dziecka niepokojące zachowanie i macie podejrzenie, że może ono wynikać  

z niekontrolowanego nadużywania, nadmiarowego zainteresowania i spożywania substancji 

alkoholowych lub jeśli w Waszym domu współmałżonek lub współmałżonka nadużywa 

alkoholu możecie skorzystać z tej oferty. Zachęcam również dzieci i młodzież,  

jeśli zauważyliście problem w swoim zachowaniu polegający na częstym sięganiu  

po substancje odurzające lub jeśli zauważyliście, że ktoś w Twojej rodzinie jest uzależniony 

od alkoholu zgłoście się do „Pozytywki”.  

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. 
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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. O szczegółach prowadzonej kampanii można 

przeczytać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku. 

7 czerwca br. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Dwie organizacje pozarządowe złożyły 

cztery oferty, z których jedna nie spełniła wymogów formalnych opisanych w ogłoszeniu  

o konkursie, a trzy pozostałe zostały pozytywnie ocenione. W rezultacie Gmina Olecko 

dofinansuje trzy turnusy półkolonii z elementami profilaktyki. 

Jak co roku dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat, z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych 

dysfunkcją, zamieszkałe w gminie Olecko, będą mogły skorzystać z dofinansowania  

do półkolonii pn. Sportowe Lato organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Olecku. Z dofinansowania skorzysta 32 uczestników wypoczynku. 

13 czerwca br. odbyło się szkolenie pn. „Jak skutecznie motywować klienta do zmian – dialog 

motywujący jako narzędzie w procesie zmiany”, w którym wzięło udział 26 osób  

(m.in. pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, pracownicy świetlic środowiskowych),  

które w codziennej pracy mają kontakt z osobami z problemem alkoholowym.  

23 czerwca br. odbyły się trzy koncerty profilaktyczne pn.  „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 klas 7-8 gminnych szkół 

podstawowych oraz uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych  

im. Św. Filipa Smaldone w Olecku. 

Urząd Stanu Cywilnego 

 W dniu 6 czerwca 2022 roku w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Olecku odbyła 

się uroczystość, podczas której miałem zaszczyt wręczyć Medale za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie. Przypomnę, że odznaczenie to przyznawane jest przez 
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Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i stanowi nagrodę dla wszystkich par, które 

przeżyły 50 lat w związku małżeńskim. Z wnioskiem o nadanie medali występuje 

wojewoda, po przekazaniu przez nas zgłoszeń par, które chciałyby zostać 

uhonorowane tym odznaczeniem. Dlatego też chciałbym w tym miejscu serdecznie 

zaprosić pary małżeńskie z terenu Gminy Olecko, które w tym roku obchodzą 

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego lub Jubileusz ten obchodziły w latach 

ubiegłych, a takiej nagrody jeszcze nie otrzymały, do zgłaszania się do Urzędu Stanu 

Cywilnego. Pracownicy pomogą w wypełnieniu zgłoszenia, a stosowną dokumentację 

przekażemy wojewodzie.  

 Do 22 czerwca 2022 roku przyjętych zostało ogółem 433 wniosków o nadanie 

numeru PESEL obywatelom Ukrainy, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – z tego w 

miesiącu czerwcu przyjęto 8 wniosków.  

 Od początku roku do 22 czerwca 2022 roku na terenie naszej gminy zameldowanych 

zostało 85 noworodków urodzonych w 2022 roku, odnotowano 116 zgonów osób 

zmarłych z terenu gminy Olecko. 
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