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Informacja Burmistrza Olecka 

o działalności w okresie międzysesyjnym 

listopad 2022 

Sesja Rady Miejskiej w Olecku 25 listopada 2022 r. 

Finanse 

Sporządzono i dnia 15.11.2022 r. przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Olsztynie projekt planu budżetu na 2023 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy 

Finansowej 

na lata 2023-2035. 

Rozpoczęła się okresowa inwentaryzacja aktywów i pasywów Gminy Olecko. Prace związane 

z czynnościami inwentaryzacyjnymi przebiegają zgodnie z harmonogramem i potrwają  

do  dnia 15 stycznia 2023 roku.  

Celem przygotowania do wznowienia ochrony ubezpieczeniowej na kolejny okres  

tj. 2023-2024, przeprowadzana jest aktualizacja danych w zakresie mienia zgłoszonego  

do ubezpieczenia.   

Administracja  

W okresie międzysesyjnym: 

 zostało potwierdzonych 19 profili zaufanych, 2 unieważnione,   

 wpłynęło 1.970 pism, 

 do biura Rady Miejskiej wpłynęło 5 pism, które zostały zakwalifikowane jako sprawy 

wniesione i były na bieżąco przekazane radnym, 

 zostały zwołane 4 posiedzenia komisji oraz sesja nadzwyczajna. 

Gospodarka Komunalna  

Zmiana źródła ogrzewania  

W dwóch mieszkaniach komunalnych położonych przy ul. Nocznickiego 19/3                                    

i  przy ul. Nocznickiego 24/12  dokonano zmiany  źródła ogrzewania na paliwo gazowe.  

Całkowity koszt zmiany sytemu grzewczego w mieszkaniach  wyniósł 51 528,81 zł. 
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Zimowe i letnie utrzymanie dróg zamiejskich w gminie Olecku 

W  postępowaniu przetargowym na zadanie „Zimowe i letnie utrzymanie dróg zamiejskich  

w gminie Olecko” najkorzystniejszą ofertę złożył  wykonawca Transport Ciężarowy Krzysztof 

Witkowski. Termin podpisania umowy 25 listopada 2022 r.  

Inwestycje 

Zadania realizowane w okresie międzysesyjnym:   

 

1. 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, 

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 

Wykonawca robót - TOP KOP KRZYSZTOF ŚWITAJ, Niedrzwica, ul. Graniczna 3, 19-500 

Gołdap, cena wykonania 4 693 238,73 brutto PLN,  

Termin realizacji: 29 września 2023 r. 

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

400 Olecko - cena usługi brutto: 19 800,00 zł 

 

2. 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, 
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– 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) 

– 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. 

Koszt usługi: 98 740,00 zł 
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3. 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. ( przedłużono do 30 listopada 2022 r.) 

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

19-400 Olecko 

Cena usługi brutto: 9 800,00 zł 

4. 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.  ( przedłużono do 18 listopada 2022 r.) 

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

19-400 Olecko 

Cena usługi brutto: 8 400,00 zł 

 

5. 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. ( przedłużono do 16 grudnia 2022 r.) 

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

19-400 Olecko 

Cena usługi brutto: 17 200,00 zł 

 

6. 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 
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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 ( przedłużono do 8 grudnia 2022 r.) 

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

19-400 Olecko 

Cena usługi brutto: 7 300,00 zł 

 

7. 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. ( przedłużono do 15 grudnia 2022 r.) 

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

400 Olecko 

Cena usługi brutto: 14 700,00 zł 

Wniosek o zaliczkę na kwotę 377 505,40 zł – rozpatrzony pozytywnie 

 

8. Przebudowa pięciu przejść dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku w formule 

zaprojektuj i wybuduj 

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

ul. Smętka 15/11, 10-077 Olsztyn 

Termin realizacji: do 7 listopada 2022 r., w tym opracowanie dokumentacji projektowej  

do 31 maja 2022 r. 

Koszt robót brutto łącznie: 304 912,00 PLN, w tym: 

 Przejście nr 1: 54 382,00 PLN 

 Przejście nr 2: 55 658,00 PLN 

 Przejście nr 3: 90 598,00 PLN 

 Przejście nr 4: 59 211,00 PLN 

 Przejście nr 5: 45 063,00 PLN 

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

Cena usługi brutto: 6 000,00 PLN 

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

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wyniesienie przejścia nr 3 

 

9. Budowa budynku socjalnego B2-Imionki 

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

59/76, 01-416 Warszawa  
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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 wod-kan i elektryczną i wyposażeniem wg projektu.  

Termin realizacji: 30 listopada 2022 r. 

Wpłynęło dofinansowanie w wysokości  815 887,51 zł. 

 

10. Projekt pomostu pływającego i budowa – 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.   

Odbiór dokumentacji: 27 lipca 2022 r. Uzyskano niezbędne dokumenty do realizacji zadania.  

Zadanie jest kontynuowane w zakresie zakupu elementów pomostu. 

Dostawca: ZWM DOJNIKOWSCY Sp. z o.o. Suwałki  

Koszt dostawy: 10 628,00 zł  

Termin dostawy 10 listopada 2022 r. 

                                                                           

11. Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych, Gmina Olecko (II etap). 

Wykonawca: Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński.  

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

Zakres 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  
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- przyłącze kanalizacji sanitarnej z instalacja zewnętrzną 

 

12. Inteligentne przejścia dla pieszych – bezpieczna droga Twoja i Twoich bliskich 

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022. 

Wykonawca robót: Usługi Budowlane TECHDROG Klaudia Sułat, ul. Szymona Askenazego 

7/11, 03-580 Warszawa 

Termin realizacji: do 20 grudnia 2022 r. 

Cena wykonania: 220 785,00 brutto PLN 

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

Cena usługi brutto: 6 000,00 PLN 

Wykonawca dokumentacji projektowej: Nadzory Budowlane Kamil Nalewajko 

Termin wykonania: 31 sierpnia 2022 r. 

Koszt: 16 000,00 zł 

 

13. 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 

Wykonawca robót: STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków 

Termin realizacji: do 30 czerwca 2022 r. 

Koszt robót brutto: 2 567 136,30 PLN 

Nadzór Inwestorski: Nadzory Budowlane Kamil Nalewajko, ul. Mariana Szeremety 14, 19-400 

Olecko 

Cena usługi brutto: 14 900,00 PLN 

Zakres robót:  

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

o parametrach: 

– klasa techniczna drogi – D 

– kategoria ruchu - KR1 

– szerokość jezdni - 5,00 m 

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

(gr. 8 cm w pasie DW655) 

– 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 

– szerokość jezdni - 5,00 m 

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

po stronie prawej, oraz opaski po stronie przeciwnej ulicy 

mailto:um@um.olecko.pl


9  BURMISTRZ OLECKA Plac Wolności 3, Olecko um@um.olecko.pl um.olecko.pl 
 

– 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 

– szerokość jezdni – 7,5-9,5 m 

– 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 

– szerokość jezdni – 5,00 m 

– chodnik prawostronny – 2,0 m 

– opaska lewostronna – 0,50 m, 

 

14. Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku. 

 

W dniu 8 listopada 2022r. ogłoszono ponownie procedurę przetargową na wyłonienie 

Wykonawcy robót budowlanych w/w zadania na platformie zakupowej Gminy Olecko. 

Planowany termin otwarcia ofert 24.11.2022.  

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 

w Olecku w zakresie robót przygotowawczych, budowlanych, elektrycznych, sanitarnych  

i wyposażenia boisk i terenu a w szczególności:  

1.1 Roboty przygotowawcze 

1.2 Roboty budowlane  

1) Boisko do piłki nożnej. 

boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej zielonej o wymiarach pola gry 56,0x36,3  

o wybiegach przy krótszych bokach 3,0 m i przy dłuższych bokach 2,0 m, o wym. całkowitym 

62,0x40,3m, pow. całkowitej 2 498,60m2. 

2) Boiska o nawierzchni poliuretanowej: 

- do piłki ręcznej, siatkówki i tenisa - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej  

o wymiarach głównego pola gry 40x20m, wybiegach przy krótszych bokach 2,5 m i przy 

dłuższych bokach 2,0 m, o wym. całkowitym 45x24m, pow. całkowitej 1080m2. 

- do koszykówki, siatkówki i badmintona. 

mailto:um@um.olecko.pl


10  BURMISTRZ OLECKA Plac Wolności 3, Olecko um@um.olecko.pl um.olecko.pl 
 

boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach głównego pola gry, 

skróconego o 2,0 m pola do gry w koszykówkę 26x15m, o wybiegach przy krótszych  

i dłuższych bokach 2,0 m, o wym. całkowitym 30x19 m, pow. całkowitej 570,0 m2. 

- 2-torowa bieżnia okólna 250m szerokości toru 1,22m, o wymiarach 250x2,55 o pow. 

całkowitej 640m2  i  4-torowa bieżnia prosta 100 m,  

- skocznia do skoku wzwyż o rozbiegu i pow. poliuretanowej dla zeskoku o wym. 12,0x4,0 m. 

3) Skocznia do skoku w dal o wym. zeskoczni 7x4x0,4m.  

4) Rzutnia do kuli – rzutnia do pchnięcia kulą, z sektorem rzutów o dł. 15,0 m. 

5) Nawierzchnia poliuretanowa (typu sandwicz)  

- Parkour do Kalisteniki. Street Workout bezpośrednio przy siłowni zewnętrznej o wym. 

10,0x15,0 m  

- plac zabaw o wym. 33,2x13,2 m (nawierzchnia poliuretanowa 347,25 m2)  

6) Nawierzchnia z gumowej maty przerostowej - siłownia plenerowa o pow. 352,50 m2  

7) Piłkochwyty i ogrodzenia: 

- piłkochwyty boisk H-4,0 m długości 117,30 m; H-6,0 m długości 171,20 m, 

- ogrodzenie placu zabawa wysokości 1,20 m  długości 92,80 m, furtka szer. 1,50 x 1,20 m 2 

szt. 

8) Zagospodarowanie terenu 

- nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm – 2157,75 m2 

- nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm – 207,50 m2 

- remont nawierzchni z płyt sześciokątnych – 170,00 m2 

- trawniki dywanowe – 2 200,00  m2 

- schody terenowe, pochylnia – 61,36 m2  

- nasadzenia krzewów liściastych 12 szt. (omżyn Dawida 3 szt. tawuła białkowata 3 szt. 

porzeczka krwista 3 szt. kalina wonna 3 szt.) 

1.3 Roboty elektryczne 

1) Instalacja elektryczna. 

- oświetlenie boiska do piłki nożnej naświetlacze asymetryczne LED o mocy 302W, 44600Lm, 

4000K, wysokość zawieszenia 12,0m, - 6 słupów, 12 opraw.   

- oświetlenie boiska do piłki ręcznej naświetlacze asymetryczne LED, o mocy 302W, 

44600Lm, wysokość zawieszenia 10,0m, - 4 słupy , 4 oprawy. 

- oświetlenie boiska do koszykówki naświetlacze asymetryczne LED, o mocy 205W, 27550Lm, 

wysokość zawieszenia 8,0 m, - 4 słupy, 4 oprawy. 

- linie zasilające, sterowanie, 

- okablowanie tablic informacyjnych. 

2) Monitoring. 

System cyfrowy CCTV zgodnie z PT. Kamery zewnętrzne nasłupowe szt. 27, szafa 

dystrybucyjna PD  zlokalizowana w kontenerze zaplecza włączona w systemem monitoringu 

szkoły. Okablowanie strukturalne.  

3) Nagłośnienie. 
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System dźwiękowy. Głośniki szt. 13 (200 W 10 szt.; 100 W – 3 szt.)  Osprzęt zgodnie  

z wykazem w PT. Okablowanie strukturalne. 

1.4 Roboty sanitarne  

1) Przyłącze wodociągowe - PE80 SDR13,6 o śr. zew. 32x2,4 mm L =65,50 m  

2) Kanalizacji deszczowej - kd PCV DN 315 SN8 L= 183,20 m 

3) Drenaż PVC-U 110 L = 890,60 m  

4)odwodnienie liniowe  L = 198,0 m   

1.5 Wyposażenie boisk i terenu. 

- Piłka nożna: bramki do piłki nożnej z siatkami 5x2 m 2 szt. wiaty mobilne 4 szt. po 8 miejsc, 

bramki treningowe 3,6x1,8x1,0 2 szt. 

- Bieżnia skok wzwyż, skok w dal, kula: bloki startowe 4 szt. płotki treningowe do biegów 

przez płotki 16 szt. stopery elektroniczne z odczytem 4 szt. pałeczki sztafetowe 8 szt. stojak 

wyczynowy do skoku wzwyż 1 kpl. przymiar teleskopowy 1 szt.  poprzeczek wyczynowych  

do skoku wzwyż 2 szt. zeskoku na stelażu 4,0x6,0x0,7 do skoku wzwyż, belka odbicia do 

skoku w dal, pokrywka, plastelina, szpachelka, taśma miernicza; sprzęt do wyrównania pisku 

skoczni 1 kpl. wyposażenie rzutni kulą 1 kpl. szczotki do czyszczenia kul i rozbiegów 3 szt. 

kule szt. 6, wózek do transportu płotków 1 szt. wózek do transportu bloków 1 szt. 

- Boiska wielofunkcyjne: - kosze do koszykówki  z tablicami z regulowaną wysokością 2 szt. 

bramki do piłki ręcznej z siatkami 3x2 m 2 szt. słupki do siatkówki z siatką, antenkami 1 kpl. 

słupki do badmintona z siatką  1 kpl. słupki do tenisa z siatką  1 kpl. 

- Parkour do kalisteniki: słup konstrukcyjny 2,5m 7 szt. słup konstrukcyjny 1,9 m 1 szt. słup 

konstrukcyjny 1,3 m 6 szt. słup konstrukcyjny 0,8 m 1 szt. koło gimnastyczne 1 szt. drabinka 

pionowa 1 szt. drabinka pozioma 1 szt. drążek 1,2 m 5 szt. drążek 1,5 m 4 szt. drabinka 

skośna na 2 słupy 1 szt. drążek 2,4 m 3 szt. drążek żmijka 2,4 m 3 szt. ławka skośna 1 szt. 

poręcze niskie 3 szt. pole dance 1 szt. koło gimnastyczne do podwieszenia 1 szt. worek 

bokserski z uchwytem 1 szt. tablica informacyjna 1 szt. 

- Plac zabaw: ławki z oparciem 3 szt. ławki bez oparcia 1 szt. kosze na śmieci 2 szt. zestaw 

zabawowy trójwieżowy 1 szt. karuzela integracyjna 1 szt. linarium wysokości 4,5 m 1 szt.  

zestaw - huśtawka wagowa 1 szt. huśtawka integracyjna 1 szt. bocianie gniazdo 1 szt. bujak 

sprężynowy szt. 2.  

- Siłownia plenerowa: w oparciu zdemontowane urządzenia 10 szt.  

- Wyposażenie pozostałe terenu: trybuna trzyrzędowa 104 miejsca 1 szt.  krzesełka sportowe 

4x10 40 miejsc 1 kpl. wieszaki na ubrania 2 szt. kontener 20’ na sprzęt sportowy z 

wyposażeniem 2 szt. kontener 20’na potrzeby mediów z wyposażeniem 1 szt. stół do ping 

ponga 2 szt. stolik do szachów/chińczyka 1 szt. ławki z oparciem 3 szt. ławki bez oparcia 2 

szt. kosze na śmieci 4 szt. krąg betonowy ogniska 1 szt. tablice wyników elektroniczne typu 

LED 3 szt. tablice informacyjno-regulaminowe 3 szt. kurtyna wodna 2,5 x 3 m ze stali 

nierdzewnej szlifowanej, 8 dysz rozpylających 1 szt. malowane poliuretanowymi farbami 

Miasteczko Ruchu Drogowego 30,0x15,0 m. 
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Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych (forma elektroniczna) opiewa na kwotę: 6.331.548,15 zł. 

 

15. Projekt pomostu w Dobkach [FS] 

Wykonawca dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych: Pracownia Projektowa 

DROGOWNICTWO Ełk 

Cena usługi brutto: 3 700,00 zł 

Opracowanie dokumentacji do zgłoszenia zgodnie z wymogami Prawa Wodnego oraz Prawa 

Budowlanego -na budowę pomostu pływającego do 25 m na jeziorze Dobskim w Dobkach.   

Termin realizacji: 28 grudnia 2022 r.  

 

16. „Budowa ścieżki rowerowej Olecko - Gordejki Małe od km 0+000 do km 6+950  

17. w ramach projektu: Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na 

Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich.” 

Wykonawca: Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski 

Cena wykonania: 3 994 425,00 brutto PLN 

Termin wykonania: do 31 maja 2023 r. 

Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej Olecko - Gordejki Małe od km 

0+000 do km 6+950 w zakresie:  

Roboty budowlane 

a) karczowanie drzew i krzewów – 2,5 ha, 

b) roboty rozbiórkowe i prace ziemne przygotowujące teren - 1 komplet, 

c) ścieżka rowerowa o naw. z mieszanki mineralno-asfaltowej szerokości 2,5 ÷3,0 m – 10 

672, m2, 

d) chodnik z kostki betonowej brukowej (bezfazowej) wraz z opaską z kostki betonowej 

(bezfazowej) starobruk szer. 2,0 ÷ 2,5 m – 261 m2 , 

e) nawierzchnia stanowisk MOR (4 szt.) z kostki betonowej bezfazowej szerokości 3,0 

÷7,0 m – 168,0 m2, 

f) ścieżka rowerowa z geokraty komórkowej szer. 2,5 ÷3,0 m – 7395,0 m2, 

g) bariery zabezpieczające rurowe U12a – 1275,0 szt., 

h) przepusty rurowe betonowe fi 300 mm: 5 m – 2 szt., 9 – 1 szt., 

i) lampy hybrydowe solarne, opraw LED z zastosowaniem turbiny wiatrowej – 8 szt. 

j) stała organizacja ruchu drogowego (oznakowanie pionowe – 69 szt. tablic i poz. 

oznaczeń 156,0 m2); 

k) wyposażenie miejsc obsługi rowerzystów – 4 sztuki (MOR) w obiekty małej 

architektury: tablica informacyjna – 4 szt., drogowskaz – 4 szt. ławki ze stołem – 4 szt., kosz 

na śmieci – 4 szt., stanowiska dla rowerów – 4 szt. i WC przenośny 4 szt.; 

l) budowa kładki - elementy konstrukcyjne mostów wyprodukowane będą z drewna 

świerkowego. Konstrukcja z drewna klejonego: dźwigary i belki pośrednie, elementy poręczy, 
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deskowanie 40 x 160 mm. Elementy łączone będą łącznikami ze stali ocynkowanej  

oraz kotwami chemicznymi – 1,0 szt.  szt.; 

m) ciąg pieszo – jezdny z możliwością poruszania się rowerów oraz utwardzenie zjazdów 

i skrzyżowań z mieszanki mineralno -asfaltowej gr. 4 cm - 790,7 m2 

n) wiaty dębowe o powierzchni zabudowy ok. 35 m2 każda z wiat (7 x 5 m), o ścianach  

o) z 3 stron wykonanych z bali , dach dwuspadowy kryty blachodachówką, dach oparty 

na sześciu drewnianych słupach z drewna, posadzkę stanowi kostka betonowa, każda wiata 

wyposażona w dwa stoły o dł. 165 cm z dwoma ławkami o dł. 185 cm sprzężonymi ze stołem. 

p) 5 punktów kamerowych GSM (zestaw) –( Rozdzielczość: 1920x1080, kompresja video: 

H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profiles H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) 

Main Profile Motion JPEG, Frame rate: Up to 25/30 fps z odświeżaniem 50/60 Hz, klasa 

szczelności min: IP66, temperatura pracy: -30 stopni C do +50 stopni C, możliwość zapisu na 

karcie SD (zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną - załącznik nr 12 ) 

 

Mała architektura przyrodnicza: 

a) tablice edukacyjne 10 sztuk ( Wymiary pola grafiki 150x100 cm, szerokość konstrukcji 

170 cm, wysokość 203 cm. Konstrukcja tablicy drewniana wykonana na słupkach z 

krawędziaków 10x10 cm i 8x8 cm, przykryta dwuspadowym daszkiem wykonanym z desek o 

przekroju 2x20 cm. Mocowanie słupków do podłoża kotwami stalowymi wykonanymi z rury 

stalowej Ø 50 mm mocowanej w ziemi fundamentem betonowym.  

b) hotele dla owadów 3 sztuki – skrzynki rozrodcze ( wysokość 126 cm, na podbudowie 

np. podmurówce z cegieł lub płyt chodnikowych, szerokość całego elementu ok 196 cm, 

składającego się z elementów wyglądających jak plaster miodu o rozmiarach 50 x 42 x 25 cm, 

ilość plastrów w jednym „hotelu” 12 szt x 2 (dwustronny, wypełnienie plastrów: słoma, 

bambus i trzcina, łodygi krzew, nawiercone gałęzie i pnie drzew, cegła dziurawka, 

wypełnienie zabezpieczone w każdym plastrze metalową siatką o śr. oczek do 1,5 cm; 

c) budki lęgowe dla ptaków 35 sztuk: 

- budki typu A1 - 5 sztuk o wym. 40-60 x 210 x 240 mm, 

- budki typu A - 10 sztuk o wym. 40-60 x 210 x 240 mm – większy otwór wejściowy  

- budki typu B  - 10 sztuk o wym. 40-60 x 260 x 300 mm, 

- budki typu D - 5 sztuk o wym. 40-60 x 270 x 310 mm, 

- budki typu E  - 5 sztuk o wym. 40-60 x 500 x 550 mm,  

d) kosze dla sów i kaczek 5 sztuk – wiklinowe kosze lęgowe dla kaczek (dł. ok 85 cm na 

20 cm, oraz sów (35 x 15 cm); 

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

Cena usługi brutto: 26 000,00 PLN 

 

18. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach (etap II) 

Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa „OLMA-BUD” Zbigniew Sebuń, Chojniak 9A, 19-300 

Ełk 
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Cena wykonania: 113 818,48 brutto PLN 

Termin wykonania: do 16 grudnia 2022 r. 

Zakres robót: 

1.1. Roboty rozbiórkowe, 

1.2. Roboty ziemne, 

1.3. Roboty fundamentowe, murowe, żelbetowe, ciesielskie: 

 Wykonanie ław fundamentowych, 

 Wykonanie ścian fundamentowych, 

 Wykonanie: ścian parteru oraz poddasza wraz z wykonaniem nadprożowieńca i 

wieńca, słupów oraz schodów, osadzenie nadproży, ułożenie płyt stropowych. 

 

19. Budowa odcinków dróg gminnych w Lesku- odcinek od drogi gminnej nr 141040N 

od km 0+960 do km 2+042 i nr 141054N od km 0+000 do km 1+345 (Zakres „B” w formule 

„projektuj i buduj” o szacowanej długości 2,427 km) 

W dniu 10 listopad 2022 r. upłynął termin składania ofert, złożono następujące oferty:  

1) Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 12,  

2) 19-400 Olecko: 

-1 cena wykonania 4 269 047,25 netto PLN, tj. 5 250 928,12 brutto PLN,  

-2 okres gwarancji 60 miesięcy. 

3) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Konstytucji 3 maja 1A, 19-500  

Gołdap:  

-3 cena wykonania 3 417 667,50 netto PLN, tj. 4 203 731,03 brutto PLN,  

-4 okres gwarancji 60 miesięcy. 

4) Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A., Bakałarzewska 

86, 16-400 Suwałki:  

-5 cena wykonania 2 894 970,50 netto PLN, tj. 3 560 813,72 brutto PLN,  

-6 okres gwarancji 60 miesięcy. 

5) Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki:  

-7 cena wykonania 5 245 090,27 netto PLN, tj. 6 451 461,03 brutto PLN,  

-8 okres gwarancji 60 miesięcy. 

6) TOP KOP KRZYSZTOF ŚWITAJ, Niedrzwica, ul. Graniczna 3, 19-500 Gołdap:  

-9 cena wykonania 4 338 603,33 netto PLN, tj. 5 336 482,10 brutto PLN,  

-10 okres gwarancji 60 miesięcy. 

-11  

w zakresie: 

a) opracowanie dokumentacji projektowej z zastosowaniem przepisów Ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Burmistrza Olecka z dnia 15 czerwca 2022 

r. w sprawie wprowadzenia standardów dostępności na terenie Gminy Olecko, w zakresie: 

– sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500 obejmującą swym 
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– zasięgiem obszar planowanego przedsięwzięcia; 

– opracowanie dokumentacji projektowej dla całości zamierzenia dla wszystkich branż; 

– uwzględniającej wymagania zawarte w przepisach szczegółowych; 

– opracowanie w układzie kosztorysowym przedmiarów robót dla wszystkich branż; 

– opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania Robót Budowlanych dla 

wszystkich branż; 

– przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich 

podstawie; 

w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleń w oparciu o obowiązujące 

przepisy; 

– realizacji zadania zgodnie z wykonaną dokumentacją o parametrach: 

 klasa drogi: L, 

 kategoria ruchu: KR2, 

 rodzaj nawierzchni: beton asfaltowy 

 droga jednojezdniowa dwupasowa podstawowa szerokości jezdni: 5,50 m, 

 obustronne pobocza szerokości 1,0m 

 prawostronna zatoka autobusowa w m. Skowronki 

 budowa kanału technologicznego na długości około 2,43km 

 remont poręczy i stożków przyczółków mostu na rzece Lega w km 0+185 DG Nr 

141054N 

 przebudowa skrzyżowania DG 141040N z drogą DG 141054N 

 

– wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej 

powstałych obiektów; 

– wykonanie i zainstalowanie 2 tablic informacyjnych o realizacji zadania z udziałem 

środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ustawienie tablic niezwłocznie po podpisaniu 

umowy)  zgodnie z wzorami dostępnymi na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sekcji Działania Informacyjne/Materiały : 

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne. Zamawiający zastrzega, że treść 

tablic informacyjnych w trakcie realizacji zadania może ulec zmianie, co będzie skutkowało 

koniecznością aktualizacji treści tablicy przez Wykonawcę. 

 

W dniu 14.10.2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania na kwotę 1 596 634,20 zł. 

Dofinansowanie zadania objętego wnioskiem zostało uzupełnione do poziomu 60% o kwotę 

65.937,00 zł na rok 2022. W sumie dofinansowanie zadania wynosi 1 662 571,20 zł (wartość 

ta zostanie zaktualizowana po rozstrzygnięciu postepowania przetargowego). 

 

20. Wykonanie wejścia na strych w świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS). 

Wykonawca: Makareczek Marcin Makarczuk-Jackowski, Wólka Kijewska 11, 19-400 Olecko 

Cena wykonania: 15 168,14 PLN brutto 
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Termin wykonania: do 25 grudnia 2022 r. 

 

 

21. Konkurs „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” 

w 2022 roku – „Pszczela wioska – Lenarty”. 

Celem zadania jest zintegrowanie lokalnej społeczności oraz stworzenie w miejscowości 

przyjaznych warunków dla rozwoju Murarki Ogrodowej, w celu zintensyfikowania produkcji 

rolniczej, rozwoju przydomowych ogródków oraz ogródków działkowych z wykorzystaniem 

naturalnych walorów środowiska przyrodniczego. Przewiduje się także rozwój miejscowości 

pod kątem estetycznym (będącym wartością dodaną projektu). 

Przewidywana wartość inwestycji: 22 850,00 zł (w tym dofinansowanie na poziomie 50%, tj. 

11 425,00 zł). 

Termin realizacji: do 15 listopada 2022 r. 

W dniu 14 lipca 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. 

Zadanie zakończono. Odbiór robót nastąpił 14 listopada 2022 r. 

 

22. 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 

W dniu 9 listopada 2022 r. ogłoszono procedurę przetargową na wykonawcę robót 

budowlanych na platformie zakupowej Gminy Olecko. 

 

23. Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie - Borawskie Małe - Borawskie 

Wykonawca Programu Funkcjonalno-Użytkowego: Nadzory Budowlane Kamil Nalewajko,  

ul. Mariana Szeremety 14, 19-400 Olecko 

Cena wykonania: 12 300,00 brutto PLN 

Termin wykonania: do 20 grudnia 2022 r. 

 

24. Monitoring Rodzinnego Ogrodu Działkowego 400-lecia Olecka  

Zadanie realizowane w ramach konkursu pn. „Granty Marszałka Województwa dla 

Rodzinnych Ogrodów Działkowych”. 

Wykonawca: FAN-TEX A.G. Hirszritt, ul. Wojska Polskiego 59A, 19-300 Ełk 

Cena wykonania: 30 000,00 brutto PLN 

Termin wykonania: do 19 listopada 2022 r. 

Przyznana pomoc finansowa (środki zewnętrzne): 14.700,00 zł 

Planowany wkład własny ROD: 12.300,00 zł 

Planowany wkład własny Gminy: 3.000,00 zł  

Zadanie zakończono. Odbiór robót nastąpił 16 listopada 2022 r. 

 

25. Zakup i ułożenie kostki brukowej płaskiej przy świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)  
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Wykonawca: Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko 

Cena wykonania: 22 310,27 brutto PLN 

Termin wykonania: do 31 grudnia 2022 r. 

 

26. Gmina Olecko otrzymała grant na dofinansowanie zadania mającego na celu 

dostosowanie Urzędu do osób ze szczególnymi potrzebami 

Kwota wnioskowana: 99 982,86 zł  

Kwota dofinansowania: 99 982,86 zł 

 

Gospodarka nieruchomościami 

Przetargi 

Rozstrzygnięty został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości 

gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, oznaczonych 

nr geod. 137/5 o powierzchni 1662 m² oraz nr geod. 137/6 o powierzchni 1313 m², 

położonych w Olszewie.  Działka  nr geod. 137/5 została wylicytowana na kwotę 54 380,00 zł 

+ VAT, tj. 66 887,40 , natomiast  na działkę 137/6 nikt nie wpłacił wadium.  

Ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego 

w budynku przy ul. Ludowej 1A w Olecku zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ 

nikt nie wpłacił wadium. 

Rozstrzygnięty został  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości 

gruntowych na cele rolne oznaczonej numerem geodezyjnym 66/1 o pow. 2126 m, 66/2  

o pow. 5104 m², część nieruchomości 66/3 o pow. 1067 m² oraz część nieruchomości 66/14 

o pow. 3300 m², położone w obrębie Kukowo, gmina Olecko na okres do 30 września 2023 r. 

Łączna powierzchnia wydzierżawionych nieruchomości wynosi 11 597 m². Wylicytowany 

czynsz dzierżawny wynosi 850,00 zł rocznie. 

Ogłoszony został trzeci  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości 

gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno- usługową 

położonych w miejscowości Lesk, obręb Lesk oznaczonych nr geod. 738/32 o powierzchni 

0,8562 m2,  i nr geod. 738/34 o powierzchni 0,6526 m2. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi  

w dniu 6 grudnia 2022 r. 

 

Ogłoszony został trzeci  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości 

gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno- usługową 

położonych w miejscowości Lesk, obręb Lesk oznaczonych nr geod. 738/32 o powierzchni 

0,8562 m2,  i nr geod. 738/34 o powierzchni 0,6526 m2. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi  

w dniu 6 grudnia 2022 r. 

mailto:um@um.olecko.pl


18  BURMISTRZ OLECKA Plac Wolności 3, Olecko um@um.olecko.pl um.olecko.pl 
 

Ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości 

gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

położonych w miejscowości Babki Oleckie, oznaczonych nr geod. 51/3 o powierzchni 0,1682 

m2,  i nr geod. 51/4 o powierzchni 0,1568 m2. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu  

6 grudnia 2022 r. 

Umowy notarialne 

Zawarto umowę sprzedaży  nieruchomości gruntowej,  oznaczonej numerami geod. 109/3, 

112/1, 113/2, 157, 158/1 i 159 o łącznej powierzchni 916 m2 na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Olecku przy ul. Zamostowej. 

  

Planowanie przestrzenne 

W trakcie rozpatrywania są następujące wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu 

publicznego: 

PGE Dystrybucja S.A. - budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w obrębie geodezyjnym 

Rosochackie (m. Rosochackie), dł. ok. 1000m.  

PGE Dystrybucja S.A. - budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w obrębie geodezyjnym 

Jaśki (m. Olecko-Kolonia), dł. ok. 700m.  

P4 Sp. z o.o. – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora sieci P4 w Lenartach  

(z informacji pełnomocnika inwestora wynika, że nie chodzi o drugą stację nadawczą, tylko 

zmianę lokalizacji stacji w obrębie tej samej działki) 

 

Wydano następujące decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

PGE Dystrybucja S.A. - budowa doziemnej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV  w obrębie 

ewidencyjnym Sedranki, dł. ok. 1000m.  

Prowadzone są następujące procedury planistyczne: 

1) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Dworku 

Mazurskiego – opiniowanie i uzgadnianie z organami,  

2) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kukowo 4 –  sporządzanie 

koncepcji planu,  

3) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  

w rejonie ul. Mazurskiej – rozpatrywanie uwag po wyłożeniu do publicznego wglądu, 
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4) projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

w rejonie ul. Produkcyjnej – opiniowanie i uzgadnianie z organami,  

5) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym 

Judziki (farma słoneczna w Białej Oleckiej) – opiniowanie i uzgadnianie z organami, 

6) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ełcka  

i Zamostowa – opiniowanie i uzgadnianie z organami, 

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

– sporządzanie koncepcji planu miejscowego, 

8) projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

dla miejscowości Sedranki, Możne, Kukowo i Zabielne – opiniowanie i uzgadnianie z 

organami. 

Promocja 

Rozpoczęlismy promocje projektu  

Kultura 

Od 3 października, niezmiennie w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku trwają cykliczne 

zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Olecko: 

Kreatywna pracownia  (35 uczestników)– prowadzący Krystyna Głębocka -  podczas zajęć 

uczestnicy wykonują najróżniejsze zadania i zabawy plastyczne tak, by mogły rozwijać swoje 

talenty plastyczne i jednocześnie poznawać świat kolorów, różnorodność materiałów  

i technik plastycznych. Wycinanie, lepienie, rysowanie, malowanie, przyklejanie. 

Zajęcia z rysunku (19 uczestników) – nauka rysunku od podstaw dla młodzieży. Świetny 

wybór dla osób, które chciałby się nauczyć rysować albo czują, że mają do tego dryg  

lub wiążą swoją przyszłość ze sztukami plastycznymi.  

Zajęcia teatralne (10 uczestników) – Zajęcia są zarówno dla tych, którzy marzą o aktorskiej 

karierze, jak i dla wszystkich, którzy chcą się twórczo rozwijać i dobrze bawić w rodzinnej 

atmosferze. Zajęcia teatralne oprócz różnych umiejętności związanych z występowaniem 

przed innymi, rozwijają kreatywność, uczą radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania 

problemów, dają poczucie przynależności i akceptacji. 

Zajęcia Tai Chi i Qigong (12 uczestników)–  Zajęcia Tai Chi i Qi gong, służące nauce 

starochińskich systemów kultywowania witalności i długowieczności. 

Indywidualne lekcje gry na gitarze - w zajęciach może wziąć udział każdy zainteresowany 

poszerzaniem muzycznych horyzontów, dziecko i dorosły, znający podstawy gry na gitarze  

i początkujący, zainteresowany muzyką klasyczną i rozrywkową. 

Nauka splotów i wyplatanie makram dla początkujących –- na zajęciach prowadzonych 

przez pasjonatkę rękodzieła nauczycie się podstawowych splotów, aby móc samodzielnie 

wyczarować ze sznurka i nici prawdziwe cuda. 
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Od listopada ruszyły także zajęcia z fotografii oraz zajęcia taneczne. 

W dniach 10 listopada 2022 r. odbył się FINAŁ XVII Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej. 

Dzieci  

i młodzież z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Olecko zaprezentowały swoje 

utwory 

 i interpretacje. W tegorocznych eliminacjach komisja konkursowa oceniała w sumie 40 

występów.  

W dniach 18-19 listopada 2022 r. w Sali kina Mazur odbyło się XII Oleckie zderzenie ze 

słowem i dźwiękiem czyli Poezji Gram. Na oleckiej scenie zagrali: Katarzyna Groniec, Adam 

Zalewski oraz LESKI. Tradycyjnie Poezji Gram  rozpoczęło się od wernisażu wystawy. Tym 

razem olecka publiczność mogła podziwiać dzieła: surrealisty Salvadora Dali, informelisty 

Daniela Argimon, abstrakcjonisty Josepa Grau-Garrigi, klasycznego estetyka Alvara Sunol 

oraz malującego jak dziecko Joana Miro. Wszystkie prace pochodzą z kolekcji Dariusa 

Matyjasa. 

W niedzielę 20 listopada 2022 r. zespół Oleckie Echo będzie obchodził 25-lecie działalności.  

Z tej okazji odbył się jubileuszowy koncert. Oprócz jubilatów na scenie wystąpiły 

zaprzyjaźnione zespoły. 

 

Tradycyjnie w ostatni czwartek miesiąca w ramach KADRu widzowie mogli obejrzeć film „IO”. 

Projekty aktualnie realizowane: 

„AGT – OD NOWA” 

Procent wykonania zadania na dzień 25.11.2022 r szacuje się na 98 %.Kończą się   prace 

budowlano – wykończeniowe. 

 „MAZUR - KINO DOSTĘPNE” 

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” (ROK) otwiera się na innowacje 

cyfrowe (obecnie realizujemy projekt w ramach konwersji cyfrowej domów kultury),  

ale zależy nam także na innowacjach, które są przydatne i wykorzystywane na rzecz osób, 

które do tej pory miały utrudniony dostęp do dóbr kultury, takich choćby jak kino. Chcemy 

aby X Muza była dostępna dla wszystkich, także dla osób, np. z dysfunkcją narządu wzroku. 

Niniejszy projekt ma na celu wprowadzenie do oferty kina cyklu modelowych pokazów 

filmowych, które wyznaczą standardy budowania oleckiej oferty kinowej na przyszłość.  

Trwa rozliczanie zakończonych projektów:  

Projekt „Sztuka czytania czyli Olecka Lista Bestsellerów” 
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15 listopada zakończono realizację dwuletniego projektu „Sztuka czytania czyli Olecka Lista 

Bestsellerów” w ramach programu BLISKO Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 

dofinansowanego przez  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 

114 700 złotych. 

Zadanie polegało na m.in. przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla zespołu Regionalnego Ośrodka 

Kultury w Olecku "Mazury Garbate" i Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku, 

poszerzających ich kompetencje oraz praktyczne umiejętności z zakresu: budowania relacji  

z publicznością, działań promocyjnych, działań animacyjnych i edukacyjnych. 

„Czar Północy – rozwój wspólnej turystyki festiwalowej Olecka i Gusiewa”  

Na początku 2020 roku olecka młodzież wraz z instruktorami uczestniczyła w warsztatach  

ze sztuki cyfrowej, robotyki oraz fotografii. Niestety z uwagi na panującą pandemię następne 

warsztaty zostały zorganizowane w formule on-line. Nie przeszkodziło to jednak  

w osiągnięciu zaplanowanych rezultatów. Młodzi ludzie mieli okazję wspólnie pracować  

i integrować się na warsztatach muzyczno-wokalnych, masteringowych i teatralnych, 

przygotowanych przez olecki ośrodek kultury.  

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku 

Spektakl „Brzydkie Kaczątko” 

W Dniu 9.11.2022 r. pokaz spektaklu „Brzydkie Kaczątko” przygotowanego w trakcie 

warsztatów teatralnych „Oleckie Bestsellery Blisko Teatru” realizowanych  w ramach 

projektu „Sztuka czytania czyli Olecka Lista Bestsellerów”  dofinansowanego przez   

ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Przedstawienie oglądało ok.  70 osób. 

„Dzień Misia” 

W dniach 22-25 listopada obchodziliśmy „Dzień Misia” w zajęciach animacyjnych 

uczestniczyły dzieci z przedszkola „Krasnal”, „ABC”, Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego 

(ok. 65 osób) 

„Dyskusyjny Klub Książki” 

W dniu  9 listopada odbyło się comiesięczne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki (12 osób) 

Lekcje biblioteczne 

W dniu  15.11.2022 r. odbyły się 2 lekcje biblioteczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 

(40 os.) 
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SPORT 

Wydarzenia  zorganizowane lub współorganizowane przez MOSiR Olecko w okresie 

międzysesyjnym: 

 

Wydarzenia  zorganizowane lub współorganizowane przez MOSiR Olecko w okresie 

międzysesyjnym: 

 

29 października na Stadionie Miejskim odbył się mecz piłki nożnej. Seniorzy Czarnych Olecko 

zmierzyli się z drużyną Rona 03 Ełk. Starcie od samego początku było bardzo wyrównane. 

Mecz zakończył się wynikiem 2:2. Na początku listopada Komisja Rozgrywek Warmińsko-

Mazurskiego Związku Piłki Nożnej podjęła decyzji, aby zweryfikować wynik meczu jako 

walkower 0:3 na niekorzyść UKS Rona 03 Ełk. W ełckiej drużynie aktywny udział wziął 

zawodnik, który był w trakcie kary dyskwalifikacji.  

 

5 listopada w Hali Lega odbyło się Rolkowisko. Do dyspozycji uczestników był cały parkiet hali 

sportowej. Bardziej doświadczeni rolkarze mieli okazję skorzystać z rozstawionych przeszkód. 

Uśmiechy i dobra zabawa królowały w trakcie Rolkowiska. W wydarzeniu wzięło udział 

ponad 30 osób.  

 

Także 5 listopada został rozegrany Jesienny Amatorski Turniej Badmintona. Do sportowej 

rywalizacji pod siatką przystąpiło 12 zawodników. Turniej został rozegrany w kategoriach 

OPEN kobiet i OPEN mężczyzn. Panie zagrały systemem „każdy z każdym”, natomiast 

panowie drogą losowania podzieleni zostali na dwie grupy, gdzie grano systemem „każdy z 

każdym”. Następnie rozegrano mecze półfinałowe oraz mecz o III miejsce i finał. Dodatkowo 

przeprowadzono mini turniej dla dzieci, które pojawiły się na zawodach i wyraziły chęć 

spróbowania swoich sił. W kolejnym Amatorskim Turnieju Badmintona przewidywane jest 

rozszerzenie programu właśnie o turniej dzieci i młodzieży. Wszyscy uczestnicy otrzymali 

pamiątkowe dyplomy, a za miejsca 1-3 wręczono zawodnikom pamiątkowe statuetki, 

natomiast dzieci dostały upominki od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kolejny 

badmintonowy turniej w Hali Lega już zimą. 

 

6 listopada na hali Lega podczas ligowego meczu piłki ręcznej zmierzyły się drużyny MLKS 

Czarni Olecko i SMS ZPRP Kwidzyn. Spotkanie zakończyło się wynikiem 31:43 dla gości.  

 

Od 7 listopada na terenie sportowych obiektów MOSiR Olecko można zobaczyć specjalne 

domki dla jeży, które mają służyć tym zwierzętom do bezpiecznego przezimowania. 

Przedsięwzięcie udało się dzięki współpracy z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Olecku, który 

przygotował i pomógł rozstawić nowe lokale dla małych ssaków.  
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Także od 7 listopada kompleks SPA (strefa saun) jest otwarty w wybrane dni - we wtorki, 

czwartki, soboty i niedziele w godz. 17:00-21:00. Decyzja została podjęta po analizie 

statystyk związanych z korzystaniem ze SPA przez klientów i pozwoli na bardziej racjonalne 

zarządzanie kosztami związanymi z uruchamianiem strefy saun. 

 

9 listopada odbyła się Halowa Paraolimpiada Osób Niepełnosprawnych – OLECKO 2022. 

Sportowcy próbowali swoich sił w różnych konkurencjach: m.in. rzucaniu piłką lekarską, 

rzucie do kosza, strzałach do bramki czy torze przeszkód. W Paraolimpiadzie Osób 

Niepełnosprawnych uczestniczyło 17 zespołów. Organizatorem wydarzenia był WTZ Olecko i 

Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych. 

 

Ponadto 9 listopada na parkiecie hali Lega zespół MLKS Czarni Olecko wygrał 40:32 z drużyną 

KS Szczypiorniak Olsztyn w lidze Juniora Młodszego w piłce ręcznej. 

 

12 listopada odbył się ostatni mecz rundy jesiennej ligi okręgowej. Seniorzy Czarnych Olecko 

rozegrali spotkanie z liderem w tabeli - drużyną Błękitni Jurand Pasym. Mecz zakończył się 

wynikiem 3:0 dla gości.  

 

13 listopada w hali widowiskowo-sportowej wystąpił kabaret Neo-Nówka. Grupa 

zaprezentowała program pt. „20-lecie NA BIS” z okazji jubileuszu swojej działalności. 

Na scenie artystom towarzyszył Zespół Żarówki, który zadbał o oprawę muzyczną.  

 

18 listopada odbyła się Potańcówka Seniora. Wydarzenie przyciągnęło na halę Lega liczną 

grupę starszych osób. Zabawę poprowadził DJ Mariusz Makal. Organizatorem potańcówki był 

Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Olecku.  

 

19 listopada w Hali Lega odbył się Konkurs Klockologii, czyli rodzinne budowanie z 

drewnianych klocków. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Starostwo Powiatowe w 

Olecku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w ramach Kampanii 

Pomarańczowej Wstążki, która ma na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy wobec dzieci. 

 

Najbliższe wydarzenia na obiektach MOSiR i współorganizowane przez MOSiR: 

 

25 listopada odbędą się Taneczne Andrzejki na Hali Lega. Na uczestników potańcówki czeka 

wiele atrakcji m.in.: obrzędy i tradycje andrzejkowe, fotościanka. Za oprawę muzyczną zadba 

DJ Mariusz Makal. Bilety wstępu na wydarzenie można nabyć w recepcji hali.  

 

26 listopada MOSiR Olecko zaprasza na kolejne święto pływania, jakim są II Jesienne 

Międzynarodowe Amatorskie Zawody Pływackie „Pływaj w Ledze”. W październikowej edycji 

udział wzięło blisko 150 pływaków. Zawody zostaną rozegrane seriami z elektronicznym 
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pomiarem czasu w kategoriach kobiet i mężczyzn na dystansie 50 i 100 metrów w stylach: 

dowolnym, klasycznym, motylkowym i grzbietowym. Każdy zawodnik może wystartować w 

dwóch kategoriach.  

 

Tego samego dnia w hali sportowej szczypiorniści MLKS Czarni Olecko zmierzą się w II-

ligowym meczu z drużyną AZS Fahrenheit Gdańsk. 

 

Na 27 listopada zaplanowany jest Turniej Piłki Nożnej. Zmagania piłkarzy będą toczyć na się 

parkiecie hali Lega. Organizatorem turnieju jest MLKS Czarni Olecko.  

 

Centrum Informacji Turystycznej 

 

W listopadzie Centrum Informacji Turystycznej dołączyło do ogólnoświatowego systemu 

kolekcjonerskiego - Znaczków Turystycznych. Nasze dwa oleckie obiekty - "Skocznia" oraz 

pomnik poległych w I wojnie św. - znalazły się na drewnianych krążkach, które można zakupić 

przy okazji pobytu w naszym mieście. Tym samym dołączyliśmy do listy na której znajduje się 

już ponad 1000 miejsc, które promowane są poprzez spółkę "Znaczki Turystyczne Polska" 

oraz zyskaliśmy atrakcyjną pamiątkę. 

 

 

Budżet obywatelski gminy Olecko na 2023 rok 

Od 15 do 30 listopada trwa głosowanie mieszkańców na projekty w ramach Budżetu 

obywatelskiego gminy Olecko na 2023 rok. Mieszkańcy naszej gminy mają możliwość wybory 

trzech spośród pięciu projektów inwestycyjnych oraz jednego poddanego pod głosowanie 

projektu nieinwestycyjnego. Głosowanie polega na przypisaniu wybranym projektom 

punktów od 1 do 3. Zwycięży projekt inwestycyjny, który uzyska największą liczbę 

przyznanych punktów. W przypadki jednego projektu nieinwestycyjnego, czy projekt będzie 

realizowany zdecyduje liczba głosujących. 

Tegoroczne projekty inwestycyjne poddane pod głosowanie to: 

1. „Zakątek 5 zmysłów” to projekt mający na celu stworzenie nowego sensorycznego placu 

zabaw znajdującego się na terenie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal  

w Olecku. 

2. „Pocałuj i jedź (Kiss and ride) – bezpieczna zatoka i aktywne przejście dla pieszych”  

to projekt mający na celu utworzenie zatoki przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka 

Sienkiewicza w Olecku. 

3. „Zakup lodowiska mobilnego sztucznego” to projekt polegający na zakupie mobilnego 

lodowiska sztucznego, który usytuowany będzie na Palcu Wolności. 
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4. „Poczuj klimat uzdrowiska – tężnia solankowa w Olecku” to projekt polegający na 

budowanie tężni solankowej wraz z drobną architekturą, tj. altanka, ławki, która 

zlokalizowana zostanie w Parku przy Targowisku „Mój Rynek” w Olecku. 

5. „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku” to projekt mający 

na celu stworzenie nowego ogólnodostępnego placu zabaw na terenie szkoły. 

Jeden projekt nieinwestycyjny to „Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich”. Projekt ma na celu 

wprowadzenie do oferty kulturalnej gminy nowego wydarzenia. Festiwal zostałby 

zorganizowany w 2023 r. na Placu Wolności. 

Edukacja 

1. W dniu 14 listopada 2022 roku odbyło się posiedzenie komisji w sprawie przyznania 

stypendiów Burmistrza dla uczniów za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku szklonym 

w dziedzinie nauki, artystycznej i sportu szkolnego. Stypendia przyznano 25 uczniom 

szkół podstawowych. W dniu 5 grudnia 2022 r. w Sali Kina Regionalnego Ośrodka Kultury 

Mazury Garbate w Olecku odbędzie się gala wręczenia stypendiów, podczas której 

stypendyści zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i statuetkami. 

2. W dniu 21.11.2022 roku do Gminy Olecko został dostarczony sprzęt komputerowy 

(laptopy i tablety) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z 

rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Sprzęt komputerowy będzie 

przekazywany zakwalifikowanym osobom w kolejności alfabetycznej w dniach 23 

listopada 2022r do 6 grudnia 2022 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku.  

Sprawy społeczne 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku 

 

1. W ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego                      

na wykonanie prac remontowych w ośrodku trwa wymiana posadzek  

w kuchni i zmywalni. 

2. Przygotowano i przekazano uczestnikom artykuły żywnościowe w ramach współpracy 

z Caritas Koło w Olecku - łącznie przekazano w tym okresie 196 paczek 

żywnościowych. 

3. Trwają przygotowania do uczestnictwa kadry ŚDS i uczestników w wydarzeniach: 

25.11.2022 r – Marsz „STOP przemocy wobec kobiet” oraz na 04.12.2022 r. - Iskierki 

Dobra. 
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4. Zorganizowano uczestnikom szereg wydarzeń w ramach doskonalenia umiejętności  

społecznych, integracji poprzez terapię ruchową, treningi umiejętności, zajęcia 

rozwijające zainteresowania oraz edukacyjne: 

a. 09.11. -  Udział w Przeglądzie Poezji i Prozy Patriotycznej w Kowalach Oleckich, 

b. 09.11. – Udział w Halowej Paraolimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Olecko 2022, 

c. 10.11. – Pokaz filmu ,,Niepokonany” i prezentacja twórczości Pana Andrzeja 

Zubowicza – uczestnika zaprzyjaźnionych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olecku, 

d. 14.11. – Obchody Narodowego Święta Niepodległości. 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku 

 

1. 9 listopada 2022 roku odbyła się Halowa Paraolimpiada Osób Niepełnosprawnych -   

w różnorodnych konkurencjach sportowych przygotowanych przez Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Olecku brało udział ponad 150 osób z niepełnosprawnością 

intelektualną i ruchowa z 17 placówek z województw warmińsko-mazurskiego oraz 

podlaskiego. Uczestnicy wraz z terapeutami podczas zajęć terapeutycznych wykonali 

medale, dyplomy oraz statuetki dla zawodników oraz drużyn. 

2. Podczas zajęć są wykonywane pocztówki Bożonarodzeniowe, statuetki, które będą 

wręczane podczas Gali Stypendium Burmistrza. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W Olecku 

 

1. Corocznie 21 listopada obchodzone jest święto pracowników służb społecznych.  

W tym uroczystym dniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się 

spotkanie, w którym udział wzięli Burmistrz Olecka, Kierownik wydziału SZB oraz 

pracownicy MOPS w Olecku.  

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku przy ul. Kolejowej 31 w pokoju nr 

2 można składać wnioski o wypłatę dodatku na pellet drzewny lub inny rodzaj 

biomasy, olej opałowy, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG  – nie dotyczy gazu 

ziemnego (z sieci) w związku z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu 

wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. 

3. W MOPS Olecko do końca listopada przyjmowane są wnioski o dodatek węglowy. 

Wnioski można składać osobiście lub poprzez platformę ePUAP. Instrukcja 
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wypełnienia wniosku oraz przesłania drogą elektroniczną znajduje się na stronie 

internetowej Ośrodka w zakładce:  

4. W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 31 działa 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony przez Centrum 

Aktywności Społecznej PRYZMAT finansowany ze środków Ministerstwa 

Sprawiedliwości, w którym istnieje możliwość uzyskania m.in. bezpłatnej pomocy 

prawnej oraz psychologicznej.  

Do Punktu mieszczącego się w pokoju nr 3 na parterze mogą zgłaszać się osoby 

pokrzywdzone przestępstwem, członkowie ich rodzin, a także świadkowie i ich osoby 

najbliższe w każdy wtorek i środę w godzinach 15.00-20.00. Pomoc prawna oraz 

psychologiczna udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty. 

5. Przewodnicząca Zespołu interdyscyplinarnego w Olecku informuje, że trwają 

przygotowania do Kampanii „Biała Wstążka” – 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy  

ze względu na Płeć, która realizowana jest corocznie między 25 Listopada  – 

Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia  – 

Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka  – dla podkreślenia faktu, że eliminacja 

wszelkich form przemocy wobec kobiet to kwestia praw człowieka.  

6. Przewodnicząca ZI w Olecku zwraca się z prośbą o zapoznanie Uczestników  

z prezentacją  dotyczącą przemocy w rodzinie zamieszczoną na stronie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku w zakładce Zespół Interdyscyplinarny/ 

Aktualności. Prezentacja (filmik) jest też dostępna w serwisie YouTube pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=_VnrR3Q5x-c&t=97s 

7. Przewodnicząca ZI w Olecku zaprasza Wszystkich Mieszkańców Olecka do włączenia 

się 

do „Marszu przeciw przemocy wobec kobiet”, który odbędzie się 25 listopada 2022 r.  

o godzinie 12.00, rozpoczęcie - Plac Wolności. 

 

Działania w ośrodkach DDS+, OKS 

DDS+: 

1. Zajęcia z terapeutą zajęciowym. 

2.  Zajęcia z pielęgniarką. 

3. Zajęcia z fizjoterapeutką 

4. Ćwiczenia na basenie. 
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5. Zajęcia z  projektu „Seniorzy Dzieciom – Bajkowe Pudełko”:, zajęcia z aktorami z 

Białostockiego teatru lalek,  

6. Wyjście na „Poetyckie Igraszki” do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olecku 

7. Wyjście na wykład o boreliozie, zapaleniu opon mózgowych do  oleckiego sanepidu. 

8. Wyjazd na bal integracyjny osób niepełnosprawnych do Suwałk pt. „ Czary Mary 

Zmieniamy Świat na Lepszy” 

9. Udział w Światowym Dniu Cukrzycy – występ taneczny. 

10. Udział w akcji Powiadom Swojego Seniora – spotkanie z policjantami i rozmowa 

nowych metodach wyłudzania pieniędzy. 

11. Spotkanie integracyjne z dziećmi z Centrum Edukacji Specjalnej w Olecku z okazji 

Światowego Dnia Seniora. 

12. Organizacja urodzin. 

Olecki Klub Seniora: 

1. Zajęcia z terapeutą zajęciowym. 

2. Ćwiczenia na basenie.  

3. Udział w akcji Powiadom Swojego Seniora – spotkanie z policjantami i rozmowa 

nowych metodach wyłudzania pieniędzy. 

4. Zajęcia z  projektu „Seniorzy Dzieciom – Bajkowe Pudełko”:, zajęcia teatralne z 

aktorami z Białostockiego teatru lalek, zajęcia plastyczno-techniczne  

5. Zajęcia z  projektu „Seniorzy Dzieciom – Bajkowe Pudełko”  zajęcia muzyczne – 

„Śpiewacze” 

6. Wyjście na „Poetyckie Igraszki” do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olecku 

7. Wyjście na wykład o boreliozie, zapaleniu opon mózgowych do  oleckiego sanepidu. 

8. Udział w Światowym Dniu Cukrzycy – występ taneczny. 

9. Spotkanie integracyjne z dziećmi z Centrum Edukacji Specjalnej w Olecku z okazji 

Światowego Dnia Seniora 

10. Organizacja imienin uczestników. 
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Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

 

1. Spotkanie integracyjne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Dnia 3 listopada o godzinie 17.30 odbyło się pierwsze spotkanie integracyjne dla słuchaczy 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Filii w Olecku. 

Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, a sami uczestnicy aktywnie brali 

udział w dyskusji odnośnie wcześniej wysłuchanego wykładu Pani Anny Mścichowskiej nt. „O 

neuroplastyczności mózgu, czyli masz całe życie na zmianę”.   

Spotkanie to było okazją do zebrania się w gronie słuchaczy, by móc wymienić się 

spostrzeżeniami oraz pomysłami, dzięki którym efektywniej można wykorzystać potencjał 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestnicy mieli również sposobność przekazania swoich 

uwag pracownikom Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa, aby wspólnie 

wypracować plan na kolejne semestry nauki. 

2. Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 

16 listopada w Sali kina Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku odbyły 

się kolejne obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Hasło tegorocznych obchodów  

to „Cukrzyca – Edukacja chroni nasze jutro”. Uczestniczy wydarzenia mieli okazję wysłuchać 

wykładu Pani Alicji Nowik „ABC Cukrzycy”, a także Pana Jana Hołowni na temat Żywności 

funkcjonalnej i super roślin. Wydarzenie uświetniły także występy artystyczne uczestników 

Warsztatu Terapii Zajęciowej, Dziennego Domu Senior + oraz Oleckiego Klubu Senior +.  

Na zakończenie wystąpił także chór Oleckie Echo.  

Podczas wydarzenia, mieszkańcy Gminy Olecko mieli okazję zbadać pomiar ciśnienia 

tętniczego we krwi, poziomu glukozy, a także wykonać przesiewową diagnostykę słuchu w 

Audikobusie. Jednym z elementów obchodów były także zdrowe przekąski przygotowane 

przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.  

3. Potańcówka Seniora 2022 

18 listopada na Hali Lega odbyła się kolejna Potańcówka Seniora, która cieszyła się bardzo 

dużą frekwencją. Od godziny 17:00 wspaniałą zabawę przy muzyce zapewniał Dj Makal. 

Wydarzenie było okazją do integracji środowiska senioralnego. 

4. Dyżur dla Seniora 

Olecka Rada Seniorów w listopadzie przeprowadziła 2 dyżury dla Seniora: 7 oraz 17 

listopada. Dyżury niezmiennie odbywają się w pierwszy poniedziałek oraz trzeci czwartek 

miesiąca w Oleckim Klubie Senior +. 

5. Spotkanie w ramach 100 minut „Na Zdrowie!” – przedstawiciele NFZ 
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22 listopada o godzinie 16:00 odbędzie się kolejne spotkanie w ramach działania profilaktyki 

zdrowotnej 100 minut „Na Zdrowie!”. Spotkanie będzie okazją do rozmowy z 

przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia na temat leczenia sanatoryjnego, leczenia 

specjalistycznego oraz Internetowego Konta Pacjenta. 

 

6. Spotkanie w ramach 100 minut „Na Zdrowie!” – lekarz kardiolog 

23 listopada o godzinie 15:15 odbędzie się spotkanie z lekarzem kardiologiem w ramach 

działania profilaktyki zdrowotnej 100 minut „Na Zdrowie!”. Spotkanie przybliży mieszkańcom 

Gminy Olecko informacje na temat zawału serca, prawidłowego pomiaru ciśnienia, a także 

jego prawidłowej wartości.  

1. Spotkanie w ramach 100 minut „Na Zdrowie!” – Endometrioza 

27 listopada o godz. 11:00 w Sali kina Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate”  

w Olecku odbędzie się spotkanie na temat endometriozy w ramach działania profilaktyki 

zdrowotnej 100 minut „Na Zdrowie!”. W programie wydarzenia blok ginekologiczny  

oraz blok leczenia wspomagającego, a także konsultacje z lekarzami. Spotkanie przybliży 

temat choroby 2 milionów Polek, a także jej profilaktyki.  

 

 

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.  

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. 
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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,  

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. 

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. 

10 listopada 2022 r. odbyło się szkolenie „Dialog motywujący w praktyce”, w którym wzięło 

udział 18 osób (m.in. pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, pracownicy świetlic 

środowiskowych), które w codziennej pracy mają kontakt z osobami z problemem 

alkoholowym.  

Z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olecku 2 grudnia 

2022 r. o godz. 10.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku „Mazury Garbate” odbędzie 

się konferencja poświęcona FASD. FASD to spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, 

które jest konsekwencją spożywania alkoholu przez kobietę w okresie ciąży i najczęściej 

występującym niegenetycznym zaburzeniem neurorozwojowym. Można mu całkowicie 

zapobiec zachowując bezwzględną abstynencję w okresie ciąży, co nie jest regułą ani  

w Europie, ani w Polsce. Zwiększanie świadomości zagrożeń związanych ze spożywaniem 

alkoholu i podejmowanie interwencji motywujących wobec pijących kobiet jest jednym  

z najważniejszych i najbardziej zaniedbanych obszarów profilaktyki problemów wynikających 

z używania alkoholu. Wykłady poprowadzi pani Jadwiga Fudała specjalista psychoterapii 

uzależnień, terapeuta motywujący, organizator systemu lecznictwa odwykowego w 

zakładach karnych, wieloletni wykładowca Szkoły Wyższy Psychologii Społecznej oraz Szkoły 
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Wyższej Finansów i Zarządzania, autorka licznych artykułów i publikacji w obszarze 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Od listopada 2005 r. do grudnia 2020 

r. kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współautorka (wraz z  dr Teresą Jadczak-Szumiło) 

publikacji „Co powinniśmy wiedzieć o FASD, kiedy pomagamy osobom uzależnionym od 

alkoholu”. Wykłady będą poświęcone konsekwencjom spożywania alkoholu w ciąży oraz jak 

rozmawiać z kobietami na temat picia alkoholu w okresie ciąży. Do udziału w konferencji 

zapraszamy szczególnie lekarzy, pielęgniarki i położne, pracowników socjalnych i asystentów 

rodziny, pedagogów, pracowników PCPR, wychowawców w placówkach opiekuńczych, 

policjantów, pracowników poradni i wszystkie osoby, które w swojej pracy spotykają się z 

tym problemem. Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmuje pełnomocnik do spraw 

przeciwdziałania uzależnieniom Monika Dudycz-Stefanowska pod numerem telefonu 87 520 

09 65. Chęć udziału można zgłaszać do 25 listopada br. 

Od 9 do 16 grudnia br. w naszej gminie odbędą się 22 zajęcia profilaktyczne skierowane do 

uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, rodziców i seniorów. Wybraliśmy do 

realizacji programy profilaktyczne rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania 

Uzależnieniom, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Podczas zajęć 

Debata starsi uczniowie otrzymają informacje o szkodliwości i konsekwencji zażywania 

alkoholu oraz procesu uzależnienia, a także poprzez elementy treningu asertywności nauczą 

się odmawiać spożywania alkoholu oraz radzić z naciskiem grupy rówieśniczej. Również 

starsze dzieci i młodzież wezmą udział w warsztatach Smartfon jak narkotyk, podczas których 

zostaną pokazane granice między światem realnym i wirtualnym, poruszone zostaną 

zagrożenia związane z Internetem, m.in. cyberprzemoc. Uczestnicy dowiedzą się jak 

budować wartościowe relacje interpersonalne i jak dbać o autentyczny kontakt z drugim 

człowiekiem. Młodsze dzieci wezmą udział w zajęciach Cukierki. To program, który powstał  

w oparciu o bajkę pod tym samym tytułem autorstwa Agnieszki Grzelak. Dzieci będą uczyły 

się prawidłowych zachowań w przypadku zagrożenia, otrzymają informacje gdzie szukać 

pomocy, będą uczyć się umiejętności społecznych i wzmacniania czynników chroniących jak 

więź z bliskimi dorosłymi i nawiązywanie relacji z rówieśnikami. Zajęcia są dostosowane do 

możliwości rozwojowych dzieci. Podczas zajęć Smak życia, czyli debata o dopalaczach 

młodzież uzyska informacje o zagrożeniach wynikających z używania dopalaczy,  

a w konsekwencji nauczy się ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi 

produktami. Z kolei z rodzicami uczniów chcemy rozmawiać o uzależnieniach 

behawioralnych, czyli o uzależnieniach od czynności np. korzystania z Internetu, pracy, itp., 

które w większym lub mniejszym stopniu dotyczą każdego z nas, ale nad którymi tracimy 

kontrolę i w konsekwencji zamiast sprawiać nam przyjemność, stają się problemem. 

Zaplanowaliśmy także spotkanie z seniorami, na którym poruszone zostaną tematy związane 

z negatywnym wpływem alkoholu na organizm seniora, skutki łączenia alkoholu z lekami, 

wpływ nadmiernego używania alkoholu na relacje rodzinne i otoczenie, współuzależnienie  
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i przemoc, ale też alternatywne metody na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami. Wszystkie 

zajęcia zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowanych trenerów we współpracy z 

Małopolskim Centrum Profilaktyki. 

Urząd Stanu Cywilnego 

W ramach programu rządowego pod nazwą „Strategia modernizacji infrastruktury do obsługi 

spraw obywatelskich w urzędach gmin i urzędach stanu cywilnego” Minister Cyfryzacji 

przekazał naszej gminie 4 zestawy komputerowe do realizacji zadań: urzędu stanu cywilnego, 

ewidencji ludności i dowodów osobistych o łącznej wartości 16.186,80 zł. Główne cele 

programu to zapewnienie dobrej jakości środowiska pracy dla urzędników samorządowych 

obsługujących obywateli oraz stworzenie jednorodnego środowiska sprzętowo-sieciowego 

związanego z rejestracją stanu cywilnego. 

Od początku roku do 24 listopada 2022 roku na terenie naszej gminy zameldowane zostały 

163 noworodki urodzone w 2022 roku, odnotowano 217 zgonów osób zmarłych  

z terenu gminy Olecko.  

Do 24 listopada 2022 roku przyjęto ogółem 525 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 listopadzie przyjęto 

20 wniosków.  

 

Dostępny samorząd w gminie  Olecko 

 

15 listopada podpisaliśmy umowę z PFRONE-em na realizację projektu, którego celem jest 

podniesienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Olecku oraz dwóch jednostkach 

organizacyjnych. Otrzymamy   niemal 100 000 zł dotacji na działania, których celem jest 

poprawa dostępności  usług oferowanych przez naszą gminę osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

Zakres naszego projektu zawiera przedsięwzięcia, które mają na celu poprawę zapewnienia 

dostępności osobom z problemami słuchu, wzroku, z ograniczeniami w poruszaniu się oraz z 

problemami poznawczymi.  

Dostępność, choć nakierowana na wspieranie osób z niepełnosprawnościami, jest wartością, 

która dotyczy wszystkich. Wyrobienie dowodu osobistego, opłacenie podatków, skorzystanie 

z oferty pływalni czy otrzymanie świadczenia nie jest "specjalną potrzebą". 

Chcemy z naszymi usługami być dostępni dla wszystkich a realizacja  projektu pomoże 

przybliżyć nas do osiągnięcia tego celu. 
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