
Informacje międzysesyjne 

Zgodnie z § 36 ust. 4 pkt 2 Statutu Gminy Olecko Burmistrz lub Zastępca Burmistrza przedstawia krótką 
informację o działalności w okresie między sesjami.  Zgodnie z decyzją Burmistrza Olecka pełna treść 
informacji międzysesyjnej udostępniana będzie do wiadomości publicznej na stronach internetowych 
Urzędu Miejskiego w Olecku. 

 

 

INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA – KWIECIEŃ 2019 

 

Wydział Organizacyjny i Nadzoru 

1. Przypominam o dyżurach ZUS w naszym Urzędzie. Najbliższy dyżur ZUS zaplanowany jest na dzień 10 
maja 2019 r. w  godz. 10:00 - 14:00  - Plac Wolności 3 pok. Nr 7 

2. W dniu 26 kwietnia br. upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 

3. Obwieszczeniem z dnia 24 kwietnia 2019 r. Burmistrz Olecka podał do wiadomości wyborców informację 
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 

4. Przypominam, że  do 30 kwietnia 2019 r. na portalu podatki.gov.pl czeka na podatników Twój e-PIT, który 

można sprawdzić, zweryfikować, zaakceptować. Ale można też nic nie robić, wówczas 30 kwietnia br. 
zeznanie zostanie uznane za złożone. Więcej informacji umieściliśmy na naszej stronie internetowej.  

5. Przed świętami wielkanocnymi tablica turystyczna z planem miasta zlokalizowana w parku, naprzeciwko 

Urzędu Miejskiego w Olecku została naprawiona i odświeżona. Wykonano  aktualizację grafiki poprzez  

naniesienie zmian w planie i legendzie. Blachy licowe zostały wymienione na nowe. 

6. W maju zamontowana zostanie nowa tablica informacyjno-promocyjna przy Kamiennej Półrotundzie.  

Informacje na temat tej atrakcji przygotowane są w trzech wersjach językowych, ze zdjęciami i kodem QR 

przekierowującym na gminną stronę internetową. Tablica została wykonana z materiałów i w  jakości 

zbliżonej do tablicy zamontowanej na Placu Wolności w Olecku, w sąsiedztwie sceny. 

7. Wykonano nowy materiał promocyjny - ulotkę w formacie A4, trójdzielną, promującą olecki zespół 

rekreacyjno-sportowy. Materiał zawiera fragment planu miasta w skali 1:10 000 z zaznaczonymi numerami 

atrakcji, zdjęciami i opisami. 

8. W kwietniu przekazano protokołem użyczenia do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nowy namiot 

pneumatyczny  5-nożny o średnicy 8,3 m z promocyjnym nadrukiem, który będzie mógł być wykorzystywany 

jako stanowisko informacyjno-promocyjne podczas imprez organizowanych przez naszą jednostkę. 

9. Trwają prace redakcyjne związane w wydaniem w tym roku publikacji pod roboczym tytułem „Olecko  

w powojennych wspomnieniach mieszkańców”. Jesteśmy na etapie wyboru koncepcji graficznej. 

10. Trwają prace związane z przygotowaniem obchodów z okazji 30 lat wolności. 4 czerwca 1989 r. To data 

szczególna w dziejach naszego państwa. To wtedy Polacy wzięli udział w wolnych wyborach do Senatu 

i częściowo wolnych wyborach do Sejmu, decydując o demokratycznej perspektywie naszego kraju. 

Planujemy wystawę plenerową, debatę pięciu burmistrzów, którzy w tym okresie zarządzali naszą gminą 

oraz  prezentacje artystyczne. 

11. W ramach promocji oleckiego lata koncertowego zamieszczono płatną reklamę w publikacji, którą będzie 

insertowana  w Gazecie Wyborczej, w wydaniu na pierwszy weekend  majowy. Kolportaż obejmie nie tylko 

stolicę ale  również teren całego woj. mazowieckiego.  
12. W ramach projektu e-Gmina przygotowywany jest system powiadomień dla mieszkańców tzw. SPK (System 

Powiadamiania Klienta). W ramach tego systemu urząd może przesyłać do mieszkańców, na ich telefony 

komórkowe krótkie informacje w formie SMSów. W chwili obecnej chcielibyśmy dać możliwość zgłoszenia się 

do systemu dla mieszkańców spoza miasta, czyli osób które mają mniejszą szansę na dostęp do 

zamieszczanych informacji np. w formie plakatów, ogłoszeń, czy w internecie. System SPK umożliwia podział 

osób zgłaszających się na tzw. grupy tematyczne. W naszym przypadku tymi grupami byłyby sołectwa, dzięki 

czemu mieszkaniec danego sołectwa będzie powiadamiany o sprawach, które dotyczą jego obszaru 

zamieszkania, a zatem terenu sołectwa. Informacje wysyłane do mieszkańców będą dotyczyły przede 

wszystkim: 

- zagrożeń (przewidywane wichury, burze, skażenia, przerwy w dostawie prądu lub wody, a także powstałych  

wypadków, katastrof), 



- bezpłatnych badań lekarskich i programów zdrowotnych, 

- wydarzeń kulturalnych na terenie danego sołectwa, promocjach, projektach, 

- terminów płatności podatków i opłat lokalnych, zmiany wysokości opłat. 

      Na stronie eurzad.olecko.pl powstała zakładka Powiadomienia: 

      https://eurzad.olecko.pl/witryna_glowna/pl/#/strona/pl/powiadomienia 

     gdzie mieszkaniec może zostać subskrybentem powiadomień anonimowych (czyli bez konieczności        

zakładania konta na platformie e-urząd). Weryfikacja użytkownika następuje poprzez adres mailowy. Po 

wpisaniu adresu na jego pocztę przychodzi link aktywacyjny. Po kliknięciu w link mieszkaniec jest 

przenoszony ponownie na stronę eurzad.olecko.pl gdzie wpisuje swoje dane Imię, Nazwisko i Numer telefonu 

oraz wybiera grupę tematyczną do której chciałby się zapisać. Po potwierdzeniu danych automatycznie 

zapisuje się w systemie SPK.  

      Dla sołtysów zostaną rozdane druki zgłoszeń do systemu SPK, aby mieszkańcy którzy nie mają dostępu do 

internetu mieli również możliwość zapisania się do systemu powiadomień.   

 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 

1. Od 30 kwietnia do 15 czerwca br. realizowane będą stypendia szkolne za okres od stycznia do czerwca  
2019 r. Stypendia na w/w okres przyznano 356 uczniom. Łączna wysokość przyznanej pomocy wynosi 
278 340,00 zł, z czego 80 % to dotacja celowa, a 20 % środki własne Gminy. Miesięczna wysokość 
stypendiów wynosi  od 125 do 150 zł. 

2. Jako organ prowadzący przystępujemy do realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek  
w szkole i w domu” na lata 2019-2023, którego celem głównym jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły 
podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożycie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu 
w szkole. Jesteśmy na etapie wnioskowania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o udzielenie wsparcia 
finansowego na realizację zadania polegającego na doposażeniu i poprawie standardu funkcjonowania 
stołówkach szkolnych w dwóch szkołach podstawowych, tj. w Szkole  Podstawowej Nr 1 im. Henryka 
Sienkiewicza w Olecku oraz Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. 

3. Z dniem 1 kwietna została podpisana umowa o realizację inicjatywy lokalnej polegającej na zorganizowaniu 
imprezy muzycznej, mini festiwalu, szeroko pojętej muzyki elektronicznej na otwartym powietrzu pn. ,,Good 
Vibes Event”. Gmina przeznaczy na realizację zadania środki finansowe w wysokości 11 500,00 zł, 
stanowiące wkład finansowy Gminy.   

4. Dnia 19 kwietnia br. powołana została Społeczna Rada Kultury Gminy Olecko. Organ doradczy  
i opiniodawczy, działający przy Burmistrzu Olecka, w zakresie realizowanych przez Gminie Olecko zadań  
i przedsięwzięć dotyczących upowszechniania kultury. 
 
Wydarzenia  w MOSiR: 

5. W dniach 5-7 kwietnia na Hali LEGA w Olecku odbył się III Olecki Hidori Cup – zawody z cyklu Pucharu 
Polski P1 w Taekwondo Olimpijskim. Wydarzenie objęte zostało Patronatem Honorowym Burmistrza Olecka. 
Podczas wydarzenia wyróżniono jego gospodarzy – czyli LUKS HIDORI – z okazji 25-lecia Taekwondo  
w Olecku oraz 15-lecia LUKS HIDORI. 

6. W dniu 13 kwietnia, również na Hali LEGA rozegrany został XII Memoriał im. I. Jasieluna i F. Pietrołaja  
w tenisie stołowym. 

7. W najbliższy poniedziałek (29 kwietnia) na obiektach sportowych MOSIR-u odbędą się Mistrzostwa 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Mieszanych Sztafetowych 
Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców Igrzysk Dzieci, Młodzieży Szkolnej i Licealiady. Dyrektor 
MOSiR-u zakłada, że w zawodach wystartuje ok. 600 zawodników z całego województwa. 

8. Przypominam, iż w dniach od 1 do 5 maja na Hali LEGA  rozegrane zostaną Mistrzostw Polski w Siatkówce 
Kadetek. Zachęcam do kibicowania.  
 

Wydarzenia  w ROK : 
 

9. W dniu 1 kwietnia Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku ,,Mazury Garbate”, Olecka Izba Historyczna  
i Stowarzyszenie Kulturalne ,,Przypisanie Północy”, zorganizowali spotkanie z profesorem Uniwersytetu 
Warmińsko – Mazurskiego Zbigniewem Chojnowskim – historykiem literatury, poetą, autorem publikacji 
Północne miniatury krytyczne, Olsztyn 2019 r. 

10. W dniu 9 kwietnia miały miejsce eliminacje XXIII Gratki dla nastolatka. 
11. Dnia 13 kwietnia na rynku Placu Wolności w Olecku, Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku ,,Mazury 

Garbate” we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Oleckiej zorganizował VI Olecki Jarmark 
Wielkanocny.  

12. W dniu 14 kwietnia w sali kina ’’Mazur’’ odbył się koncert solo – Macieja Maleńczuka. 

https://eurzad.olecko.pl/witryna_glowna/pl/#/strona/pl/powiadomienia


 
 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 
1. Podpisano umowę i przystąpiono do realizacji inicjatywy lokalnej w ramach zadania publicznego pn. Bliżej 

łapy – Z pomocą zwierzętom! na terenie Gminy Olecko. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 
52 280,15 zł, z czego koszt budżetu Gminy Olecko to 15 530,15 zł.  

2. Trwają prace budowlane polegające na utwardzeniu powierzchni działki za pomocą kostki betonowej, 
remoncie istniejącego muru oporowego oraz zabezpieczeniu skarpy przy pomocy płyt betonowych na 
posesji u zbiegu ulic Partyzantów i 1 Maja, dz. nr ewid. 448/10. Wyłoniony w zapytaniu cenowym 
wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o. ul. Ożarowska 59/76, 01-411 Warszawa zobowiązał się do 
wykonania przedmiotu zamówienia za kwotę 70.110,00zł w terminie do 31 sierpnia 2019r. 

3. Postępowania środowiskowe. 

- Budowa kurnika w Rosochackich- w dniu 09.04.2019 r. do Urzędu wpłynęło odwołanie od wydanej decyzji 

odmownej. W dniu 16.04.2019 r. akta sprawy zostały przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Olsztynie; 

- Budowa kurnika w Kukowie- 07.02.2019 r. wezwaliśmy inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko; 

- Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 3 MW (teren inwestycji w okolicy Zielonówka). Wody Polskie w 

Białymstoku stwierdziły, że dla przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. Czekamy na opinię Inspektora sanitarnego w Olecku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Olsztynie; 

      - Przebudowa drogi powiatowej w Gordejkach. Zarówno Inspektor sanitarny w Olecku jak i Wody Polskie w 

Białymstoku stwierdzili, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na 

środowisko. Czekamy na opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie; 

- Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW (teren inwestycji na końcu Olecka w kierunku Ełku przy starej 

wąskotorówce do Kukowa). Wody Polskie w Białymstoku i Inspektor sanitarny w Olecku wyrazili opinię, że nie ma 

potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Czekamy na opinie Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Olsztynie; 

- w dniu 21.03.2019 r. do Urzędu wpłynął wniosek mieszkańca Świder o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla krów o obsadzie 59 DJP. Inspektor 

sanitarny w Olecku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Wody Polskie w Białymstoku wyrazili 

opinię, że nie ma potrzeby wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 

15.04.2019 r. wydaliśmy postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

dla w/w przedsięwzięcia, zaś w dniu 25.04.2019 r. została wydana decyzja środowiskowa;  

- w dniu 05.02.2019 r. do Urzędu wpłynął wniosek Zakładów Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J. o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze 

złoża w Olecku. Wody Polskie w Białymstoku stwierdziły, że dla przedsięwzięcia nie ma potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Czekamy na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Olsztynie; 

- w dniu 28.03.2019 r. do Urzędu wpłynął wniosek firmy Silvan Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej. W dniu 16.04.2019 r. do 

Urzędu wpłynęła opinia inspektora sanitarnego w Olecku stwierdzająca, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje 

potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Czekamy jeszcze na opinię Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Wód Polskich w Białymstoku.  

 

Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami  

1. Ogłoszono przetargi: 

1) czwarty na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kościuszki 12 w Olecku, powierzchnia 
użytkowa lokalu 46,60 m

2
, przetarg odbędzie się 21 maja 2019 r. 

 
2) czwarty na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym do kapitalnego remontu, 

położonej w Olecku przy ul. Zielonej 6 ( nr geod. nieruchomości 621/1, 629/14 o  łącznym obszarze                  
385 m

2
), przetarg odbędzie się 28 maja 2019 r. 

 



2.  Zawarto umowy notarialne: 

1)    na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z udziałami  w drodze dojazdowej               
       w Babkach Oleckich ( nieruchomość oznaczona nr geod.  67/6 o powierzchni 1617 m

2
, droga dojazdowa       

       oznaczona numerami geod. 64/3 i 67/4 o łącznej powierzchni 932 m
2
). 

 
3. Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie organizuje w bieżącym roku osiem 21-dniowych wakacyjnych 

turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci urodzonych w latach 2004-2012, których przynajmniej jedno z rodziców 
(opiekunów prawnych) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. 

Olsztyński Oddział posiada do dyspozycji: 

- 22 miejsca na turnusie dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w Jedlcu, 
- 20 miejsc na turnusie dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Świnoujściu. 
 
Pobyt dziecka na turnusie rehabilitacyjnym i koszty przejazdu pokrywa KRUS. Informacja opublikowana została 
na internetowej stronie urzędu oraz przekazana sołtysom w celu rozpropagowania jej w sołectwach.  
 
 
Wydział Finansowy 

 
1. Sporządzono i przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdania za I kwartał 2019 roku z 

wykonania dochodów, wydatków, zobowiązań, należności, z realizacji zadań zleconych oraz o wydatkach 

niewygasających, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 

W I kwartale 2019 roku zrealizowano dochody w wysokości 29.399.720,31 zł, tj. 26,8 % planu a wydatki w 

wysokości 25.983.440,23 zł, tj. 25,3 % planu.  

2. W I kwartale br. roku, po weryfikacji wniosków dotyczących zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem 

środków europejskich otrzymaliśmy płatności częściowe na projekt „e-Gmina” i „Rozbudowę amfiteatru w 

Olecku” oraz płatności końcowe na „Przebudowę targowiska miejskiego” i „Rozbudowę świetlicy wiejskiej w 

Borawskich”. Ogółem otrzymaliśmy refundację środków w kwocie 1.808.654 zł, więc 18 kwietnia spłacono 

dług 1.700.000 zł zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  

 

 
Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania 

 

Zadania zakończone w okresie sprawozdawczym:  

1. Budowa ulicy od ulicy 11-Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku  - projekt 

Wykonawca dokumentacji technicznej: Zakład Usług Projektowych „DROTECH Wojciech Wielgat, ul. 

Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Ełk – umowę podpisano 27 lutego 2018 r. 

Wartość prac projektowych brutto: 97 170,00 zł.  

Termin wykonania zamówienia – 29 marca 2019 r. 

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej. 

 

Zadania w trakcie realizacji:  

2. Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Olecku 

Wykonawca robót budowlanych: Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, Olecku, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 

Olecko. 

Koszt zadania: 3 162 666,81 zł 

Nadzór inwestorski – ZUPEEiUPwB Jan Makowski, Plac Zamkowy 5C/11, 19-400 Olecko. 

Koszt usługi –14 981,40 zł   

Dofinansowanie zadania – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 



Prace budowlane, po przerwie spowodowanej warunkami atmosferycznymi, wznowiono 18 marca 2019 r. 

Wykonawca zgodnie z zapisami umowy ma 30 dni na zakończenie zadania (ilość dni pozostała do zakończenia 

zadania w dniu wstrzymania robót) o ile będą sprzyjające warunki atmosferyczne. Maksymalny termin to 

30.04.2019 r.       

3. Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach. 

Wykonawca robót budowlanych: Spółdzielnią Budowlanych „SKOMAND” z siedzibą w Ełku przy ul. Wojska 

Polskiego 71A, - zawarcie umowy 27 sierpnia 2018 r. 

Koszt zadania: 1 122 644,19 zł 

Termin realizacji: 17 lipca 2019 r. 

Nadzór inwestorski – BUDOWNICTWO, Leszek Paukszt, Olecko, ul. Gołdapska 22. 

Koszt usługi – 13 500,00 zł.   

4. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach 

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto, ul. Kochanowskiego 6, 19-400 Olecko.  

Koszt zadania: 596.206,02 zł. 

Termin realizacji: 1 lipca 2019 r. 

Nadzór inwestorski – Projektowanie i Nadzory Budowlane, Wiktor Werstak, Olecko. 

Koszt usługi: 5 000 zł  

5. Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach 
Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach 

Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku 

Wykonawca: RICOLAND – DOMO Renata Górska, ul. Papiernia 4E, 16-400 Suwałki. 

Koszt robót budowlanych -  276.381,00zł. 

Termin realizacji: 10 maja 2019 roku 

Nadzór inwestorski we własnym zakresie. 

6. Zmiana sposobu użytkowania wraz z adaptacją na cele mieszkaniowe poddasza  
w budynku mieszkalno-usługowym w Babkach Oleckich 16, Gmina Olecko. 

Wykonawca robót: Usługi Remontowo- Budowlane, Zbigniew Dariusz Kopko, ul. Partyzantów 22, 16-400 Suwałki  

Cena realizacji zamówienia: 798 600,00 zł 

Termin realizacji – 30 czerwca 2019 r.  

Zakres robót: 

Nadzór inwestorski – BUDOWNICTWO, Leszek Paukszt, Olecko, ul. Gołdapska 22. 

Koszt usługi – 13 500,00 zł.   

7. Zagospodarowanie plaży gminnej Szyjka w Olecku   
Wykonawca robót: TOP-KOP Krzysztof Świtaj, ul. Graniczna 3, 19-500 Gołdap  

Cena realizacji zamówienia: 2 403 679,52,00 zł 

Termin realizacji – 15 lipca 2019 r.  

Nadzór inwestorski – BUDOWNICTWO, Leszek Paukszt, Olecko, ul. Gołdapska 22. 

Koszt usługi – 22 500,00 zł.   

Dofinansowanie zadania – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 

 
8. Dzienny Dom „Senior+” w Olecku   



Wykonawca dokumentacji technicznej: Usługi Projektowe i Budowlane Piotr Jasiakiewicz, ul. Parkowa 7,  

19-400 Olecko – umowę podpisano 28 stycznia 2019 r. 

Wartość prac projektowych brutto: 12 500,00 zł.  

Termin wykonania zamówienia – 29 marca 2019 r. 

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej. 

Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. 

 
9. Świetlica wiejska w Możnych – projekt budowlany [FS] 

Wykonawca dokumentacji technicznej: Architekt Kamila Kulik-Rubin, ul. Lipowa 39, 16-002 Dobrzyniewo Duże – 

– umowa zostanie zawarta po 26 kwietnia 2019 r. tj. po zwiększeniu środków do kwoty uzyskanej  

w procedurze zapytania ofertowego.  

Wartość prac projektowych brutto: 28 290,00 zł (w tym FS 15 140,00 zł).  

Termin wykonania zamówienia – 28 października 2019 r. 

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej. 

10. Przebudowa drogi gminnej nr 141044 na odcinku od km 0,00 do km około km 0,22 w miejscowości 
Giże – projekt [FS] 

Wykonawca dokumentacji technicznej: Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, Olecko – umowę 

podpisano 4 marca 2019 r. 

Wartość prac projektowych brutto: 6 150,00 zł.  

Termin wykonania zamówienia – 10 września 2019 r. 

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej. 

11. Zdrowe tężnie solankowe 

Na zaproszenie do składania ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania: 

„Zdrowe tężnie solankowe” Park 1 w Olecku, działka nr ewid. 49/2 obręb Olecko 2” wpłynęły 2 oferty za cenę 

42.398,10 zł oraz 68.880,00 zł . 

Nie wybrano Wykonawcy,  ponieważ ceny ofert przekraczają kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie 

zamówienia. 

Obecnie prowadzone są indywidualne negocjacje z potencjalnym projektantem. 

12. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Zabielne [FS] 
a) Wykonawca robót: Zakład Ogólnobudowlany Zabielne 45, 19-400 Olecko  

Cena realizacji zamówienia: 6 625,57 zł  

Termin odbioru - 12 kwietnia 2019 r.  

Zakres:  

 - Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1826N na działkę 26/2 
Nadzór inwestorski – Wydział BI. 

 

b) Zakup altany ogrodowej  

Koszt zakupu – 3 960,60 zł 

Montaż altany przez mieszkańców wsi.  

 

Procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

 

Drugie wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP Gąski I  



Termin wyłożenia: od 1 kwietnia do 23 kwietnia 2019 r. (zakończono wyłożenie) 

Uwagi: na piśmie do 7 maja 2019 r. 

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP w obrębie ewidencyjnym Olecko 1 – etap I, II , III 

Termin wyłożenia: od 8 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r. 

Uwagi: na piśmie do 14 maja 2019 r.  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, odbędzie się w dniu  

29 kwietnia 2019 r. o godzinie 14.00 w Urzędzie Miejskim w Olecku w sali konferencyjnej nr 32. 

 

W okresie międzysesyjnym zostały wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:  

1. Państwowa Szkoła Muzyczna w Olecku, ul. 1  Maja 1, 19-400 Olecko, rozbudowa budynku szkoły (ok. 14 
m2).  

2. PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok -budowa doziemnej linii 
kablowej SN-15kV oraz nN 0,4KV wraz ze stacją transformatorową (ok. 1200 m) w obrębie ewidencyjnym 
Zabielne 

3. Gmina Olecko, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko - budowa linii kablowej nN 0,4 kV pod potrzeby oświetlenia 
ścieżki pieszo-rowerowej oraz pomostów pływających wzdłuż rzeki Lega (ok. 2000 m) w m. Olecko, obręb 
ewid. Olecko 2, gm. Olecko.  

4. PEC Siejnik Agnieszka Kulbacka, ul. Chrobrego 11a, 16-400 Suwałki, budowa  urządzeń do przesyłania 
ciepła za pomocą gorącej wody wraz z urządzeniami towarzyszącymi służącymi do odbioru ciepła (ciepłociąg 
ok. 2810 m) na trasie Osiedle Siejnik I – Osiedle Lesk w obrębie ewid. Olecko 1, Olecko 2  

 

W trakcie rozpatrywania są następujące wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

1. P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 
m. Lenarty, obręb ewid. Judziki, gm. Olecko – postępowanie zawieszone 

2. Gmina Olecko, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko - budowa drogi gminnej w miejscowości Lipkowo (1,951 km), 
obręb ewid. Lesk, gm. Olecko  

3. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, budowa gazociągu n.c.  
i przyłączy gazu n.c. w m. Olecko, ul. 11 Listopada, (sieć ok. 250 m, przyłącza ok. 230 m), obręb ewid. Olecko 
2 

4. Gmina Olecko, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko - budowie drogi gminnej w miejscowości Giże Osada (około 
0,22 km), obręb ewid. Dobki, gm. Olecko 

 

 

Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

1. W ramach profilaktyki zdrowotnej 11 maja b.r. od godz. 12.do 17.00 na Placu Wolności oraz 

pomieszczeniach budynku Regionalnego Ośrodka Kultury odbędzie się impreza pod nazwą I Olecki Dzień 

Zdrowia. Wydarzenie organizowane jest przez Urząd Miejski, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Stowarzyszenie 

„Kocham Olecko”. Przygotowana została bogata oferta bezpłatnych badań, konsultacji i wykładów na temat 

profilaktyki zdrowia. W budynku ROK w galerii im. A. Legusa (znajdującej się na I piętrze) przeprowadzone będą 

badania słuchu, natomiast na sali kina odbędą się 2 wykłady -  jeden z zakresu wad słuchu i wzroku drugi zaś z 

zakresu udzielania pierwszej pomocy, połączony z użyciem defibrylatora. Bezpłatne badanie wzroku odbędzie się 

w salonie optycznym przy Placu Wolności 25. Przed budynkiem ROK stanie mammobus, w którym mieszkanki 

będą miały możliwość wykonania badania. 

Na placu w ustawionych namiotach medycznych mieszkańcy będą mogli bezpłatnie wykonać badanie EKG wraz 

z opisem i interpretacją lekarza specjalisty, badania ukrwienia kończyn dolnych, badania poziomu cholesterolu i 

glukozy, pomiar ciśnienia krwi oraz możliwość konsultacji u dietetyka. Będzie możliwość poznania umiejętności 

prawidłowej techniki mycia rąk w wykorzystaniem lampy UV oraz uzyskania informacji na temat chorób 

odkleszczowych. Prowadzona będzie także rejestracja dawców szpiku . TPD Olecko przygotuje stoisko ze 

zdrowymi i smacznymi przekąskami w ramach akcji  

,,Żółty talerz”. Atrakcją imprezy będzie symulacja wypadku komunikacyjnego z pokazem udzielenia pierwszej 

pomocy przy udziale wszystkich służb (straż pożarna, policja, pogotowie). Dodatkowe atrakcje to: pokaz 



samoobrony Krav Maga oraz ćwiczeń fitness z możliwością udziału w nich mieszkańców, mnóstwo gier i zabaw 

dla dzieci, które poprowadzi Pióropusz i WażkaFun. Informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego oraz na plakatach. W związku z obecnością sołtysów na sesji proszę o rozwieszenie plakatów w 

sołectwach oraz przekazanie informacji mieszkańcom. Udział w akcji jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich 

mieszkańców. 

W imieniu organizatorów serdecznie wszystkich zapraszam. 
 

2. Zapraszam mieszkańców do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „E-Obywatel nowe 

umiejętności cyfrowe” z zakresu pakietu office, grafiki komputerowej oraz telepracy dla osób niepełnosprawnych. 

Szkolenia są bezpłatne i adresowane do wszystkich mieszkańców gminy Olecko, którzy ukończyli 18 lat i 

posiadają podstawową umiejętność obsługi komputera. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie 

internetowej lub w Wydziale Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Olecku. 

 

3. Zakupiono sprzęt szkoleniowy: 

- 3 rodzaje defibrylatorów szkoleniowych, 

- 2 fantomy szkoleniowe z systemem informacji zwrotnej LED, 

 w ramach realizacji: -Inicjatywy lokalnej pn. „Defibrylacja – Edukacja”, który przewiduje przeszkolenie 220 

osób w 11 grupach szkoleniowych z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej 

defibrylacji zewnętrznej przy użyciu AED.  
 

4. W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Olecko pn. „Serce na mapie” zamontowane zostały 

3 ogólnodostępne przez całą dobę, automatyczne defibrylatory AED.  Jeden umieszczono na budynku 

Urzędu Miejskiego przy Pl. Wolności 3, drugi na budynku Regionalnego Ośrodka Kultury na Punkcie 

Informacji Turystycznej oraz trzeci na budynku przy Placu Wolności 2. Zainstalowane zostały w 

specjalnych kapsułach wyposażonych w alarm, ogrzewanie i oświetlenie.  

 

W ramach Funduszu Sołeckiego zamontowany w Lenartach na budynku świetlicy wiejskiej został 

czwarty defibrylator. Defibrylatory są proste w obsłudze, a do ich użycia nie potrzeba żadnych 

dodatkowych uprawnień. Planowane są otwarte szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy z 

użyciem defibrylatora dla wszystkich mieszkańców, pierwsze z nich odbędzie się 11 maja br. podczas I 

Oleckiego Dnia Zdrowia.  

 

 

Wydział Strategii i Rozwoju 

1. Otrzymaliśmy 70 tys. zł dofinansowania na drogę Świdry – Dzięgiele  

Kolejny odcinek drogi Świdry – Dzięgiele Oleckie będzie wykonany w tym roku. Otrzymaliśmy 70 000 zł 
dofinansowania z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych na realizację kolejnego etapu czyli 400 metrów. Wartość tej inwestycji w tym roku ma wynieść ćwierć 
miliona złotych. W ubiegłym roku wykonaliśmy ponad 0,5 km odcinek drogi, w tym roku będziemy kontynuować tę 
inwestycję. 
 
2. Otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km i odcinka drogi 
gminnej Nr 141038N od km 0+000 do km 0+286 w m. Możne Gmina Olecko. 

 
Dofinansowanie wysokości 824 301,48 zł  zostanie udzielone z Programu Fundusz Dróg Samorządowych 

2019. Całkowita wartość zadania to  1 990 433,10 zł. 
 
W ramach projektowanego zadania przewiduje się wykonanie następujących robót:  
a) przebudowę istniejących dróg gruntowych  o łącznej długości 1 783 m z tego około 19 m (w zarządzie PZD) 
b) budowę ścieżki pieszo-rowerowej szerokości 2,50 m o długości 225,5 m (z tego 6,5 metra niewkalifikowalne w 
zarządzie PZD w Olecku) z bezfazowej kostki betonowej grubości 8 cm zlokalizowanej przy jezdni drogi gminnej 
Nr 141038N łączącej obszar zabudowy wsi Możne z drogą powiatową Nr 1897N; 
c) przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi – 1 skrzyżowanie (niekwalifikowane 3 z drogami powiatowymi); 
d) pobocza z kruszyw naturalnych; 



e) przebudowę odcinków kolizyjnych energetycznej sieci kablowej ziemnej; 
f) przebudowę kolizyjnych odcinków sieci telekomunikacyjnej; 
g) przebudowę sieci wodociągowej w zakresie przesunięcia istniejących hydrantów kolidujących z projektowanym 
przebiegiem drogi w ilości 6 szt.; 
h) poprawę odwodnienia poza obszarem zabudowanym przez wykonanie 4 przepustów pod koroną drogi dla 
zachowania istniejących stosunków wodnych. 
 
3. Ubiegamy się o pieniądze na drogi 

15 kwietnia Gmina Olecko złożyła trzy wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie 
przebudowy trzech dróg: Gąski-Świdry-Dzięgiele, Gordejki Małe, Dąbrowskie – Dąbrowskie Osada.  

Wnioski dotyczą m.in.: 

- przebudowy 5,5 km drogi gminnej Gąski-Świdry-Dzięgiele. Całkowita wartość tego zadania wynosi 5 800 550 zł. 
Docelowo miałaby powstać droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,0 m, natomiast szerokość jezdni ma 
wynieść - 3,5 m.     

 - przebudowy ok. 2 km odcinka drogi gminnej w Gordejkach Małych. Wartość całkowita zadania wynosi 2 246 
201,97 zł. W ramach tego zadania zaprojektowano odcinek ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,50 m jako 
połączenie miejscowości Gordejki Małe z projektowaną według odrębnego opracowania ścieżką rowerową. 

- budowy drogi gminnej Dąbrowskie – Dąbrowskie Osada na odcinku ponad 2 km (2071 m). Wartość całkowita 
zadania wynosi 2 080 831,31 zł. 

 
Urząd Stanu Cywilnego 

W związku ze zmianami w ustawie o ewidencji ludności w zakresie uzyskiwania danych jednostkowych 
z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców przez podmioty publiczne, z dniem 1 maja 2019 r. wejdzie w życie 
ustawowe ograniczenie w uzyskiwaniu danych jednostkowych przez podmioty publiczne, czyli tzw. licznik 300.  

Od 1 stycznia do 30 kwietnia  2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji teletransmisyjnej – 
na mocy przepisów przejściowych – są uprawnione do uzyskiwania danych z rejestru PESEL albo rejestrów 
mieszkańców w sposób ilościowo nieograniczony (bez limitu udostępnień).  

Powyższe ulegnie zmianie od dnia 1 maja 2019 r. Od tej daty podmiot publiczny, który nie posiada 
decyzji teletransmisyjnej, będzie uprawniony do uzyskania wyłącznie  300 danych jednostkowych w roku 
kalendarzowym.  

W roku 2019 zliczanie wniosków kierowanych przez podmioty publiczne nieposiadające decyzji 
teletransmisyjnej rozpocznie się z dniem 1 maja 2019 r. Jeśli w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2019 r. na rzecz 
danego podmiotu publicznego nieposiadającego decyzji teletransmisyjnej organ gminy z prowadzonego przez 
siebie rejestru mieszkańców udostępni 300 danych jednostkowych, w przypadku skierowania kolejnego wniosku, 
nie będzie już uprawniony do jego realizacji. Organ gminy w opisanej powyżej sytuacji, jak również w stosunku do 
następnych wniosków tego podmiotu publicznego, który wykorzystał limit udostępnień, w oparciu o art. 47 ust. 3a 
ustawy o ewidencji ludności, zobowiązany jest do wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.  

Począwszy od roku 2020 zliczanie wniosków kierowanych przez podmioty publiczne nieposiadające 
decyzji teletransmisyjnej następować będzie w przedziale od 1 stycznia do 31 grudnia (rok kalendarzowy).  

Limit 300 udostępnień nie dotyczy wszystkich rejestrów mieszkańców łącznie, każdy rejestr 
mieszkańców to odrębny limit udostępnień. Limit ma charakter odnawialny – w sytuacji gdy podmiot publiczny 
wykorzysta ustawowy limit udostępnień w danym roku kalendarzowym, celem uzyskania kolejnych danych może 
wystąpić do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o wyrażenie zgody na udostępnianie danych z rejestru PESEL za 
pomocą urządzeń teletransmisji, bądź oczekiwać na odnowienie się limitu udostępnień, co każdorazowo 
następować będzie z dniem1 stycznia kolejnego roku.  

Wydział Dochodów i Egzekucji 

 



1. W związku z przedłużonym terminem składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, po 18 marca 2019 r. producenci złożyli wnioski na które 

zostały wydane decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego. W dniu 24 kwietnia 2019 r. został złożony 

wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przekazanie dodatkowej kwoty dotacji celowej na kwotę 

16628,76 zł.   

2. Przypominam, że 15 maja  upływa termin zapłaty drugiej raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od 

osób fizycznych. 

 

 

Długi weekend majowy w Olecku 

1 maja zapraszamy do sali widowiskowej Regionalnego Ośrodka Kultury na finał XXIII edycji Konkursu Piosenki 

Dziecięcej i Młodzieżowej "Gratka dla nastolatka". Warto przekonać się jakie talenty wokalne ma Olecko. 

1 maja odbędą również się dwie imprezy wędkarskie - na rzece Biebrzy, gdzie odbędzie się spinningowe otwarcie 

sezonu natomiast na jez. Sedraneckim rozegrane zostaną Mistrzostwa Spinningowe oleckiego koła Polskiego 

Związku Wędkarskiego.  

Długi weekend majowy w Olecku stoi sportem. Kolejne wydarzenie sportowe w Olecku już niebawem! Finały 

Mistrzostw Polski Kadetek w Piłce Siatkowej zostaną rozegrane na hali Lega w  Olecku w dniach 1-5 maja 2019 r. 

Już dziś zapraszamy do kibicowania! 

1 maja  na kortach miejskich w ramach otwarcia sezonu odbędzie się Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego. 3 maja 

zapraszamy z kolei na Nocny Turniej Tenisa Ziemnego.  

W ramach obchodów  Święta Konstytucji 3 Maja zapraszamy o godz. 11.30 do w kościoła pw. Najświętszej Maryi 

Panny  Królowej Polski, gdzie rozpocznie się  uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. Po mszy delegacje 

złożą kwiaty w miejscach pamięci, pod Krzyżem Misyjnym oraz  Pomnikiem Wdzięczności. 

W piątek, 3 maja 2019 r. o godz. 18:00 na serdecznie zapraszamy na "potańcówkę pod chmurką" na Plac 
Wolności w Olecku. W ramach działania pn. "Seniorzy w akcji" wystąpią zespoły z Olecka, Suwałk i Warszawy 
(zespół "Cała Praga Śpiewa" CzessBand ). 

Międzypokoleniowa grupa muzyczna Cała Praga Śpiewa powstała z pasji do śpiewania oraz z miłości do 
warszawskiego folkloru. Członkowie zespołu mówią o sobie „młodzi inaczej” i każdego dnia udowadniają, że 
można spędzać czas aktywnie, twórczo i radośnie, bez względu na wiek.  

4 maja o  godzinie 18.00 na obozowisku MOSiR odbędzie się impreza pod nazwą Integracja  

z Kocham Olecko - rozpoczynamy sezon. Organizatorzy zapraszają z własnym koszyczkiem na wspólne ognisko, 

śpiewanie i  granie oraz blok zabaw dla dzieci.  

Zapraszamy. 

 

 

 

 


