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WSTĘP

Opracowanie Strategii Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy Olecko rozpoczęto w miesiącu
marcu 1999 r., a następnego roku gmina Olecko uchwałą Rady Miejskiej przyjęła dokument do
realizacji. Strategia określała metody przygotowania i realizację działań administracyjnogospodarczych, służących rozwojowi gminy.
Autorzy przedstawili

priorytety

i

cele

jakie

miały

być

podstawą

rozwoju

gminy

na kolejne lata oraz określili zadania, jakie gmina powinna podjąć.
W sferze oświaty dostrzeżono szanse w kształceniu akademickim. Powołana ku temu celowi
Wszechnica Mazurska przez lata pełniła tę rolę. Zwracano uwagę na właściwe zdiagnozowanie
lokalnych potrzeb i dostosowanie edukacji na poziomie podstawowym i średnim. Podjęto również
kwestię edukacji ekologicznej, przede wszystkim w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
W turystyce, sporcie i kulturze dostrzeżono szanse w rozwoju opartym o wyjątkowe walory
przyrodniczo-kulturowe. Proponowano więc wspieranie turystyki i agroturystyki – rozwiązującej też
problemy bezrobocia. Cel, jakim była budowa centrów sportowo – rekreacyjnych, wpisywał się
doskonale w perspektywę rozwoju, a na przestrzeni lat wykonany został w stopniu bardzo dobrym.
Wyrażano nadzieję, że oferta turystyczna stanie się całoroczną i będzie aktywnie wspierana przez
działania promocyjne i wydarzenia kulturalne o ponadlokalnym charakterze.
W przedsiębiorczości, na bazie potencjału zawodowego i dorobku historycznego – włodarze
ówcześni pragnęli wykorzystać bogate tradycje rolnicze regionu. Szanse upatrywano w przemyśle
drzewnym oraz interesującej ofercie inwestycyjnej skierowanej do przedsiębiorców.
Uważna obserwacja pozwala dostrzec dwa aspekty: dobrze zdiagnozowanych ówcześnie potrzeb
oraz determinacji władz kolejnych kadencji w realizacji wielu zadań Strategii 2000. Strategia sprzed
wielu

lat

była

ważnym

dokumentem,

z

którego

korzystali

reprezentanci

wspólnoty

w kolejnych kadencjach. W wielu kwestiach Strategia 2000 zachowuje aktualność. Wymaga ona
jednak modyfikacji, przede wszystkim z powodu dostosowania jej do potrzeb zmieniającej się
rzeczywistości.
Od przyjęcia poprzedniej Strategii minęło ponad 10 lat. W tym czasie nastąpiło wiele
przełomowych wydarzeń. Proces wejścia Polski do Unii Europejskiej wniósł istotne zmiany
w sposobie przygotowania i realizacji przedsięwzięć rozwojowych gminy, a w świecie zapanował
kryzys gospodarczy, co odbiło się echem w funkcjonowaniu gminy Olecko. Olecko znalazło
możliwość większego otwarcia się na wschód. Wszystkie te czynniki powodują, że procesu rozwoju
gminy nie można było opierać na poprzedniej wersji Strategii, gdyż nowe wyzwania i problemy do
rozwiązania budują nową rzeczywistość.
Liczne zmiany w gospodarczym i społecznym otoczeniu lokalnym sprawiły, iż postanowiono
dokonać aktualizacji dokumentu, który powinien być w większym stopniu powiązany ze Strategią
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Rozwoju Województwa Warmińsko -Mazurskiego jak również skorelowany z głównymi programami
gminnymi. Uczyniono to Uchwałą Rady Miejskiej w Olecku w lipcu 2012 roku.
W związku z powyższym podstawą rozwoju gminy Olecko jest Strategia, która określa misję oraz
cele i kierunki działania do roku 2023. Jest to długookresowy plan działania, określający strategiczne
cele rozwoju gminy i przyjmujący takie cele i kierunki działania, które są niezbędne dla realizacji
przyjętych zamierzeń rozwojowych. Strategia stanowi podstawę do właściwego zarządzania gminą,
a także do ubiegania się o środki zewnętrzne, zwłaszcza z Unii Europejskiej. Ustalenia zawarte
w Strategii stanowią podstawę do prowadzenia przez władze gminy długookresowej polityki rozwoju
społecznego i gospodarczego. Ponadto Strategia wskazuje, jakie są najważniejsze do rozwiązania
problemy społeczne, gospodarcze, infrastrukturalne i ekologiczne, na których powinna być
skoncentrowana uwaga Rady Miejskiej w przyjętym horyzoncie czasowym.
Czynnikiem mającym wpływ na ostateczny kształt dokumentu jest „Charakterystyka i diagnoza
aktualnego stanu społeczno – gospodarczego gminy Olecko”, zawierająca podstawowe informacje
o gminie.
Raport

stanowiący

integralną

część

Strategii,

został

opracowany

według

wcześniej

przygotowanego schematu przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Olecku. Na podstawie
rzetelnego i obiektywnego opisu kondycji gospodarczej i społecznej gminy Zespół Ekspercki
we współpracy z gminą Olecko wypracował cele strategiczne, służące wzmocnieniu samorządu
do sprostania wyzwaniom polityki rozwojowej.
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013 – 2023 pozwala na realizację kluczowych
dla rozwoju gminy projektów, będących wynikiem strategicznej koncepcji rozwoju.
Dokonując prac aktualizacyjnych, których efektem jest przedkładany dokument Strategii Rozwoju
Miasta i Gminy Olecko na lata 2013 – 2023, uwzględniono również zasadnicze elementy, wpływające
na realizacje polityki rozwojowej, jak ocena i weryfikacja szans i słabości rozwojowych gminy oraz
czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego.
Proces aktualizacji Strategii będzie przyjmowany jako systemowy element zarządzania
strategicznego gminą Olecko. Strategia winna być aktualizowana i korygowana w takt zachodzących
istotnych zmian w otoczeniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym gminy.
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METODOLOGIA

Przy realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013 – 2020 obrano Metodę
Ekspercko - Partnerską, która pozwoliła połączyć wiedzę i doświadczenie ekspertów i samorządu oraz
uczestnictwo społeczne, zarówno instytucji, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych,
jak i mieszkańców gminy.
Proces zapoznawania się z atutami i wadami miasta i gminy Olecko obejmował badanie opinii
liderów publicznych, mieszkańców i przedsiębiorców działających na terenie gminy w zakresie
postrzegania przez nich zagadnień społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Wyniki badań
ankietowych stały się podstawą do wnioskowania o społecznym odbiorze rzeczywistej sytuacji
w mieście i gminie, wykrycia różnic pomiędzy społecznymi ocenami faktów, a ich rzeczywistym
stanem, a także problemów najbardziej dotykających mieszkańców i przedsiębiorców.
Na podstawie wypracowanej analizy SWOT: silne strony (wewnętrzne) gminy, słabe strony
(wewnętrzne), szanse (zewnętrzne) i zagrożenia (zewnętrzne) zespół ekspercki postawił pytanie:
Co należy zrobić, albo jakie podjąć działania lub spowodować efekty tych działań, żeby zlikwidować
słabe strony gminy i zniwelować zagrożenia? Następnie opracowano kilkanaście celów operacyjnych
opierając się na wcześniej wybranych słabych stronach i zagrożeniach. W podobny sposób zespół
pracował przy budowaniu celów określonych na podstawie mocnych stron i szans.
Kolejnym etapem prac zespołu ekspertów było zidentyfikowanie kierunków działania do
wypracowanych wcześniej celów.
Z uwagi na to, że zarówno dane statyczne, jak i dynamiczne, nie mogą zostać odpowiednio
ocenione bez odpowiedniej grupy porównawczej, za celowe uznano umiejscowienie miasta i gminy
Olecko pod względem rozwoju społeczno - gospodarczego, a także szczegółowo w zakresie rozwoju
społecznego, gospodarczego, przestrzennego i turystycznego wśród innych, porównywalnych gmin ze
wschodniej części obszaru województwa warmińsko-mazurskiego. Dla osiągnięcia tego celu
przeprowadzono analizę porównawczą- benchmarkingową z użyciem mierników rozwoju. Metoda ta
pozwala na uzyskanie wyniku w postaci procentowego miernika rozwoju w odniesieniu do gminy
idealnej w zakresie dobranych wskaźników w grupie gmin uznanych za porównywalne
(tzw. benchmarki). Oznacza to, że wynik odczytywany może być tylko w odniesieniu do konkretnej
grupy gmin i dodatkowo tylko i wyłącznie w zakresie przyjętych do badania zmiennych. W efekcie
analiza benchmarkingowa pozwala na zbudowanie rankingu badanych gmin.
Zadaniem metodycznym w aktualizowaniu Strategii było również dostosowanie dokumentu
do celów i priorytetów Strategii Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zbieżność
kierunków rozwoju obu dokumentów może być argumentem przy ubieganiu się przez samorząd
o środki budżetu państwa oraz funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć strategicznych.
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1. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE
1.1. UWARUNKOWANIA PRAWNO – POLITYCZNE MAKROOTOCZENIA
Z punktu widzenia acquiscommunautaire1gminy są traktowane jako część administracji
publicznej państwa członkowskiego UE.2;3
Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać przewidziane w art. 91
Konstytucji RP zasady określające stosunek prawa wspólnotowego do prawa krajowego, tj. zasada
pierwszeństwa

prawa

wspólnotowego

wobec

prawa

państw

członkowskich

oraz

zasada

bezpośredniego stosowania. Obowiązywanie tych zasad jest o tyle istotne dla władz samorządowych,
że powoduje znaczącą zmianę w katalogu źródeł prawa stanowiących podstawę funkcjonowania
administracji publicznej. Obok norm krajowego porządku prawnego administracja samorządowa
zobowiązana jest do stosowania norm pierwotnego i wtórnego prawa wspólnotowego.
Prawo Wspólnoty Europejskiej ma w dominującej części charakter gospodarczy. To ono jest
głównym (aczkolwiek nie jedynym) środkiem, za pomocą którego realizuje się szeroko rozumiana
integracja ekonomiczna państw UE. Gminy są jednostkami gospodarczymi jednolitego rynku Unii
Europejskiej, gdyż po pierwsze, korzystają z uregulowań kształtujących jego działanie
współuczestnicząc jako podmioty gospodarujące w obrocie handlowym a po drugie, mają do nich
zastosowanie istotne ograniczenia wynikające z ochrony tego rynku przed zniekształceniami
konkurencji lub zaburzeniami jego funkcjonowania spowodowanymi brakiem wyraźnego rozdziału
pomiędzy spełniającymi także funkcje władcze organami działającymi w sektorze publicznym
a sektorem prywatnym. Ograniczenie to wynika z prawa Unii Europejskiej, nawet chociażby
konkretne akty prawne, które mają zastosowanie do gmin miały postać ustaw lub aktów niższego
rzędu wydanych przez parlament krajowy.
Reasumując, można najogólniej stwierdzić, iż prawo europejskie ma na gminy wpływ w trzech
obszarach:


po pierwsze, w istotnym stopniu określa warunki makroekonomiczne ich funkcjonowania,



po drugie, tworzy narzędzia wspomagające (w szczególności o charakterze finansowym),



po trzecie, tworzy nowe zadania w stosunku do gmin lub też znacząco modyfikuje zadania
już istniejące (powodując także konieczność wypracowania nowych kompetencji).

1
Rzadziej zwane acquis de l'Union – dorobek prawny Wspólnoty Europejskiej oraz Unii Europejskiej obejmujący tak prawo
stanowione, jak i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zasady prawa WE oraz wspólne podstawowe
zasady konstytucyjne państw członkowskich UE. Pod pojęciem tym należy rozumieć ujednolicanie, dostosowywanie,
uzgadnianie lub zbliżanie regulacji prawnych państw członkowskich do całokształtu dorobku prawnego Wspólnoty
Europejskiej, który obejmuje wszystkie uchwalone w jej ramach akty prawne.
2
Polskie samorządy a prawo Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, luty 2005 r.; A. Nowak – Far,
Funkcjonowanie gmin w Unii Europejskiej, Poznań 2002; Samorząd terytorialny a prawo UE, Urząd Komitetu Integracji
Europejskiej.
3
A. Nowak – Far, Funkcjonowanie gmin w Unii Europejskiej, Poznań 2002.
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Jak to wynika z art. 5 TWE, Unia Europejska nie reguluje wszystkich sfer działania gmin.
W zakresie kompetencji wspólnych z państwami członkowskimi musi się ona kierować zasadą
subsydiarności pozostawić wiele istotnych kwestii do regulacji prawodawców krajowych.
Tabela 1 Dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej
Układ Europejski
Układ Europejski (Europe Agreement) z 16 grudnia 1991 r., ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską
a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, był umową międzynarodową, która wyznaczyła ramy
instytucjonalno-prawne stosunków Polski z Unią Europejską. Wszedł w życie, po zakończeniu po obu stronach procedury
ratyfikacyjnej, 1 lutego 1994 r. Wcześniej jednak, bo od 1 marca 1992 r., rozpoczęto realizację handlowej części tego
układu, pod postacią tzw. Umowy Przejściowej (Interim Agreement). Układ został opublikowany w Załączniku do nr 11
Dziennika Ustaw RP, poz. 38 z 27 stycznia 1994 r., a także w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich - OJ L
348/93.
W Preambule Układu odnajdujemy ważny zapis, że „końcowym celem Polski jest członkostwo we Wspólnotach,
a Stowarzyszenie, zdaniem Umawiających się Stron, pomoże Polsce osiągnąć ten cel”. Artykuł 1 definiuje następujące cele
Układu:
•

ustanowienie odpowiednich ram dla dialogu politycznego, który umożliwi rozwój bliskich stosunków politycznych
między stronami,

•

popieranie rozwoju handlu i harmonijnych stosunków gospodarczych między stronami, w celu sprzyjania
dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu i dobrobytowi w Polsce,

•

stworzenie podstawy dla pomocy finansowej i technicznej Wspólnoty dla Polski,

•

stworzenie właściwych ram dla stopniowej integracji Polski ze Wspólnotą,

•

popieranie współpracy w dziedzinie kultury.

Ten układ stał się podstawą integracji Polski z UE i przyjęcia przez nasz kraj kolejnych praw obowiązujących w całej Unii
Europejskiej.
Traktat Akcesyjny
Na mocy niniejszego Aktu nowe Państwa Członkowskie, w tym Polska przystąpiły do decyzji i umów przyjętych przez
przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w ramach Rady Wspólnoty. Nowe Państwa Członkowskie
zobowiązały się przystąpić od dnia przystąpienia do wszystkich innych umów zawartych przez obecne Państwa
Członkowskie i dotyczących funkcjonowania Unii lub związanych z jej działaniami.
Co oznacza, że Polska zobowiązała się do przestrzegania wszystkich norm prawnych i przyjętych strategii rozwojowych dla
poszczególnych obszarów życia społeczno – gospodarczego, w tym polityki społecznej wyrażonej m.in. w Strategii
Lizbońskiej przyjętej przez Unię Europejska w 2000 roku.
Strategia Lizbońska
Celem Strategii Lizbońskiej jest uczynienie z UE obszaru o dynamicznie rozwijającej się gospodarce, jednocześnie
zachowującego wysoką spójność społeczną. Spójność społeczna rozumiana jest tutaj jako zdolność społeczeństwa do
zapewnienia dobrobytu wszystkim swoim członkom oraz minimalizowania rozbieżności między nimi. Polega więc nie tylko
na zwalczaniu wykluczenia społecznego i ubóstwa, ale przede wszystkim na tworzeniu solidarności w społeczeństwie, tak
aby ograniczać zasięg występowania tego zjawiska. Strategia ta opiera się na trzech filarach: konkurencyjności, zatrudnieniu
i spójności społecznej.
Założeniem europejskiego modelu społecznego Unii Europejskiej i Rady Europy jest:
•

odpowiedzialność państwa za poziom i jakość życia wszystkich obywateli wyrażająca się m.in. w aktywnym
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przeciwdziałaniu rosnącemu ubóstwu i nadmiernemu rozwarstwieniu społecznemu,
•

oparcie polityki społecznej na prawach społecznych i socjalnych, których katalog zawiera Zrewidowana Europejska
Karta Społeczna - podstawowy dla Europejskiego Modelu Społecznego dokument Rady Europy, jak i Karta
Podstawowych Praw Unii Europejskiej włączona w całości do projektu Traktatu Konstytucyjnego ( w ostatecznej
wersji do Traktatu Lizbońskiego ), a następnie Traktatu Reformującego,

•

wielosektorowość i wielopoziomowość polityki społecznej, w której ważną rolę do odegrania mają sektor obywatelski i
rynkowy oraz władze regionalne i lokalne przy aktywnej postawie państwa realizującego interes wspólny
i chroniącego najbardziej podatnych na wykluczenie społeczne,

•

uznanie znaczenia mocnych i trwałych więzi rodzinnych i społecznych za jeden z istotnych czynników
zapobiegających powstawaniu problemów społecznych i gospodarczych,

•

uwzględnianie trendów demograficznych w planowaniu polityki społecznej, a szczególnie takich zjawisk jak:
zmieniająca się struktura wiekowa społeczeństwa, zmiany wzorów życia rodzinnego oraz migracje.
Traktat Lizboński

13 grudnia 2007 r. podpisano w Lizbonie Traktat Lizboński, który ustanawia nowe ramy prawne i sposób zorganizowania
Unii Europejskiej. Traktat został opracowany po to, aby Unia Europejska w XXI wieku lepiej odpowiadała na stojące przed
nią wyzwania. Dzięki wprowadzanym w Traktacie zmianom Unia będzie bardziej demokratyczna, przejrzysta i skuteczna w
działaniu. Traktat wzmacnia rolę Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych, gwarantując obywatelom większą
możliwość uczestnictwa w procesie decyzyjnym UE. Uproszczeniu i usprawnieniu ulegną metody pracy i zasady
podejmowania decyzji w UE. Instytucje europejskie w istotnym zakresie zostaną zreformowane. Zwiększą się możliwości
działania w dziedzinach o istotnym znaczeniu dla dzisiejszej Unii takich jak bezpieczeństwo energetyczne czy walka
z terroryzmem. Traktat wprowadza ponadto istotne zmiany w tak ważnej sferze działalności, jak polityka zagraniczna, m.in.
poprzez ustanowienie funkcji Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych oraz powołanie Europejskiej Służby
Działań Zewnętrznych. Zmiany te przyczynią się do lepszego promowania interesów i wartości europejskich w świecie oraz
umocnienia pozycji międzynarodowej UE. Traktat lizboński został ratyfikowany przez wszystkie 27 państw członkowskich
i wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku.

Tabela 2 Akty prawne i dokumenty strategiczno – planistyczne odnoszące się do rozwoju
społeczno - gospodarczego – obecnie obowiązujące w Polsce
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807)
Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie.
Art.7
Państwo udziela przedsiębiorcom pomocy publicznej na zasadach i w formach określonych w odrębnych przepisach,
z poszanowaniem zasad równości i konkurencji.
Art. 8.
1.Organy administracji publicznej wspierają rozwój przedsiębiorczości, tworząc korzystne warunki do podejmowania
i wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności wspierają mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich
przedsiębiorców.
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Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2001, nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)
Konieczność posiadania aktualnej strategii rozwoju gminy podyktowana jest nie tylko względami praktycznymi „dobrego
rządzenia”, ale również wynika z uregulowań prawnych, w tym w ustawie o samorządzie gminnym, która stanowi, iż do
zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a art. 18 ustawy wśród kompetencji rady gminy wymienia
„opracowanie programów gospodarczych”.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. 2009. Nr 89, poz. 712 z późniejszymi zmianami)
Ustawa określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę oraz tryb współpracy między nimi.
Art. 2.
Przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu
zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej,
podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej.
Ustawa ta obliguje samorządy do posiadania aktualnej strategii rozwoju, zaliczając strategie gmin i powiatów – obok
strategii rozwoju kraju, strategii sektorowych oraz strategii wojewódzkich – do kluczowych dokumentów planistycznych, na
podstawie których winna być prowadzona polityka rozwoju kraju.
Strategia Polityki Społecznej na lata 2007 – 2013
Celami Strategii Polityki Społecznej Rządu w latach 2007 – 2013 jest zbudowanie zintegrowanego systemu polityki
państwa prowadzącej do ułatwienia wszystkim obywatelom równego dostępu do praw społecznych, poprawy warunków
powstawania i funkcjonowania rodzin oraz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy zapewnieniu
demokratycznego współuczestnictwa obywateli. Na poziomie gminy dokumentem podporządkowanym tej strategii winna
być Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w swoich celach spójna z następującymi priorytetami:
Priorytet 1 - Poprawa warunków powstawania i funkcjonowania rodzin. Wsparcie rodzin w wychowaniu i edukacji dzieci.
1.1. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi młodego pokolenia w rodzinie i w środowiskach pozarodzinnych jako
czynnika poprawy jakości kapitału ludzkiego.
1.2. Tworzenie i wzmacnianie rozwiązań służących godzeniu pracy zawodowej i wychowywania dzieci, w celu podniesienia
aktywności zawodowej oraz umożliwienia pełniejszej realizacji planów prokreacyjnych.
1.3. Zbudowanie systemu wsparcia dla rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze.
1.4. System pomocy dla rodzin z dziećmi, celem wyrównywania deficytów rozwojowych u dzieci uczących się.
1.5. Rozwijanie placówek świadczących usługi edukacyjne, sportowo-rekreacyjne i kulturalne.
1.6. Kształtowanie pozytywnego klimatu wobec rodziny, małżeństwa i dzietności.
1.7. Wsparcie dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, w celu wyrównania szans dzieci i młodzieży podejmujących
i kontynuujących naukę.
1.8. Stworzenie kompleksowego systemu zapobiegania przestępczości, demoralizacji i nadużywania substancji
psychoaktywnych przez młodzież.
Priorytet 2 - Wdrożenie aktywnej polityki społecznej.
2.1. Wspieranie aktywności zawodowej i edukacyjnej poprzez system pomocy społecznej.
2.2. Rozwój zatrudnienia socjalnego, w celu przywrócenia możliwości zatrudnienia osobom podlegającym wykluczeniu
społecznemu.
2.3. Rozwój form ekonomii społecznej, na rzecz pobudzenia aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
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społecznym.
2.4. Rozwój budownictwa mieszkaniowego i wsparcie gmin w budowie mieszkań dla osób wymagających pomocy
socjalnej.
2.5. Stworzenie kompleksowego systemu probacyjnego.
2.6. Likwidacja pułapki dochodowej, ograniczenie zachęt do dezaktywizacji zawodowej oraz zwiększenie szans
zatrudnienia dla osób o niskich kwalifikacjach.
Priorytet 3 - Kompleksowa rehabilitacja i aktywizacja osób niepełnosprawnych.
3.1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
3.2. Tworzenie warunków do większej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych jako podstawy społecznej integracji
i poprawy warunków ich życia.
3.3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do usług społecznych.
3.4. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec niepełnosprawności.
3.5. Reforma systemu rentowego.
3.6. Usprawnienie systemu rehabilitacji, na rzecz utrzymania możliwości aktywności zawodowej.
3.7. Rozwijanie całościowych systemów pomocy dla osób obarczonych nietypowymi rodzajami niepełnosprawności,
wymagających kompleksowych i systemowych działań ze strony państwa.
Priorytet 4 – Tworzenie warunków sprzyjających integracji w starzejącym się społeczeństwie.
4.1. Rozwijanie systemu opieki pielęgnacyjnej, celem zbudowania środowiskowego modelu integracji ludzi starszych
i wymagających pomocy.
4.2. Wprowadzenie specjalizacji stacjonarnej opieki, celem budowy systemu specjalistycznego wsparcia dla osób
wymagających szczególnej opieki.
4.3. Aktywizacja i integracja lokalna osób w wieku poprodukcyjnym, wykorzystanie potencjału osób starszych
w środowisku lokalnym.
4.4. Zapewnienie odpowiednich świadczeń emerytalnych na starość.
4.5. Prowadzenie spójnej polityki wobec starości i na rzecz osób starszych.
Priorytet 5 - Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych.
5.1 Wdrożenie strategicznego planowania lokalnej i regionalnej polityki społecznej, celem stworzenia metody koordynacji
krajowej polityki społecznej.
5.2 Profesjonalizacja służb społecznych jako czynnika integracji lokalnej, celem zwiększenia samodzielności i aktywizacji
zawodowej osób wymagających pomocy socjalnej.
5.3 Wdrożenie systemu informacji i poradnictwa obywatelskiego oraz dostępu do lokalnych środków przekazu i Internetu.
Priorytet 6 - Partnerstwo publiczno-społeczne jako podstawa rozwoju usług społecznych.
6.1. Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych, regionalnych i krajowych.
6.2. Budowa partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie działalności pożytku publicznego.
6.3. Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
6.4. Wsparcie postaw obywatelskich.
6.5. Wzmocnienie partycypacji społecznej.
Priorytet 7 - Integracja społeczna i zawodowa imigrantów.
7.1. Wdrożenie polityki integracji społecznej i zawodowej imigrantów, celem prowadzenia kompleksowych działań
wszystkich instytucji publicznych.
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7.2. Wdrożenie polityki antydyskryminacyjnej, celem ograniczenia postaw ksenofobicznych wobec środowisk imigranckich.
7.3. Ustawiczne szkolenie kadr administracji publicznej oraz partnerów społecznych, celem przygotowania do pracy
z uchodźcami.
7.4. Zaprojektowanie spójnego systemu współpracy z uchodźcami.
Narodowa Strategia Integracji Społecznej
Celem prac nad Narodową Strategią Integracji Społecznej jest pomoc w procesie włączania się Polski w realizację drugiego
z celów Strategii Lizbońskiej UE stawiającego na modernizację europejskiego modelu socjalnego, inwestowanie w ludzi
oraz zwalczanie wykluczenia społecznego. Konkretne działania mają przyczynić się do:
−

dostosowania edukacji i szkolenia do wymogów życia i pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy,

−

rozwijania aktywnej polityki zatrudnienia przyczyniającej się do tworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy,

−

modernizacji systemu ochrony socjalnej, w tym systemów emerytalnych i ochrony zdrowia, m.in. w celu zapewnienia
ich finansowej stabilności oraz odpowiedniej koordynacji z celami polityki edukacyjnej i polityki zatrudnienia,

−

wspierania integracji społecznej, aby uniknąć pojawienia się trwale zmarginalizowanej klasy ludzi niezdolnych do
funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy oraz konkretyzacja Strategii Lizbońskiej w obszarze integracji.

Priorytety krajowe wyznaczające cele szczegółowe lokalnych strategii polityki społecznej opracowywanych na szczeblu
samorządów lokalnych to:
−

Wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym,

−

Poprawa jakości kształcenia na poziomie gimnazjalnym i średnim,

−

Upowszechnienie kształcenia wyższego i jego lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy,

−

Rekompensowanie deficytów rozwoju intelektualnego i sprawnościowego dzieci,

−

Radykalne ograniczenie ubóstwa skrajnego,

−

Ograniczenie tendencji do wzrostu różnic dochodowych,

−

Ograniczenie bezrobocia długookresowego,

−

Zmniejszenie bezrobocia młodzieży,

−

Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych,

−

Zwiększenie liczby uczestników w aktywnej polityce rynku pracy,

−

Upowszechnienie kształcenia ustawicznego,

−

Wydłużenie przeciętnego dalszego trwania życia w sprawności,

−

Powszechne ubezpieczenie zdrowotne,

−

Kobiety i dzieci objęte programami zdrowia publicznego,

−

Wzrost dostępu do lokali (mieszkań) dla grup najbardziej zagrożonych bezdomnością,

−

Dostęp do pracowników socjalnych,

−

Rozwój pomocy środowiskowej – zwiększenie liczby osób objętych usługami pomocy środowiskowej,

−

Zaangażowanie obywateli w działalność społeczną,

−

Realizacja Narodowej Strategii Integracji Społecznej przez samorządy terytorialne,

−

Dostęp do informacji obywatelskiej i poradnictwa obywatelskiego.
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Narodowa Strategia Spójności4
Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument
strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach
budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013.
Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy
i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej
i przestrzennej.
Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych. Celami horyzontalnymi NSS są:
1.

Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa,

2.

Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,

3.

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu
konkurencyjności Polski,

4.

Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego
o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,

5.

Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej
i przestrzennej,

6.

Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Wybrane fragmenty NSS związane z rozwojem społeczno – gospodarczym:
Wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej:
Dla podniesienia poziomu życia mieszkańców Polski, a także przyśpieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego, niezwykle
istotne jest zapewnienie bardziej równomiernego dostępu do podstawowej infrastruktury społecznej, a także rozbudowa tych
elementów, które wiążą się bezpośrednio ze wskaźnikami realizacji celów NSRO, w tym podniesieniem poziomu
wykształcenia, zwiększenia liczby absolwentów na kierunkach technicznych i przyrodniczych, podniesienia zdrowotności
pracowników i wydłużenia długości życia, a także podniesieniu jakości życia m.in. poprzez zwiększenie dostępu do
obiektów kultury i promocje turystyki i rekreacji(...).
Istotne znaczenie mają inwestycje służące zmniejszaniu nierówności w dostępie do infrastruktury medycznej, edukacyjnej,
kultury i turystyki(...).
Działania w dziedzinie infrastruktury kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego mają na celu przede wszystkim
zwiększenie dostępu do kultury mieszkańców Polski oraz podniesienie kompetencji kulturalnych społeczeństwa, a także
atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej kraju. Działania te będą koncentrować się na wykorzystaniu istniejącego już
potencjału dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim, ochronie i zachowaniu dziedzictwa
kulturowego, poprawie stanu infrastruktury kultury oraz rozwijaniu nowych, alternatywnych form korzystania z kultury(...).
...Istniejący potencjał kulturowy (w tym przebiegające przez Polskę europejskie szlaki kulturowe) i przyrodniczy oraz
planowane działania w obszarze kultury, tworzą korzystne warunki dla rozbudowy infrastruktury turystycznej. Dla
zapewnienia dostępu do odpowiedniej, wysokiej jakości usług oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej Polski i jej
regionów środki zostaną skoncentrowane przede wszystkim na poprawie jakości funkcjonującej infrastruktury turystycznej
poprzez projekty z zakresu jej rozbudowy, modernizacji i wyposażenia. Przedsięwzięcia w tym zakresie będą również
ukierunkowane na powstawanie nowych obiektów służących do prowadzenia działalności turystycznej, które będą spełniały

4

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia
Spójności. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Warszawa, maj 2007).
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standardy UE. Miejsca pracy w sektorze turystyki przyczynią się do wzrostu zatrudnienia w infrastrukturze towarzyszącej
produkcji towarów i usług niezbędnych dla obsługi turystów. Wsparcie dotyczące turystyki dotyczyło będzie zarówno
projektów spełniających kryteria infrastruktury społecznej - służącej nieodpłatnie ogółowi społeczeństwa, jak i na zasadach
komercyjnych, stanowiących element schematów pomocy publicznej(...).

•

Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego
o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług:

Planowane wsparcie dotyczyć będzie zarówno sektora usług rynkowych, w tym sektora turystyki i kultury oraz usług
medycznych, jak również tych usług podstawowych, które mogą pozytywnie wpływać na procesy rozwoju regionalnego
i zwiększenie dostępności do usług na obszarach marginalizowanych (...).

•

Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej
i przestrzennej:

Rozwój turystyki jest szansą na wzmocnienie pozycji ośrodków metropolitalnych, a równocześnie nadanie nowej dynamiki
rozwoju ośrodkom mniejszym, peryferyjnym oraz ośrodkom o wyczerpanych dotychczasowych potencjałach rozwojowych.
Turystyka jest aktywnością spinającą regiony, łączącą obszary miejskie z wiejskimi, aktywizującą wieś dziedziną
przyczyniającą się do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, nadającą nowy sens obszarom podmiejskim z funkcjami
turystyczno - rekreacyjnymi (...).

•

Pełniejsze wykorzystanie potencjału endogenicznego największych ośrodków miejskich:

Kluczowym zadaniem jest dalsze wspomaganie rozbudowy funkcji metropolitalnych (w tym naukowych, edukacyjnych,
kulturalnych i turystycznych) (...).
Jednocześnie działania powinny zostać ukierunkowane na pełniejsze wykorzystanie dla rozwoju sfery usług (w tym
uzdrowiskowych, turystycznych), unikalnego w skali europejskiej środowiska naturalnego i walorów kulturowych oraz
promocję wybranych produktów regionalnych (w tym ekologicznych), gałęzi przetwórstwa żywności i przemysłu, mających
podstawowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na tym obszarze (...).

•

Przeciwdziałanie marginalizacji i peryferyzacji obszarów problemowych:

Zachowanie walorów historycznych, podkreślenie ich unikalności i kolorytu lokalnego, co może zwiększyć ich atrakcyjność
turystyczną, a tym samym przyczynić się do wzrostu szans rozwojowych. Rewitalizacji powinny zostać poddane miasta
o istotnym znaczeniu dla rozwoju otaczających je układów lokalnych, znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej
i gospodarczej, a także miasta o wysokich walorach turystycznych (...).
Konieczny jest rozwój współpracy przygranicznej, rozbudowa infrastruktury granicznej, transportowej, turystycznej (...).
Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 20155
Strategia Rozwoju Kraju uchwalona przez Radę Ministrów 29 listopada 2006r. jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem
strategicznym Rozwoju Społeczno - Gospodarczego kraju służącym jako punkt odniesienia dla innych strategii i programów
zarówno rządowych jak i terytorialnych.
Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin.
Cel główny, a także problemy społeczno-gospodarcze wynikające z opóźnień rozwojowych, niedoinwestowania polskiej
gospodarki oraz uwarunkowań zewnętrznych, wskazują na priorytety. Określają one najważniejsze kierunki i główne
działania, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie głównego celu SRK.
5

Źródło: www.bip.mrr.gov.pl - Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015.

14 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013 – 2023

Priorytetami tymi są:

1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

2.

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej

3.

Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości

4.

Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa

5.

Rozwój obszarów wiejskich

Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020
Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR) 6
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR) wyznacza cele polityki
regionalnej wobec poszczególnych terytoriów w kraju, w tym w szczególności obszarów miejskich i wiejskich, oraz
definiuje ich relacje w odniesieniu do innych polityk publicznych o wyraźnym terytorialnym ukierunkowaniu. Dokument
ten określa także sposób działania podmiotów publicznych, a w szczególności rządu i samorządów województw dla
osiągnięcia strategicznych celów rozwoju kraju.
Wizja rozwoju regionalnego: W 2020 roku polskie regiony mają stanowić lepsze miejsce do życia dzięki zwiększeniu
poziomu i jakości życia oraz przez stworzenie takich ram gospodarczo-społecznych i instytucjonalnych, które zwiększają
szanse rozwojowe we wszystkich regionach oraz realizacji aspiracji i możliwości zamieszkujących je jednostek i wspólnot
lokalnych.
Celem strategicznym polityki regionalnej - będącym jednym z kluczowych elementów osiągania celów rozwoju kraju - jest
wzrost, zatrudnienie i spójność w horyzoncie długookresowym. Jego realizacja wymaga efektywnego wykorzystywania
właściwych dla poszczególnych regionów lub terytoriów potencjałów rozwojowych oraz wzmocnienia przewag
konkurencyjnych przy jednoczesnym usuwaniu barier rozwojowych.
Cel strategiczny obejmuje trzy cele szczegółowe:
1.

Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów (konkurencyjność),

2.

Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych (spójność),

Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych
terytorialnie (sprawność).
Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 20137
W dokumencie rozwój dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza w ujęciu regionalnym i lokalnym potraktowano jako atut
wzmacniający atrakcyjność turystyczną, a tym samym jako impuls do wzrostu gospodarczego i zwiększenia liczby miejsc
pracy. Kultywowanie i promocja szczególnie wartościowych zjawisk kultury lokalnej traktowane jest w dokumencie w
wymiarze podstawowego czynnika rozwoju regionu w odniesieniu do kapitału intelektualnego, wyrównywania szans,
rozwoju ekonomicznego – inwestycji i turystyki.
Rosnące znaczenie powiązania kultury z rozwojem gospodarczym i dochodami regionów jest w tym dokumencie podstawą
dla podjęcia działań w zakresie kształtowania zintegrowanych produktów turystycznych (w tym markowych produktów
turystyki kulturowej), większego wykorzystania elementów dziedzictwa kulturowego także zabytków oraz aktywności
instytucji kultury w rozwoju przedsiębiorczości, w tym turystyki.

Źródło: www.mrr.gov.pl – Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie,
Warszawa, 13 lipca 2010 r.
7
Źródło: www.mkidn.gov.pl - Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2013, przyjęta przez Radę Ministrów
w dniu 21 września 2004 r.
6
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Wśród propozycji rozwiązań systemowych wskazano także możliwość wprowadzenia tzw. „opłaty kulturowej”, która
w 50% przeznaczona byłaby na rozwój produktów turystycznych, a w 50% na ochronę zabytków. Zwrócono także uwagę na
możliwe wykorzystanie sieci punktów bibliotecznych jako uzupełnienia systemu informacji turystycznej w Polsce.
Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPPZK)8 - dokument planistyczny określający przyrodnicze,
kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania oraz cele polityki przestrzennej Polski. Dokument stanowi podstawę
dla programowania ponadlokalnych przedsięwzięć publicznych, wpływających na przestrzenne zagospodarowanie kraju.
Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju wskazuje na konieczność koncentracji aktywności społecznogospodarczej w miejscach najkorzystniejszych dla rozwoju gospodarczego. Przyjęta koncepcja polityki przestrzennego
zagospodarowania kraju w powiązaniu z działaniami realizowanymi w ramach polityki strukturalnej wyznacza następujące
priorytety:
−

wspieranie rozwoju funkcji stołecznych

Warszawy,

wspieranie kształtowania się aglomeracji miejskich

o największych szansach na awans w hierarchii europejskiej (Warszawa, Trójmiasto, Poznań, Kraków, a w dłuższym
okresie: Szczecin, Wrocław, Łódź, Katowice, Lublin, Bydgoszcz, Toruń, Białystok, Rzeszów); wspieranie ośrodków
o znaczeniu krajowym i regionalnym,
−

wspieranie kształtowania się dynamizujących rozwój kompleksów turystycznych, głównie Polski północnej, północnowschodniej i wschodniej, wspieranie rozwoju turystyki, nakierowanego na ochronę środowiska przyrodniczego
i dziedzictwa kulturowego, zagospodarowanie wolnych zasobów pracy, wykorzystywanie możliwości gospodarki
turystycznej w restrukturyzacji sektorów, takich jak: rolnictwo, zdrowie, gospodarka wodna.

Wyciąg
Głównym celem przestrzennego zagospodarowania Polski jest wykorzystanie dobrze wykształconej policentrycznej
struktury funkcjonalno-przestrzennej kraju do dynamizacji rozwoju Polski i przełamanie w ten sposób jej zapóźnienia
cywilizacyjnego. Cel ten jest zbieżny ze strategicznym celem NPR 2007–2013.
Zagospodarowanie przestrzenne kraju powinno umożliwiać osiągnięcie trwałego, wysokiego tempa wzrostu polskiej
gospodarki, przy zapewnieniu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i umożliwieniu obecnym i przyszłym
mieszkańcom kraju równoprawnego dostępu do zasobów przyrody i dóbr kultury. W szczególności powinno zaś ułatwiać
tworzenie gospodarki opartej na wiedzy i budowanie nowoczesnego, obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego(...).
Celem zagospodarowania przestrzennego jest zwiększanie dyfuzji rozwoju z miejsc i ośrodków już obecnie najwyżej
rozwiniętych i mających szanse na uzyskanie wysokiej dynamiki wzrostu do obszarów rozwiniętych niżej, które
z ośrodkami tymi mogą być lepiej powiązane dzięki rozwojowi infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej, a także
dzięki dostępowi do informacji dostępnej w tych ośrodkach i zacieśniania kooperacji z instytucjami i firmami w nich
funkcjonującymi. Ponadto celem zagospodarowania przestrzennego jest pomoc w przyspieszeniu wyposażenia
w infrastrukturę materialną regionów, do których efekty dyfuzji docierają w mniejszym stopniu(...).
Polityka przestrzenna państwa może oddziaływać na niektóre tylko sieci rozprzestrzeniania rozwoju – takie, które mają
znaczenie międzynarodowe i ogólnokrajowe – i w związku z tym być realizowana przez:
•

uzyskanie poprawy międzynarodowych połączeń komunikacyjnych między obszarami metropolitalnymi, a także
między tymi obszarami a ich zapleczem regionalnym, szczególnie z miastami będącymi ośrodkami subregionalnymi,
mającymi istotne znaczenie regionalne; czas dojazdu do miasta metropolitalnego nieprzekraczający 1 godz. umożliwia
bowiem korzystanie z rynku pracy wielkiego miasta przez mieszkańców jego regionu, przy jednoczesnym

Źródło: www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/ - Koncepcja Polityki i Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,
zaktualizowana Koncepcja., Warszawa, Październik 2005.

8
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pozostawaniu w dotychczasowym miejscu zamieszkania, podczas gdy utrudniony dostęp do wielkomiejskiego rynku
pracy powoduje „ucieczkę” najbardziej wartościowych jednostek z regionu do obszaru metropolitalnego;
•

rozwijanie sieci informatycznych i zapewnienie równego do nich dostępu na całym obszarze Polski, przy
upowszechnieniu korzystania z Internetu w szkolnictwie, administracji publicznej i biznesie, co pozwoli wyrównać
szanse mieszkańców całego kraju na włączenie się do tworzenia społeczeństwa informacyjnego, a tym samym na
uzyskanie zdolności do efektywnego funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy;

•

rozwijanie sieci wspierania innowacji i transferu technologii umożliwiających korzystanie z informacji o innowacjach
i technologiach przez wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa, nie tylko zaś te, które znajdują się w pobliżu
placówek udostępniających takie dane; sieci te powinny także zapewniać dostęp do całego istniejącego
ogólnokrajowego (i międzynarodowego) zasobu informacyjnego o innowacjach i technologiach, nie tylko zaś do
lokalnego;

•

stymulowanie zwiększania mobilności młodzieży i studentów (np. przez systemy stypendialne), ułatwiające młodemu
pokoleniu wydobycie się z obszarów zapaści gospodarczej i społecznej i uzyskanie wykształcenia, jak również
wspieranie właściwych instytucji i organizacji w stwarzaniu materialnych możliwości zwiększania tej ruchliwości;

•

udzielanie pomocy władzom regionalnym i lokalnym w osiągnięciu poprawy stanu technicznego i modernizacji
lokalnej infrastruktury drogowej, w celu wsparcia rozwoju małego biznesu, turystyki i rekreacji w obszarach
peryferyjnych.
Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012
z perspektywą do roku 2016

Polityka ekologiczna to dokument strategiczny, który przez określenie celów i priorytetów ekologicznych wskazuje
kierunek działań koniecznych dla zapewnienia właściwej ochrony środowisku naturalnemu.
Polityka ekologiczna państwa podejmuje wyzwania, w tym dotyczące:
−

realizacji założeń dyrektywy unijnej CAFE, dotyczącej ograniczenia emisji pyłów i o konieczności redukcji o 75%
ładunku azotu i fosforu w oczyszczanych ściekach komunalnych,

−

sporządzania map akustycznych dla wszystkich miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców i opracowania planów walki

−

prac nad dokumentem dotyczącym nadzoru nad chemikaliami dopuszczonymi na rynek, czyli o wdrażaniu

z hałasem,
rozporządzenia REACH.
Wśród priorytetów polityki ekologicznej znajdują się także następujące działania:
•

wspieranie platform technologicznych i ekoinnowacyjności w ochronie środowiska,

•

przywrócenie podstawowej roli miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, jako podstawy lokalizacji
inwestycji,

•

zwiększenie retencji wody,

•

opracowanie krajowej strategii ochrony gleb,

•

promocja wykorzystania metanu z pokładu węgla,

•

ochrona atmosfery,

•

ochrona wód,

•

gospodarka odpadami,

•

modernizacja systemu energetycznego.
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej
na lata 2007-2020

Polska Wschodnia, na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Polski Wschodniej została określona jako obszar
obejmujący 5 województw: Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie oraz Warmińsko-Mazurskie. Unia
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Europejska zaproponowała, aby w okresie programowania polityk i budżetu na lata 2007–2013 tak określony makroregion
był beneficjentem specjalnego instrumentu, zorientowanego na obszary o najniższym poziomie rozwoju społecznogospodarczego we Wspólnocie, uruchamianego w ramach europejskiej polityki spójności. Projekt Strategii Rozwoju Polski
Wschodniej jest wynikiem wspólnych prac administracji rządowej, samorządów, środowiska akademickiego oraz
partnerów. Strategia służy katalizowaniu dyskusji na temat rozwoju Polski Wschodniej, zawiera poprawki i uzupełnienia
z konsultacji społecznych, konsultacji międzyresortowych i postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Cel strategiczny polityki państwa w latach 2007–2020 jest wzrost poziomu spójności gospodarczej, społecznej
i terytorialnej całej Polski Wschodniej i każdego z jej województw w rozszerzonej Unii Europejskiej z uwzględnieniem
zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju.
Dążenie do osiągnięcia celu strategicznego i celów kierunkowych uzależniane jest od realizacji kluczowych pakietów
działań – priorytetów Strategii:
Priorytet 1 Oddziaływanie na poprawę jakości kapitału ludzkiego
Priorytet 2 Budowanie społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy
Priorytet 3 Wspieranie gospodarki, wspieranie funkcjonowania MSP
Priorytet 4 Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Polski Wschodniej poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej
Priorytet 5 Wykorzystanie położenia przy zewnętrznej granicy UE, rozwój współpracy transgranicznej
Priorytet 6 Wsparcie funkcji metropolitalnych miast Polski Wschodniej
Priorytet 7 Konserwacja i wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego oraz ochrona różnorodności biologicznej
Jako warunki osiągnięcia sukcesu misji rozwojowej Polski Wschodniej wyliczono następujące najważniejsze warunki
przełamania syndromu zacofania i biedy regionu:
1)

rozwój powinien bazować przede wszystkim na endogenicznych zasobach regionu w zgodzie z obowiązującymi
standardami i normami, w tym ochrony środowiska;

2)

jakość kapitału ludzkiego ma decydujący wpływ na sukces strategii;

3)

niezbędne jest partnerstwo dla rozwoju ze strony najważniejszych aktorów regionalnych i krajowych;

4)

patologie życia społecznego takie jak korupcja czy struktury typu mafijnego skutecznie niwelują najlepsze strategie
rozwojowe.
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
na lata 2009-2015

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) jest jednym z instrumentów polityki regionalnej, do których
ponadto należą: regionalne programy operacyjne wdrażane przez samorządy województw oraz krajowe programy
operacyjne: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna oraz programy
Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Program ten stanowi dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych, który wzmocni działanie innych programów
na obszarze Polski Wschodniej.
Program Rozwój Polski Wschodniej realizowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego) oraz krajowych środków publicznych. Pula środków przeznaczonych na Program z EFRR obejmuje kwotę
ok. 2,38 mld euro, w tym ok. 992 mln euro specjalnych środków przeznaczonych decyzją Rady Europejskiej dla
najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej (UE-25). Pozostała kwota, tj. prawie 1,3 mld euro, została przyznana przez
Rząd RP z ogólnej puli środków z EFRR przyznanych dla Polski. W 2011 kwota ta wzrosła do 1,395 mld euro. Wówczas po
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przeglądzie śródokresowym Programu Rozwój Polski Wschodniej budżet programu zasilono środkami z Krajowej Rezerwy
Wykonania (62,92 mln euro) oraz z Dostosowania Technicznego (51 mln euro).
Cel główny Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej: "Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno –
gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju".
Cel główny Programu jest osiągany przez realizację celów szczegółowych, którymi są:
•

stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy,

•

zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej i usunięcie nieprawidłowości
w funkcjonowaniu rynku w zakresie sieci NGA* oraz podstawowej infrastruktury szerokopasmowego dostępu do
Internetu,

•

rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich,

•

poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej,

•

zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu,

•

optymalizacja procesu realizacji PO Rozwój Polski Wschodniej.

Realizacja Programu opiera się na siedmiu osiach priorytetowych, zdefiniowanych jak poniżej:
Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka
I.1. Infrastruktura uczelni
I.2. Instrumenty inżynierii finansowej
I.3. Wspieranie innowacji
I.4. Promocja i współpraca
Oś priorytetowa II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
Oś priorytetowa III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu
III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego
III.2. Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej
Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa
IV.1 Infrastruktura drogowa
Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne
V.1. Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki
V.2. Trasy rowerowe
Oś priorytetowa VI: Pomoc techniczna
VI.1. Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Programu
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1.2. UWARUNKOWANIA PRAWNO-POLITYCZNE MIKROOTOCZENIA

Informacje zebrane w tabelach przedstawiają wybrane zapisy w dokumentach określających
kierunki i cele rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego oraz powiatu oleckiego.
Tabela 3 Dokumenty strategiczno – planistyczne obowiązujące w województwie warmińskomazurskim oraz powiecie oleckim
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020
W dokumencie zarysowano wizję województwa warmińsko - mazurskiego w roku 2020, która została zdefiniowana
następująco: „Warmia i Mazury regionem, w którym warto żyć”.
Cel główny strategii: Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy. Strategia
rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w horyzoncie 2020 r. wskazuje trzy priorytety, które w szerokim
rozumieniu obejmują całość zjawisk społeczno-gospodarczych włącznie z relacjami ze środowiskiem przyrodniczym:

Priorytet 1. Konkurencyjna gospodarka
Priorytet 2. Otwarte społeczeństwo
Priorytet 3. Nowoczesne sieci

Z punktu widzenia koniecznych instrumentów wsparcia dla realizacji polityki społecznej i integracji w województwie
istotnym w Strategii Województwa są następujące cele strategiczne:

Cel strategiczny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
Cel strategiczny osiągany będzie przez realizację następujących celów operacyjnych:
Cel operacyjny 1.1. Wzrost konkurencyjności firm
Cel operacyjny 1.2. Skuteczny system pozyskiwania inwestorów zewnętrznych
Cel operacyjny 1.3. Wspieranie systemu produkcji i promocja wytwarzanej w regionie żywności
wysokiej jakości.
Cel operacyjny 1.4. Wzrost potencjału turystycznego
Cel operacyjny 1.5. Wzrost konkurencyjności usług dla starzejącego się społeczeństwa
Cel operacyjny 1.6. Wzrost liczby miejsc pracy
Cel operacyjny 1.7. Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu
Cel operacyjny 1.8. Tworzenie społeczeństwa informacyjnego
Cel operacyjny 1.9 Doskonalenie administracji
Cel strategiczny 2. Wzrost aktywności społecznej
Cel strategiczny osiągany będzie przez realizację następujących celów operacyjnych:
Cel operacyjny 2.1. Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy
Cel operacyjny 2.2. Różnorodna i dostępna edukacja
Cel operacyjny 2.3. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Cel operacyjny 2.4. Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności usług medycznych
Cel operacyjny 2.5 Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego
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Cel operacyjny 2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego sprzyjającego integracji oraz zapobieganiu wykluczeniu
społecznemu
Cel operacyjny 2.7 Wzrost dostępności mieszkań
Cel operacyjny 2.8 Wzrost atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej
Cel operacyjny 2.9 Poprawa jakości i ochrona środowiska

Cel strategiczny 3. Wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych
Cel strategiczny osiągany będzie przez realizację następujących celów operacyjnych:
Cel operacyjny 3.1. Zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej spójności
Cel operacyjny 3.2. Dostosowana do potrzeb sieć nośników energii
Cel operacyjny 3.3 Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej
Cel operacyjny 3.4. Monitoring środowiska
W toku prac nas strategią opracowana została diagnoza problemowa „Konkurencyjność

Warmii i Mazur”, w której

z analizy uwarunkowań europejskich i krajowych, oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz
analizy zróżnicowań wewnątrzregionalnych wyszczególniono następujące punkty krytyczne realizacji strategii
województwa warmińsko-mazurskiego:
1.

Współpraca z Okręgiem Kaliningradzkim (bezpośrednia granica z Federacją Rosyjską).

2.

Współpraca bałtycka realizowana we współpracy z województwami pomorskim i zachodniopomorskim.

3.

Rozwijanie infrastruktury komunikacyjnej poprzez powiązanie województwa z innymi regionami Polski, krajami Unii
Europejskiej i państwami sąsiedzkimi.

4.

Rozwijanie funkcji akademickich i badawczych w Olsztynie i innych największych ośrodkach miejskich województwa.

5.

Rozwijanie funkcji metropolitalnych Olsztyna.

6.

Wspieranie kształtowania profilu specjalizacji województwa w wysokiej jakości produktach rolniczych
i konkurencyjnych przemysłach, w oparciu o grona przedsiębiorczości (ang. clusters).

7.

Wspieranie rozwoju turystyki przy wykorzystywaniu najlepszych w Polsce predyspozycji do rozwoju jej niektórych
segmentów.

8.

Ochrona środowiska przyrodniczego i utrzymanie pozycji najbardziej czystego regionu w Polsce.

9.

Dostosowanie polityki regionalnej województwa do specyfiki trzech podregionów – elbląskiego, ełckiego

a)

trudności na rynku pracy, które najsilniej przejawiają się w północnym pasie województwa,

i olsztyńskiego. Rozwiązanie problemów:
b)

niski poziom dochodów własnych gmin – południowa granica regionu – przy niskim zaangażowaniu inwestorów
zagranicznych,

c)

rozwój determinowany warunkami przyrodniczymi w środkowo-południowej części województwa (znaczny udział
lasów).

10. Opieranie polityki rozwoju regionu o „kręgosłup” komunikacyjny, jakim jest droga nr 16.
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Regionalny Programy Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 jest dokumentem planistycznym o charakterze
wykonawczym, którego cel główny oraz cele szczegółowe wynikają wprost z podstawowego planu rozwojowego, jakim jest
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020, stanowiąc kolejny
instrument jej wdrażania.
Cel główny programu: Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych.
Cel ten realizowany będzie poprzez uwzględnienie następujących osi priorytetowych i wynikających z nich celów
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operacyjnych:
•

Przedsiębiorczość
Cel: Wzrost potencjału gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw Warmii i Mazur.

•

Turystyka

•

Infrastruktura społeczna

Cel: Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej regionu.
Cel: Szeroka dostępność do usług społecznych dobrej jakości czynnikiem wzrostu konkurencyjności regionu.
•

Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Cel: Wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrów przedsiębiorczości usług
i zamieszkiwania.

•

Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna
Cel: Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej spójności transportowej regionu.

•

Środowisko przyrodnicze
Cel: Wzmocnienie pozycji województwa w europejskich sieciach przyrodniczych poprzez poprawę lub zachowanie
dobrego stanu środowiska i zapobieganie jego degradacji.

•

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Cel: Zwiększenie dostępu do sieci i wykorzystania technik informatycznych w gospodarce, sektorze publicznym
i sferze społecznej.
Wojewódzki program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji
zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2012-2015

Prace nad „Wojewódzkim programem wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy
w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2012-2015” rozpoczęto od zidentyfikowania, na
podstawie aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych, głównych problemów dotyczących wyrównywania szans
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę te problemy,
określono cel strategiczny oraz 4 główne priorytety, które służą jego realizacji.
Cel strategiczny programu: Osoby niepełnosprawne aktywniej uczestniczą w życiu rodzinnym, społecznym
i zawodowym oraz są bardziej zintegrowane ze środowiskiem lokalnym.
Niżej wymienione priorytety wraz z celami ogólnymi są współzależne i służą osiągnięciu celu strategicznego programu:
Priorytet I Profilaktyka i ograniczanie skutków niepełnosprawności.
Cel ogólny: Rozszerzenie zakresu usług na rzecz zapobiegania powstawania niepełnosprawności oraz ograniczania jej
skutków.
Priorytet II Integracja społeczna osób niepełnosprawnych.
Cel ogólny: Zwiększenie aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i integracji ze środowiskiem.
Priorytet III Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
Cel ogólny: Zwiększenie aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym
Priorytet IV Partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych.
Cel ogólny: Rozwój partnerstwa na rzecz osób niepełnosprawnych zapewniający ich aktywne uczestniczenie w życiu
rodzinnym, społecznym i zawodowym.
Strategia rozwoju turystyki do 2020 r. w województwie warmińsko-mazurskim
Strategia rozwoju turystyki do 2020 r. w województwie warmińsko-mazurskim została opracowana w 2001 r. przez Zarząd
Województwa. Była ona wynikiem konieczności wskazania kierunków rozwoju turystyki jako jednego z najbardziej
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istotnych obszarów rozwojowych regionu. Podobnie jak strategia rozwoju województwa, dotyczy ona głównie obszarów
i zagadnień, które są przedmiotem interwencji publicznej, i formułuje cele, których osiągnięcie zależy od aktywności
wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój turystyki w województwie.
Zakres strategii obejmuje obszary, produkty i rynki turystyczne, na których województwo warmińsko-mazurskie może,
zamierza, bądź powinno konkurować. Jako dokument o charakterze wojewódzkim, strategia dotyczy obszarów i zagadnień
o znaczeniu ponadlokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
Strategia rozwoju turystyki w województwie warmińsko-mazurskim jest dokumentem stanowiącym rozwinięcie „Strategii
Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w obszarze „Turystyka”, w związku z tym punktem wyjścia do
sformułowania wizji jej rozwoju jest cel strategiczny:
Główny cel: Turystyka wiodącą dziedziną gospodarki Warmii i Mazur
Rozwinięciem tego celu jest prezentacja następującej wizji rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego:
Turystyka wiodącą dziedziną gospodarki Warmii i Mazur generującą nowe miejsca pracy i wzrost dochodów ludności.
Poprzez ochronę i kontrolowany rozwój posiadanych zasobów naturalnych i kulturowych Warmia i Mazury staną się
synonimem miejsca generującego produkty turystyczne wysokiej jakości, skutecznie konkurującego zarówno na rynku
krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.
Na podstawie znajomości mechanizmów rozwojowych w gospodarce turystycznej oraz uwarunkowań wynikających
z diagnozy turystyki województwa warmińsko-mazurskiego wskazuje się główne pola strategiczne, w których generują się
i kumulują procesy rozwojowe i działalność w dziedzinie turystyki:
Pole strategiczne: Produkt turystyczny.
Priorytet I Rozwój regionalnych produktów turystycznych
Cel strategiczny 1
Rozwój produktów wizerunkowych
Cel strategiczny 2
Rozwój produktów podstawowych
Cel strategiczny 3
Rozwój produktów niszowych
Cel strategiczny 4
Rozwój produktów uzupełniających

Cel operacyjny 1 Rozwój walorów i atrakcji turystycznych
Cel operacyjny 2 Rozwój infrastruktury
Pole strategiczne: Promocja.
Priorytet II Skuteczna promocja produktów turystycznych
Cel strategiczny 1
Poprawa promocji regionu i produktów turystycznych
Cel strategiczny 2
Usprawnienie systemu regionalnej informacji turystycznej

23 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013 – 2023
Pole strategiczne: Zasoby ludzkie i struktury organizacyjne.
Priorytet III Rozwój aktywności społecznej i kadr oraz branżowych struktur organizacyjnych.
Cel strategiczny 1
Aktywizacja społeczna na rzecz turystyki i krajoznawstwa
Cel strategiczny 2
Kształcenie, szkolenie i doskonalenie kadr turystycznych
Cel strategiczny 3
Rozwój branżowych struktur organizacyjnych
Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020
Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 jest dokumentem
komplementarnym zaktualizowanej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Strategia Innowacyjności Województwa
Warmińsko-Mazurskiego będąc w stosunku do niej strategią sektorową, uszczegółowiającą wizję i cele w odniesieniu do
zagadnień innowacyjności regionu. Zakłada realizację celów do roku 2020. Regionalna Strategia Innowacyjności stawia na
rozwój gospodarki opartej na usługach i produktach o wysokiej wartości dodanej, przy jednoczesnym rozwoju kapitału
społecznego, kapitału ludzkiego oraz kultury innowacji. Region stawia na zrównoważony i efektywny rozwój, w tym na
gospodarkę opartą na innowacjach, a jednocześnie przyjazną środowisku, wykorzystującą m.in. zieloną energię oraz czyste
i niskoemisyjne technologie. Z tego faktu wynika wizja i misja RSI:
Wizja: Województwo warmińsko-mazurskie atrakcyjnym środowiskiem dla kreatywnych oraz regionem gospodarki opartej
na wyspecjalizowanych usługach i produktach o wysokiej wartości dodanej.
Misja: Misją Regionalnej Strategii Innowacyjności jest inspirowanie i koordynacja działań w kierunku mobilizacji kapitału
społecznego, gospodarczego i naukowo-badawczego dla wykreowania innowacyjnej specjalizacji gospodarki regionu
warmińsko-mazurskiego.
Dla realizacji wizji i misji sformułowane zostały cele strategiczne i operacyjne.
Cel strategiczny 1 Budowanie silnego kapitału społecznego i kultury innowacji
Cel operacyjny 1 Promowanie postaw innowacyjnych wśród kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw,
samorządów, instytucji wsparcia oraz wśród społeczeństwa.
Cel operacyjny 2 Pobudzanie lokalnych inicjatyw na rzecz innowacji.
Cel operacyjny 3 Promocja współpracy wśród wszystkich uczestników regionalnego systemu innowacji.
Cel operacyjny 4 Budowanie kapitału społecznego w procesie tworzenia i wdrażania RSI oraz promocja tego procesu jako
dobrej praktyki współdziałania na rzecz innowacji w regionie.
Cel operacyjny 5 Tworzenie wizerunku Warmii i Mazur jako regionu otwartego na innowacje.
Cel strategiczny 2 Transformacja gospodarki w kierunku specjalistycznych produktów i usług opartych na wiedzy
Cel operacyjny 1 Budowanie innowacyjnej specjalizacji regionalnej.
Cel operacyjny 2 Pozyskiwanie inwestycji zewnętrznych na produkcję wysoko wyspecjalizowaną i usługi oparte na wiedzy.
Cel operacyjny 3 Promocja i wsparcie przedsięwzięć biznesowych opartych na współpracy ze sferą B+R oraz tworzenia
działów badawczych przez firmy.
Cel operacyjny 4 Promocja zarządzania strategicznego oraz innowacyjnych form organizacji w firmach.
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Cel operacyjny 5 Pomoc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego na innowacyjne inwestycje.
Cel strategiczny 3 Usprawnienie instytucjonalnego systemu innowacji
Cel operacyjny 1 Koordynacja działań proinnowacyjnych samorządów i instytucji otoczenia biznesu.
Cel operacyjny 2 Rozwijanie usług proinnowacyjnych.
Cel operacyjny 3 Utworzenie i efektywne wykorzystanie infrastruktury proinnowacyjnej, w tym parków naukowotechnologicznych i inkubatorów technologicznych.
Cel operacyjny 4 Usprawnienie wsparcia dla innowacji przez administrację publiczną.
Cel operacyjny 5 Dostosowywanie działań sektora nauki dla potrzeb regionalnej gospodarki.
Cel strategiczny 4 Rozwój kreatywnego kapitału ludzkiego
Cel operacyjny 1 Rozwój umiejętności i kwalifikacji kadr regionalnej gospodarki i administracji.
Cel operacyjny 2 Dostosowanie kształcenia do aktualnych i przyszłych potrzeb gospodarki.
Cel operacyjny 3 Przyciąganie i tworzenie możliwości rozwoju dla utalentowanego i wykwalifikowanego kapitału
ludzkiego.
Cel operacyjny 4 Inteligentne wykorzystanie kompetencji i doświadczenia ludzi 50+.
Strategia Rozwoju Powiatu Oleckiego na lata 2003-2015
Obszar strategiczny 1: UKŁAD KOMUNIKACYJNY
CEL STRATEGICZNY 1.1: Dostosowanie sprawności układu komunikacyjnego do potrzeb mieszkańców i planów rozwoju
powiatu.
Inne cele osiągnięte dzięki realizacji celu strategicznego:
−

wzrost atrakcyjności turystycznej regionu,

−

stworzenie dodatkowych miejsc pracy,

−

przyciąganie kapitału,

−

ochrona środowiska.

−

zalesienie gruntów mało przydatnych rolniczo

CEL STRATEGICZNY 1.2: Rewitalizacja przewozów kolejowych pasażerskich i towarowych.
Obszar strategiczny 2: EDUKACJA
CEL STRATEGICZNY 2.1: Sprawny system edukacji dostosowany do potrzeb gospodarki regionu sprzyjający rozwojowi
zasobów ludzkich.
Cel operacyjny „Dobra szkoła” o wysokiej jakości kształcenia i klimacie pracy sprzyjającej rozwojowi ucznia. Szkoła
bezpieczna i przyjazna, której filozofia opiera się na współpracy wszystkich zainteresowanych: nauczycieli, uczniów,
rodziców, społeczności lokalnej.
Cel operacyjny

Podjęcie profilaktyki zmierzającej do zmniejszenia występowania zjawisk patologicznych wśród

młodzieży.
Cel operacyjny Podejmowanie działań w zakresie podniesienia kwalifikacji zawodowych młodzieży wiejskiej.
Cel operacyjny Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu.
Cel operacyjny Wspieranie inicjatyw i współdziałanie na rzecz promocji placówek oświatowych.
Cel operacyjny Podejmowanie starań w celu rozwoju bazy szkolnej oraz modernizacja i rozbudowa istniejącej.
Obszar strategiczny 3: KULTURA
CEL STRATEGICZNY 3.1 Marketing w kulturze, czyli jak działać z sukcesem.
Cel operacyjny Współdziałanie z jednostkami samorządu gminnego i wojewódzkiego oraz organizacjami pozarządowymi
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w zakresie współpracy kulturalnej.
Cel operacyjny Organizowanie lokalnych, regionalnych i międzynarodowych imprez kulturalnych promujących powiat.
Cel operacyjny Współpraca w zakresie rozwoju dziedzictwa regionalnego.
Cel operacyjny Ochrona dziedzictwa jako cel priorytetowy działalności kulturowej w powiecie.
Obszar strategiczny 4: KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA
CEL STRATEGICZNY 4.1 Umasowienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Promocja powiatu poprzez
organizację imprez ponadlokalnych i ogólnopolskich.
Cel operacyjny Wspierająca i aktywizująca rola powiatu w kształtowaniu sportowego stylu życia młodzieży i mieszkańców
regionu.
Obszar strategiczny 5: TURYSTYKA I PROMOCJA
CEL STRATEGICZNY 5.1 Turystyka wiodącą dziedziną gospodarki powiatu oleckiego.
Cel operacyjny Wykorzystanie potencjału turystycznego powiatu.
Cel operacyjny Rozwój bazy turystycznej.
Cel operacyjny Współpraca i wspieranie działań Punktu Informacji Turystycznej.
Cel operacyjny Prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej.
Cel operacyjny Utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej.
Obszar strategiczny 6: OCHRONA ŚRODOWISKA
CEL STRATEGICZNY 6.1 Powiat Olecki przyjazny środowisku
programy:
−

Poprawa jakości i ochrony powierzchni ziemi

−

Wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa – właściwa edukacja ekologiczna

−

Poprawa jakości i ochrona powietrza

−

Zachowane walory krajobrazowe

−

Hałas

−

Jakość wód i poprawa stosunków wodnych

−

Zwiększenie lesistości powiatu

Obszar strategiczny 7: OCHRONA ZDROWIA
CEL STRATEGICZNY 7.1 Dokończenie budowy Szpitala Powiatowego w Olecku.

Tabela 4 Miejscowe akty prawne dotyczące rozwoju społeczno – gospodarczego obowiązujące
w gminie Olecko
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Olecko na lata 2007-2013
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olecko jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego. Zakłada
dokładny czas realizacji na lata 2007-2013 oraz przybliżony na lata następne. Obszar realizacji planu obejmuje tereny
wiejskie oraz miejskie. Opis realizacji zadań w planie rozwoju lokalnego podzielono na dwa priorytety. Dotyczą one
zagospodarowania w infrastrukturę techniczną obszaru gminy oraz zagospodarowania w infrastrukturę społeczną.

26 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013 – 2023

PRIORYTET 1 POPRAWA ZAGOSPODAROWANIA INFRASTRUKTURALNEGO OBSZARU GMINY
Cel strategiczny nr 1. Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.
Cel strategiczny nr 2 Poprawa infrastruktury drogowej.
Cel strategiczny nr 3 Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Cel strategiczny nr 4 Poprawa infrastruktury komunalnej miasta Olecko.
PRIORYTET 2 POPRAWA ZAGOSPODAROWANIA W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ OBSZARU GMINY
Cel strategiczny nr 5 Poprawa infrastruktury oświatowej.
Cel strategiczny nr 6 Budowa i modernizacja gminnej bazy kulturalnej.
Cel strategiczny nr 7 Budowa i modernizacja gminnej bazy turystycznej.
PRIORYTET 3 POPRAWA INFRASTRUKTURY SPOŁECZENSTWA INFORMACYJNEGO
Cel strategiczny nr 1 Przygotowanie organizacyjno-techniczne regionu do realizacji długotrwałego procesu budowy
społeczeństwa informacyjnego i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu, dla szybszego
i sprawniejszego zarządzania regionem oraz zapewnienia rozwoju elektronicznych usług dla ludności i podmiotów
gospodarczych.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Olecko na lata 2009-2015
Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Olecko jest podniesienie jakości życia mieszkańców oraz podniesienie
konkurencyjności miasta w oparciu o działania sprzyjające długofalowemu rozwojowi gospodarczemu i społecznemu.
Stanowi on również niezbędny instrument do ubiegania się o pomoc finansową z Unii Europejskiej.
Zadania priorytetowe w latach 2007-2013:
−

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na tereny miasta nie objęte aktualnymi planami;

−

Przebudowa systemu grzewczego w mieście z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;

−

Modernizacja sieci gazowej na terenie miasta Olecko;

−

Przebudowa budynku w parku miejskim z placem przy Plac Wolności;

−

Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Kościuszki;

−

Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1;

−

Renowacja Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2;

−

Utworzenie pracowni językowych przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 2 i Zespole
Szkół;

−

Zagospodarowanie odpadów stałych;

−

Modernizacja ulicy Plac Zamkowy;

−

Budowa dróg dojazdowych przy drodze Olecko-Augustów na TAG;

−

Budowa dróg dojazdowych przy ulicy Gołdapskiej - TAG;

−

Przebudowa ulicy Cisowej;

−

Modernizacja ciągów komunikacyjnych, dróg i parkingów;

−

Modernizacja ulicy Kolejowej;

−

Modernizacja Placu Wolności;

−

Modernizacja ulicy Syrokomli;

−

Modernizacja ulicy Sportowej;

−

Modernizacja ulicy Norwida;
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−

Modernizacja ulicy M. Dąbrowskiej;

−

Rewitalizacja budynków mieszkaniowych przy ulicy: plac Wolności 23, 25, 26, 27, 1-go maja 2, 1 Maja 2;

−

Rewitalizacja rzeki Lega;

−

Renowacja fundamentów i struktur podziemnych zniszczonego budynku starostwa;

−

Renowacja terenów zielonych - park Miejski;

−

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych przy ulicy Kościuszki;

−

Renowacja ciągów pieszych w parku Sportu i Rekreacji;

−

Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjno-kulturowego - obozowisko;

−

Rozbudowa gminnej bazy kulturalnej;

−

Rozbudowa infrastruktury sportowo-kulturalnej na terenie jeziora;

−

Budowa amfiteatru nad jeziorem Oleckie Wielkie;

−

Przebudowa stadionu miejskiego w Olecku;

−

Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Czerwonego Krzyża;

−

Rewitalizacja budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego;

−

Rewitalizacja budynku przedszkola i adaptacja budynku na centrum integracji kulturalnej;

−

Rozwój bazy turystycznej niekomercyjnej;

−

Tworzenie i promowanie najlepszych produktów turystycznych;

−

Monitoring centrum miasta Olecko;

−

Stworzenie infrastruktury umożliwiającej dostęp mieszkańców do sieci Internet i nowoczesnych technologii;

−

Rozbudowa gminnej bazy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;

−

Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci głuchych;

−

Utworzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla matki z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;

−

Utworzenie domu spokojnej starości;

−

Utworzenie uniwersytetu III Wieku;

−

Ogólnopolski Festiwal Teatralny;

−

Klub młodzieżowy Malowany Młyn;

−

Założenie centrum Aktywności Młodzieży;

−

Skate Park do uprawiania sportów dla młodzieży;

−

Stworzenie bazy informacyjnej o regionie;

−

Opracowanie i realizacja programu edukacji ekologicznej;

−

Rozwój współpracy transgranicznej;

−

Akademia Kulturalna Pogranicza.
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2. CHARAKTERYSTYKA I DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU SPOŁECZNO –
GOSPODARCZEGO GMINY OLECKO
2.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE GMINY OLECKO

Gmina Olecko usytuowana jest w środkowo–wschodniej części województwa warmińsko–
mazurskiego. Miasto Olecko stanowi zarówno siedzibę jak i stolicę powiatu. Granicę obszaru gminy
od strony północnej wyznacza Gmina Kowale Oleckie, zaś południowa granica przebiega wzdłuż
Gminy Wieliczki i powiatu ełckiego. Na wschodzie Gmina Olecko sąsiaduje z powiatem suwalskim
należącym do województwa podlaskiego, a na zachodzie graniczy z Gminą Świętajno. Miasto i Gmina
Olecko w całości położone są w granicach podprowincji Pojezierzy Wschodniomazurskich, pomiędzy
niżej wymienionymi jednostkami niższego rzędu:
•

Makroregion Pojezierze Mazurskie

•

Mezoregion Pojezierze Ełckie

•

Mezoregion Mazury Garbate

•

Makroregion Pojezierze Litewskie

•

Mezoregion Pojezierze Zachodniosuwalskie.

Linia wyznaczająca granicę między Wzgórzami Szeskimi, a Pojezierzem Ełckim przebiega na
południowy - wschód w rejonie miejscowości Jabłonowo, a następnie na wysokości jeziora Łazno
(Łaźno) skręca na wschód w kierunku Olecka. Na zachód od miasta łączy się z granicą pomiędzy
Pojezierzem Litewskim a Mazurskim, która ciągnie się od północy wzdłuż rzeki Jarki. Granica
zmienia kierunek na wysokości Olecka i ciągnie się między jeziorami Oleckie Wielkie i Oleckie Małe,
na południowy - wschód przez okolice miejscowości Wieliczki. Pojezierze Ełckie, którego granice
okalają południową, zachodnią oraz centralną część powiatu oleckiego, jest obszarem o charakterze
pagórkowatej wysoczyzny, która wznosi się na wysokość 200 m. n.p.m. W obrębie powiatu wysokość
terenu, który pochyla się w kierunku południowo-zachodnim, waha się między 140 m. n.p.m. a 190 m.
n.p.m. na wchodzie. Z kolei przedział na terenie gminy wynosi 139,2 – 223 m. n.p.m. W morfologii
zaznaczają się ciągi moren czołowych, równiny sandrowe i doliny rzek Ełk i Lega, wykorzystujące
rynny polodowcowe. Cechą charakterystyczną dla krajobrazu tych okolic jest obfite zalesienie oraz
występowanie wielu jezior, takich jak: Świętajno, Oleckie Wielkie, Krzywe, Szwałk Wielki, Pilwag
Łazno (Łaźno), Litygajno. Jedynie na wschodzie znajduje się tzw. Wzniesienie Bargłowsko –
Mileweskie, które stanowi wododział i pozbawione jest zarówno jezior jak i większych kompleksów
leśnych. Najwyższym mezoregionem Pojezierza Mazurskiego są Wzgórza Szeskie, które występują
w północnej części powiatu. Wysokość bezwzględna na tym obszarze przekracza 300 m. n.p.m.
W okolicach Szeszek, w granicach powiatu, wznosi się Góra Szeska, która osiąga 309 m. n.p.m.
Liczne pagórki oraz wzgórza kemowe ogrywają istotną rolę w ukształtowaniu terenu. Wysokie kemy
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iglaste o stromych stokach wpływają na znaczne różnice wysokości względnych. Deniwelacje terenu
osiągają tu nawet 70 m. Obszar ten stanowi strefę wododziałową między zlewniami Pregoły i Wisły
i wyróżnia się od sąsiednich obszarów mniejszym zalesieniem oraz niewielką ilością jezior
występujących jedynie na jego obrzeżach (jezioro Głębokie, Gordejskie, Długie, Sedraneckie).
Pojezierze Zachodniosuwalskie obejmujące najdalej wysuniętą na wschód część powiatu
oleckiego, stanowi region przejściowy pomiędzy Pojezierzem Litewskim a Mazurskim. Część tego
obszaru stanowi tzw. Wyniesienie Oleckie, ciągnące się na wschodzie aż do rzeki Rospudy.
Wysokości bezwzględne osiągają tu 250 m. n.p.m., a rzędne terenu wahają się od 140 do 180 m.
n.p.m.
Powierzchnia terenu jest niezmiernie urozmaicona. Różnice wysokości dochodzą do 20 m.
W ukształtowanie terenu wchodzą pagórki kemowe, moreny martwego lodu, równoległe wzgórza
moren czołowych oraz równiny sandrowe występujące w okolicach Olecka. Jest to obszar rolniczy,
w którym nie występują jeziora, charakteryzujący się niewielkim zalesieniem.

2.2. RYS HISTORYCZNY
Większość osad na terenie ziemi oleckiej powstała w XVI wieku, w czasach księcia Albrechta
Hohenzollerna, który w roku 1560 założył pierwsze miasto w tej części Prus Książęcych. Akt
lokacyjny dla miasta został wydany z datą 1 stycznia 1560 roku. Niektórzy historycy niemieccy łączą
założenie Olecka ze spotkaniem w zamku myśliwskim księcia Albrechta w 1560 roku z królem
polskim, Zygmuntem Augustem. Otrzymało ono nazwę Marggrabowa (Margrabowa) (od tytułu
Albrechta - margrabiego brandenburskiego). Jako ważny ośrodek wymiany handlowej na pograniczu
polsko-litewsko- pruskim, posiadał największy spośród regionu rynek (ponad 5,5 ha).
Rozwój miasta hamowały klęski żywiołowe, takie jak pożary, epidemie (epidemia dżumy,
w latach 1709-1711 pochłonęła na terenie ówczesnego starostwa oleckiego około 11 tysięcy osób).
Powodowały one straty materialne, znaczne ubytki ludności polskiego pochodzenia oraz niemal
całkowite zniszczenie zabytków architektury - świadectw dawnych czasów.
Jako powiat przygraniczny, Olecko i najbliższe okolice miasta były w centrum działań wojennych
w latach 1914-1915, śladami tamtych wydarzeń są pozostałe na tej ziemi pomniki poległych i liczne
cmentarze wojskowe. Przez kilka stuleci powiat olecki miał zdecydowaną przewagę ludności polskiej
wyznania ewangelickiego. Jeszcze w przededniu I wojny światowej językiem ojczystym połowy
mieszkańców była mowa polska. Przywiązaniu do własnej mowy i rodzinnej tradycji nie towarzyszyło
jednak poczucie świadomości narodowej. Plebiscyt w Olecku w 1920 roku zakończył się katastrofalną
klęską. Zaledwie dwa głosy padły za Polską. Dla upamiętnienia zwycięstwa odniesionego
w plebiscycie Niemcy nadali miastu nową nazwę -Treuburg, którą w 1933 roku rozciągnęli na cały
powiat nazywany dotąd Olecko (Kreis Oletzko).
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Począwszy od lat siedemdziesiątych XIX wieku Olecko zaczęło odczuwać pozytywnie
przeobrażenia związane z konsekwencjami awansu cywilizacyjnego. Zbudowano linie kolejową, nowe
urządzenia komunalne i usługowe: gazownię, elektrownię, wodociągi i kanalizację, rzeźnię i chłodnię.
Rozwinęło się tu budownictwo mieszkaniowe, powstały nowe szkoły i obiekty użyteczności
publicznej.
Dziś Olecko liczy ponad 16 tysięcy mieszkańców. Dawna granica państwowa, biegnąca
kilkanaście kilometrów na wschód od miasta nie odgradza już ziemi oleckiej od stanowiącego jej
naturalne przedłużenie Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.

2.3. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
2.3.1. Planowanie przestrzenne i urbanizacja
Strukturę przestrzenną obszaru miasta i gminy kształtują uwarunkowania środowiska
przyrodniczego, tj. występowanie dobrej jakości gleb oraz walorów przyrodniczych i terenów
chronionych. W mieście dużą determinantę stanowią wody jeziora oraz wody płynące rzeki Legi jako
podstawa struktury przyrodniczej w mieście. Drugim bardzo ważnym czynnikiem są lasy otaczające
miasto od strony północnej i zachodniej. Czynnikiem mogącym ograniczać rozwój miasta jest bardzo
urozmaicona rzeźba terenu. Wpływ na zagospodarowanie przestrzenne i rozwój gminy wyznaczają
przecinająca się droga krajowa nr 65 z drogami wojewódzkimi (nr 654, nr 653, nr 655).
Centrum administracyjnym, kulturalno-oświatowym, finansowym i gospodarczym gminy Olecko
jest wyróżniające się wysokim stopniem zurbanizowania (60%) miasto Olecko. Jest ono siedzibą
władz miasta i powiatu. Na jego terenie znajdują się placówki (pondgimnazjalne) ponadgimnazjalne,
w tym uczelnia wyższa, banki, hotele i inne podmioty gospodarcze. Gminę cechuje obecność dużych
kompleksów leśnych oraz - w porównaniu z miastem Olecko - stosunkowo niski stopień urbanizacji,
co stanowi atut sprzyjający rozwojowi gminy.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) ustanowiła wymóg opracowania i uchwalenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin przed upływem 1999 roku.
Studium zostało zatem uchwalone uchwałą nr V/28/99 Rady Miejskiej w Olecku z dnia
29.01.1999 r. Studium dotyczy granic administracyjnych miasta i gminy. Studium wskazywało,
iż produkcja rolna stanowi podstawę funkcjonowania gminy, a szczególne preferencje nadawała
rolnictwu proekologicznemu i agroturystyce. Z kolei miasto Olecko wskazywało jako gminny ośrodek
życia gospodarczego i usług o znaczeniu ponadlokalnym.
Strukturę przestrzenną miasta i gminy Olecko determinują obszary o:
a) funkcji rolniczej,
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b) funkcji rolniczo-turystycznej,
c) funkcje o wielokierunkowej działalności gospodarczej, w tym przemysłowej,
d) funkcje gospodarki leśnej (w pewnym stopniu również rybactwo).
Przy tym, wyodrębniono funkcje towarzyszące funkcjom podstawowym:
−

funkcja mieszkaniowa,

−

funkcje obsługi w zakresie rozwoju usług, komunikacji i infrastruktury technicznej.
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy

Olecko nastąpiła Uchwałą nr XXI/192/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 sierpnia 2008 r. Zmiana
była konieczna z uwagi na dostosowanie do aktualnych uwarunkowań prawnych. W Studium
uaktualniono następujące zagadnienia:
−

warunki fizjograficzne,

−

gospodarka wodno-ściekowa,

−

zasoby surowców naturalnych,

−

infrastruktura techniczna,

−

obszary na których zostaną rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

−

studium wartości kulturowych.
W związku z postępującym rozwojem społeczno-gospodarczym miasta i gminy zaistniała

konieczność zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Olecko, do której przystąpiono na podstawie Uchwały Nr ORN.0007.14.2012 Rady Miejskiej Olecko
z dnia 30 marca 2012 roku.

2.3.2. Struktura użytkowania gruntów
Według danych ewidencyjnych powierzchnia gruntów należących do gminy Olecko wynosi 26674
ha. Struktura użytkowania gruntów według stanu na dzień 14.02.2012 r. w gminie Olecko przedstawia
się następująco.
Tabela 5 Sposób użytkowania gruntów w gminie Olecko – według stanu na 14.02.2012 r.
Wyszczególnienie

Powierzchnia [ha]

Udział % w ogólnej powierzchni

Użytki rolne, w tym:

18197

68,2%

grunty orne

12593

47,2%

Sady

151

0,57%

Łąki

1655

6,2%

Pastwiska

3330

19,3%

grunty rolne zabudowane

342

1,3%
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Wyszczególnienie
grunty pod stawami
grunty pod rowami

Powierzchnia [ha]

Udział % w ogólnej powierzchni

82

0,3%

152

0,6%

Lasy i grunty leśne

5154

19,3%

Grunty zabudowane i zurbanizowane,

1252

4,7%

tereny mieszkaniowe

130

0,5%

tereny przemysłowe

51

0,2%

inne tereny zabudowane

112

0,4%

zurbanizowane tereny

30

0,1%

w tym:

niezabudowane
tereny rekreacyjne

56

0,2%

tereny komunikacyjne

853

3,2%

7

0,0002%

Grunty pod wodami

1089

4,1%

Nieużytki

978

3,7%

4

0,0001%

użytki kopalne

Tereny różne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Olecku.

Użytki rolne oraz lasy i grunty leśne, które odgrywają znaczącą rolę w obrazie gminy, stanowią
łącznie 87,5 % jej powierzchni, podczas gdy tereny zabudowane i zurbanizowane – 4,7%. Jednakże na
terenie gminy Olecko widoczny jest wysoki udział użytków rolnych w strukturze użytkowania
gruntów. Zajmują one łącznie 18 197 ha, co stanowi 68,2% powierzchni ogólnej. Wśród użytków
rolnych przeważają grunty orne (ponad 47,2%). Wysoki udział użytków rolnych oraz lasów i gruntów
leśnych (87,5%) w powierzchni gminy związany jest z rolniczą tradycją regionu i świadczy
o znaczącej roli rolnictwa na terenie gminy. Z kolei udział kompleksów przyrodniczych, tj. lasów,
gruntów leśnych odgrywa istotną rolę w obrazie gminy, wzbogacając jej walory krajobrazowe.
Czynniki te stanowią silną determinantę rozwoju gminy.
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Wykres 1 Struktura
użytkowania gruntów
w gminie Olecko

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Olecku

Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują 1252 ha, czyli 4,7% powierzchni gminy.
Największą grupę stanowią tereny komunikacyjne - 853 ha (68,1% gruntów zabudowanych
i zurbanizowanych) oraz tereny mieszkaniowe - 130 ha (10,4% gruntów zabudowanych
i zurbanizowanych). Nieco mniejszy jest udział innych terenów zabudowanych (112 ha; 0,4%
powierzchni gminy) oraz zurbanizowanych terenów niezabudowanych (30 ha; 0,1% powierzchni
gminy). Najmniejszą powierzchnię zajmują użytki kopalne (7 ha; niemalże 0,0002% powierzchni
gminy).
Obok użytków rolnych i lasów oraz gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, w strukturze
użytkowania ziemi wyodrębniono inne grunty, do których zaliczamy grunty pod wodami, użytki
ekologiczne oraz nieużytki. Grunty pod wodami w gminie zajmują 1089 ha (czyli 4,1% powierzchni
gminy) i obejmują grunty pod wodami płynącymi i grunty pod wodami stojącymi. Na nieużytki
przypada 978 ha, czyli ok. 3,7% powierzchni gminy. Na terenie gminy Olecko nie występują użytki
ekologiczne. (występują - użytek ekologiczny „Długi mostek” DZ.U. W W-M Nr 1 z 2007 r.
Rozporządzenie Nr 52)

2.3.3. Własność gruntów i budynków
Własność gruntów
Powierzchnia ewidencyjna gruntów na terenie gminy Olecko wynosi (na dzień 14.02.2012 r.)
26674 ha.
W strukturze własności dominują grunty należące do osób fizycznych stanowiące 50,2%
powierzchni ogólnej gruntów Olecko. Są to głównie grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych,
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zajmujące 69,4% wszystkich gruntów należących do osób fizycznych(9290 ha). Struktura własności
gruntów w gminie Olecko wskazuje ponadto na duży udział gruntów Skarbu Państwa, stanowiących
35,1% powierzchni gminy zajmując 9263 ha. Szczegółową strukturę własności gruntów w gminie
Olecko obrazuje poniższa tabela.
Tabela 6 Struktura własności gruntów w gminie Olecko - stan na 14.02.2012 r.
Numer
grupy
rej.

1

Numer
podgr.
rej.

Grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów
przekazanych w wieczyste użytkowanie, w tym:
1.1

1.2
1.3

2

3

Wyszczególnienie gruntów wchodzących
w skład grupy lub podgrupy
rejestrowej

Grunty wchodzące w skład Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa
Grunty w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
Grunty w trwałym zarządzie
państwowych jednostek
organizacyjnych z wyłączeniem
gruntów PGL

Powierzchnia
ogólna
gruntów [ha]

Udział
w ogólnej
powierzchni
gminy [%]

9363

35,1%

3672

13,8%

4400

16,5%

0

0%

1036

3,9%

0

0%

1.4

Grunty wchodzące w skład zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa

1.5

Grunty Skarbu Państwa przekazane do
zagospodarowania WAM

1.6

Pozostałe grunty SP spośród gruntów
zaliczanych do 1 grupy

255

0,1%

Grunty Skarbu Państwa przekazane w wieczyste
użytkowanie, w tym:

1956

7,3%

2.1

Grunty SP w użytkowaniu wieczystym
osób fizycznych

605

2,3%

2.2

Grunty SP w użytkowaniu wieczystym
państwowych osób prawnych

77

0,3%

2.3

Grunty SP w użytkowaniu wieczystym
spółdzielni mieszk.

1

0,00003%

2.4

Grunty SP w użytkowaniu wieczystym
pozostałych osób

1273

4,8%

Grunty gmin i zw. międzygminnych z wyłączeniem
gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie,
w tym:

792

3%

764

2,9%

27

0,1%

1

0,00003%

3.1

Grunty wchodzące w skład gminnego
zasobu nieruchomości

3.2

Grunty gmin i związków
międzygminnych przekazanych w
trwały zarząd gminnym jednostkom
organizacyjnym
Pozostałe grunty spośród gruntów
zaliczanych do 4 grupy

3.3
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4

Grunty gmin i zw. międzygminnych przekazane
w wieczyste użytkowanie, w tym:

56

0,2%

Grunty gmin i ich związków w
użytkowaniu wieczystym osób fiz.
Grunty gmin i ich związków
4.2
w użytkowaniu wieczystym pozost. osób
Grunty osób fizycznych, w tym:

12

0,0004%

44

0,2%

13385

50,2%

4.1

5

6

5.1

Grunty osób fizycznych wchodzące
w skład gospodarstw rolnych

9290

34,8%

5.2

Grunty osób fizycznych nie wchodzące
w skład gospodarstw rolnych

4095

15,4%

Grunty spółdzielni

23

0,1%

6.1

Grunty, które są własnością roln. sp-ni
produkcyjnych i ich związków oraz
grunty których właściciele nie są znani

5

0,00019%

6.2

Grunty, które są własnością spółdzielni
mieszkaniowych i ich związków których
właściciele nie są znani

18

0,1%

7

Grunty kościołów i związków wyznaniowych

111

0,4%

8

Grunty powiatów z wyłączeniem gruntów
przekazanych w wieczyste użytkowanie

144

0,5%

9

Grunty województw z wyłączeniem gruntów
przekazanych w użytkowanie

66

0,2%

10

Grunty będące przedmiotem własności
i władania osób niewymienionych w pkt. 1 - 14

776

3%

10.1

Grunty spółek prawa handlowego

700

2,6%

10.2

Grunty partii politycznych i stowarzyszeń

74

0,003%

10.3

Pozostałe grunty

2

0,00007%

26674

Powierzchnia ewidencyjna

100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Olecku.

Zasoby mieszkaniowe
Tabela 7 Lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego gminy Olecko
Powierzchnia

Forma własności

użytkowa

gruntu

3

141,88

Gmina

Batorego 13

2

79,5

Gmina

3

Kasprowicza 5

24

1.046,40

Gmina

4

Kasprowicza 6/8

8

257,67

Gmina

5

Kasprowicza 10/12

7

286,5

Gmina

6

Kasprowicza 14/16

6

246,13

Gmina

7

Kasprowicza 18/20

9

373,09

Gmina

Lp

Adres budynku

Ilość mieszkań

1

Armii Krajowej 16

2
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8

Kolejowa 14a

3

123,47

Gmina

9

Mazurska 28

12

357,34

Gmina

10

Młynowa 5

5

141,14

Gmina

11

Młynowa 9

4

127,46

Gmina

12

Nocznickiego 18

4

151,88

Gmina

13

Plac Wolności 4B

5

151,78

Gmina

14

Plac Wolności 11a

4

160

Gmina

15

Plac Wolności 19a

1

61,22

Gmina

16

Plac Wolności 21a

7

291,4

Gmina

17

Wąska 2

3

132,8

Gmina

18

Aleja Zwycięstwa 15

1

58,5

Współwłasność

19

Aleja Zwycięstwa 23/25

3

103,47

Współwłasność

20

Armii Krajowej 3

2

81,9

Współwłasność

21

Armii Krajowej 12

4

163,1

Współwłasność

22

Armii Krajowej 14

2

95,7

Współwłasność

23

Batorego 1

1

57,6

Współwłasność

24

Batorego 2/4

2

83,14

Współwłasność

25

Batorego 5

1

31,2

Współwłasność

26

Batorego 6

1

69,92

Współwłasność

27

Batorego 7

1

34,8

Współwłasność

28

Batorego 8/10

1

42,9

Współwłasność

29

Batorego 9

2

117,6

Współwłasność

30

Batorego 11

1

31,2

Współwłasność

31

Batorego 18

2

120,62

Współwłasność

32

Batorego 19

6

234

Współwłasność

33

Gołdapska 14

1

31,5

Współwłasność

34

Gołdapska 16

4

204,7

Współwłasność

35

Grunwaldzka 3

3

168,26

Współwłasność

36

Grunwaldzka 4

2

60,58

Współwłasność

37

Grunwaldzka 5

5

200,88

Współwłasność

38

Grunwaldzka 8

1

42,6

Współwłasność

39

Grunwaldzka 14

5

229,7

Współwłasność

40

Grunwaldzka 16

1

50,29

Współwłasność

41

Grunwaldzka 16a

2

78,4

Współwłasność

42

Kamienna 1

1

45,08

Współwłasność

43

Kolejowa 11

3

107,1

Współwłasność

44

Kolejowa 12

1

38,2

Współwłasność

45

Kolejowa 14

1

37,9

Współwłasność

46

Kolejowa 15

3

277,85

Współwłasność

47

Kolejowa 16

1

55,3

Współwłasność

48

Kolejowa 17

5

200

Współwłasność

49

Kolejowa 18

4

161,1

Współwłasność

50

Kolejowa 20

1

52,5

Współwłasność

51

Kolejowa 21

4

208

Współwłasność
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52

Kolejowa 22

3

127,2

Współwłasność

53

Kolejowa 24

1

36,9

Współwłasność

54

Kolejowa 26

5

199

Współwłasność

55

Kolejowa 28

1

62,2

Współwłasność

56

Kolejowa 28a

2

77,7

Współwłasność

57

Kolejowa 29

3

108,8

Współwłasność

58

Kolejowa 34

2

75,15

Współwłasność

59

Kolejowa 34a

1

52,3

Współwłasność

60

Kolejowa 36

2

74

Współwłasność

61

Kopernika 1

3

192,9

Współwłasność

62

Kopernika 2/4

2

90,4

Współwłasność

63

Kopernika 5

2

83,65

Współwłasność

64

Kościuszki 12

3

142,8

Współwłasność

65

Kościuszki 13

1

46,4

Współwłasność

66

Kościuszki 16

1

36,4

Współwłasność

67

Kościuszki 18

1

52,1

Współwłasność

68

Lipowa 2

4

161,2

Współwłasność

69

Lipowa 4

1

74,3

Współwłasność

70

Lipowa 9

1

47,23

Współwłasność

71

Lipowa 11

2

66,9

Współwłasność

72

11 Listopada 3

2

84,4

Współwłasność

73

11 Listopada 4

1

65,7

Współwłasność

74

11 Listopada 6

1

37,3

Współwłasność

75

11 Listopada 17

1

57,6

Współwłasność

76

11 Listopada 19

1

59,6

Współwłasność

77

11 Listopada 24

3

135,2

Współwłasność

78

11 Listopada 24b

3

71,9

Współwłasność

79

Ludowa 1a

1

23,3

Współwłasność

80

1 Maja 8

1

49,56

Współwłasność

81

1 Maja 10

1

44,6

Współwłasność

82

1 Maja 12

1

44,9

Współwłasność

83

1 Maja 13

4

208,8

Współwłasność

84

1 Maja 15

4

184,2

Współwłasność

85

1 Maja 17

4

169,88

Współwłasność

86

1 Maja 18

2

158,9

Współwłasność

87

Młynowa 2

3

47,4

Współwłasność

88

Młynowa 3

1

36,34

Współwłasność

89

Młynowa 12

1

26,49

Współwłasność

90

Nocznickiego 1

4

123,7

Współwłasność

91

Nocznickiego 17

1

21,8

Współwłasność

92

Nocznickiego 19

3

117,5

Współwłasność

93

Nocznickiego 24

5

231,55

Współwłasność

94

Parkowa 1

7

416

Współwłasność

95

Parkowa 7

9

338,02

Współwłasność
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96

Partyzantów 1

1

50

Współwłasność

97

Partyzantów 3

1

49,2

Współwłasność

98

Plac Wolności 4

1

27,5

Współwłasność

99

Plac Wolności 5

1

53,8

Współwłasność

100

Plac Wolności 6

1

43,8

Współwłasność

101

Plac Wolności 8

1

20,1

Współwłasność

102

Plac Wolności 9

2

76,9

Współwłasność

103

Plac Wolności 19

1

19,5

Współwłasność

104

Plac Wolności 20

3

158

Współwłasność

105

Plac Wolności 21

1

22

Współwłasność

106

Plac Wolności 21b

1

47,18

Współwłasność

107

Przytorowa 7

1

34,3

Współwłasność

108

Przytorowa 10

4

262,9

Współwłasność

109

Składowa 1

2

92,9

Współwłasność

110

Składowa 3

3

117,1

Współwłasność

111

Składowa 3a

4

191,19

Współwłasność

112

Składowa 4

1

36,8

Współwłasność

113

Składowa 5a

3

179,1

Współwłasność

114

Składowa 5b

7

348,98

Współwłasność

115

Słoneczna 3

1

28,8

Współwłasność

116

Słowiańska 3

6

267,38

Współwłasność

117

Sokola 2

1

72,6

Współwłasność

118

Sokola 3

6

313,8

Współwłasność

119

Wąska 5

4

141,9

Współwłasność

120

Wiejska 6

1

74,5

Współwłasność

121

Wiśniowa 9A

3

165,83

Współwłasność

122

Wodna 1

1

26,9

Współwłasność

123

Wojska Polskiego 4

2

69,2

Współwłasność

124

Wojska Polskiego 9

2

88,98

Współwłasność

125

Wojska Polskiego 15

1

48,3

Współwłasność

126

Zamkowa 3

1

63,5

Współwłasność

127

Zamkowa 8

2

40,1

Współwłasność

128

Kasprowicza 7

14

589

Współwłasność

129

Zamkowa 14

2

106,8

Współwłasność

130

Dąbrowskie 5

3

206,62

Gmina

131

Dąbrowskie 6

2

49,1

Gmina

132

Olecko Kolonie 11

2

92,9

Gmina

133

Olszewo 9

6

265,5

Gmina

134

Raczki Wielkie 3

4

132,7

Gmina

135

Zatyki 28/1

1

42,4

Gmina

136

Rosochackie 30

3

139,83

Gmina

137

Zatyki 29

11

318,46

Gmina

138

Imionki 12

10

165,7

Gmina

139

Babki Oleckie 16

1

34,6

Współwłasność
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140

Gąski 22

1

42,6

Współwłasność

141

Gąski 37

1

49,1

Współwłasność

142

Jaśki 18

3

147,7

Współwłasność

143

Kijewo 7

1

50,6

Współwłasność

144

Kukowo 12a

1

34,55

Współwłasność

145

Zajdy 19

2

101

Współwłasność

Ogółem

428

18069,6

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Olecku

2.3.4. Infrastruktura techniczna

Układ drogowy i komunikacyjny
Sieć drogowa na terenie gminy Olecko administrowana jest przez cztery podmioty: Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg Powiatowych oraz
Gminę Olecko. W gminie przecinają się drogi: krajowe nr 65 Gołdap – Olecko – Ełk – Białystok –
Bobrowniki z drogami wojewódzkimi Olecko – Giżycko (nr 655 Kąp - Wydminy - Olecko - Raczki –
Suwałki - Rutka Tartak), Olecko-Suwałki (nr 653 - Sedranki -Bakałarzewo - Suwałki - Sejny Poćkuny) i Olecko - Raczki nr 654. Między większymi miastami regionu, tj. Augustowem, Ełkiem,
Gołdapią, Suwałkami są niewielkie i wynoszą ok. 30 km. Odległości do innych miast regionu – Ełku,
Gołdapi, Suwałk, Augustowa- wynoszą około 30 km.
Uwarunkowania

komunikacyjne

gminy

Olecko

wyróżniają

się

systemem

drogowym

zorientowanym północ - południe i wschód – zachód oraz siecią dróg gminnych łączących miasto
z miejscowościami położonymi na terenie gminy. Układ dróg umożliwia połączenie wewnętrzne
i zewnętrzne. Do układu nadrzędnego łączącego obszar gminy z systemem drogowym kraju należy
zaliczyć drogę krajową nr 65. W układzie podstawowym obsługującym gminy powiatu oleckiego,
znajdują się drogi powiatowe. Z kolei układ uzupełniający tworzą drogi gminne, służące miejscowym
potrzebom oraz drogi wewnętrzne pełniące funkcje dojazdowe do pól jednostek i poszczególnych
nieruchomości.
Jedną oś komunikacyjną gminy Olecko stanowi droga krajowa nr 65. Droga ta mogłaby pełnić
pełni rolę korytarza transportowego o znaczeniu międzyregionalnym, co jednocześnie wpływałoby na
rozwój gospodarczy gminy (wiedzie ona do przejścia granicznego Gołdap – Gusiew). Niestety układ
dróg obwodu kaliningradzkiego i okoliczności prawno-polityczne nie pozwalają jej w tym momencie
wykorzystywać w pełni. W kierunku południowym stanowi ona wartościowe krajowe połączenie
komunikacyjne.
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W chwili opracowywania tej Strategii kończą się prace przy inwestycji polegającej na
wybudowaniu budowie obwodnicy miasta Olecko w ciągu drogi krajowej nr 65, która przebiega przez
tereny niezurbanizowane po zachodniej stronie miasta. Dzięki inwestycji możliwe będzie zwiększenie
dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej regionu, skrócenie czasu podróży, zwiększenie
bezpieczeństwa ruchu, a przy tym ochrona środowiska i zrównoważony rozwój. Inwestycja to też
budowa dróg obsługujących teren przyległy, obiekty inżynierskie: wiadukty, estakady, przejścia
ekologiczne, przepusty na ciekach wodnych, przebudowaę i budowaę elementów infrastruktury
technicznej (dane GDDKiA).
Z kolei druga oś wschód-zachód tj. droga wojewódzka 653 wiedzie poprzez Suwałki do przejścia
granicznego z Litwą Budzisko - Kalwarija i Ogrodniki - Lazdijaj. Z punktu komunikacyjnego te dwa
przejścia

mają duże znaczenie regionalne, ponieważ pozwalają na dogodne połączenie

z centrum województwa i kraju.
Biorąc pod uwagę rangę komunikacji i transportu 25.10.2006 roku Rada Miejska 25.10.2006 roku
wsparła ideę budowy drogi Via Baltica oraz jej korzystny dla regionu wariant przebiegu projektowanej
drogi ekspresowej Via Baltica: (Stawiski) - Szczuczyn – okolice Ełku – Wieliczki – (Raczki) –
Suwałki – Budzisk (uchwała RM 386/06).
W Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku w ewidencji znajdują się trzy ulice Olecka znajdujące
się w ciągu dróg powiatowych tj. szosa do Świętajna, Krupina i Możnych oraz 63 ulice powiatowe
(załącznik nr 2 do strategii). Uchwałą z dn. 26.04.2007 roku Gmina Olecko przejęła część dróg
powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta (załącznik nr 2 do strategii). Drogi powiatowe
stanowią ważny łącznik pomiędzy poszczególnymi gminami, ale również mają istotne znaczenie przy
obsłudze terenów zlokalizowanych w granicach gminy. W Olecku, w świetle wykazu nazw ulic,
placów widnieje 107 pozycji.
Stan techniczny dróg gminnych jest zróżnicowany, należy jednak zwrócić uwagę na wysoki udział
dróg gminnych o nawierzchni gruntowej. Sytuacja ulega stałej poprawie dzięki działaniom Gminy,
których celem jest kompleksowa poprawa jakości dróg gminnych poprzez ich modernizację oraz
budowę nowych ciągów komunikacyjnych (wykaz dróg gminnych zawiera załącznik nr 2 do strategii).

Komunikacja autobusowa
Przewozy pasażerskie są wykonywane przez PKS. Przystanek znajduje się w kompleksie dworca
kolejowego. Dzięki połączeniom można dotrzeć do miejscowości gminnych, najbliższych miast oraz
tak odległych jak Poznań, Warszawa oraz Gdańsk. W dużej mierze komunikacja autobusowa
zastępuje brak większej ilości pociągów pasażerskich na liniach lokalnych.

Komunikacja kolejowa
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W Olecku stacja kolejowa (nr 414) istnieje od 1840 r., a komunikacja kolejowa obecnie jest
czynna (czynna do końca 2012). Budynek dworca ma charakter powojenny. Posiada on dwa perony
oraz cztery tory w ruchu pasażerskim. W latach dziewięćdziesiątych wskutek dekoniunktury
likwidowano połączenia kolejowe, wpierw Olecko - Gołdap, później Olecko - Suwałki i Ełk –
Olecko. W latach 2005-06 ponownie uruchomiono połączenia kolejowe Olecka z Ełkiem (27 km) i
Suwałkami. Oferta połączeń regionalnych utrzymywana była od tamtego czasu na podobnym
poziomie 2-3 par kursów dziennie (09.11.2012 r. kurierkolejowy.eu).
W roku 2009 nastąpiło zagrożenie kolejnego likwidowania połączeń pasażerskich, stąd Rada
Miejska w Olecku wyraziła negatywną opinię i zdecydowany sprzeciw. W uchwale Nr XXIX/272/09
z dn. 29.05.2009 roku podkreślono turystyczne znaczenie utrzymania linii, zwrócono uwagę
największego wykluczenia tego regionu pod względem komunikacyjnym w Unii Europejskiej.
Apelowano o pozostawienie połączeń kolejowych, gdyż dostrzegano w tym szansę na rozwój dla
regionu.
W obecnym rozkładzie jazdy Przewozy Regionalne uruchomiły 3 pary kursów Olecko-Ełk, w tym
jedną codzienną i dwie, których termin kursowania ograniczono do dni roboczych (09.11.2012 r.
kurierkolejowy.eu). Z dniem 31 grudnia 2012r. pasażerskie przewozy kolejowe zostały wstrzymane.
Pewne nadzieje daje projekt Rail Baltica jako linii kolejowej E75 Warszawa-Białystok-AugustówSuwałki-Trakiszki do granicy z Litwą. Trasa ta mogłaby mieć priorytetowe znaczenie, bo łączyłaby
Warszawę z Kownem, Rygą, Tallinem i Helsinkami i byłaby fragmentem pierwszego
Transeuropejskiego korytarza transportowego oraz jedynym połączeniem kolejowym pomiędzy
krajami nadbałtyckimi: Litwą, Łotwą i Estonią z Polską i innymi krajami UE. Trasa Rail Baltica
w Polsce to 341 km trasy kolejowej z czego 172 km linii dwutorowej i 169 km linii kolejowej
jednotorowej (Onet.biznes 07.01.2010r.). Jednak ta linia zbliżałaby się tylko do Olecka na wysokości
miejscowości Wólka Kijewska, Kijewo.
Gwarantem stałego funkcjonowania kolei pasażerskiej do Olecka może być uruchomienie linii
kolejowej przez Olecko, Gołdap do granicy państwa.
W latach przedwojennych istniała również Olecka Kolej Wąskotorowa – tzw. Treuburger
Kleinbahn.
Komunikacja kolejowa w latach przedwojennych pozwalała dotrzeć koleją zarówno do Berlina,
jak i Królewca. Pierwotnie zespół stacji Olecko zawierał w sobie dwa podzespoły stacji
normalnotorowej i wąskotorowej. Organizacyjnie były to zespoły od siebie niezależne, usytuowane
równolegle i połączone stacją styczną, której torowisko wychodziło z torowiska stacji
normalnotorowej (http://www.mazurskiekoraj.pl). Wydaje się, że w tym stanie faktycznym
infrastruktura związana z koleją wąskotorową może raczej stanowić element wyposażenia
turystycznego gminy.
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Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Gdańsku ogłosił przetarg na wykonanie
obecnie remontu budynku dworca w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 16, a zakres będzie obejmował
prace naprawcze i elewacyjne.

Komunikacja lotnicza
Olecko leży w strefie oddziaływania Portu Lotniczego Mazury – port lotniczy jest położony
w miejscowości Szymany, niedaleko Szczytna, na południe od Olsztyna. Port ten obsługiwał region
Warmii i Mazur od 1996 do 2003. Jest jedynym portem lotniczym w województwie warmińskomazurskim. Odległość z Olecka do Szyman jest duża i nie pozwala dostać się w ciągu jednej godziny,
co powoduje, że nie stanowi obecnie atrakcyjnego sposobu podróżowania.
Lotnisko w chwili obecnej jest nieczynne, niemniej jednak, są nadzieje, że zostanie uruchomione
do 2015 roku przez powołaną do realizacji spółkę Warmia Mazury. Koszty realizacji inwestycji
wynoszą 180 mln zł i w 76% mogłyby być pokryte dofinansowane z Regionalnego Programu
Operacyjnego woj. warmińsko-mazurskiego.

Gospodarka wodno – ściekowa
Sieć wodociągowa
System zaopatrzenia w wodę miasta Olecko oparty jest na trzech ujęciach wód podziemnych
czwartorzędowych, eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Olecku.
Główne ujęcie zaopatrujące miasto i część terenów wiejskich składa się z 3 studni położonych
przy ul. Tunelowej 17, czerpiących wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Drugim
ujęciem zasilającym SUW w Olecku są 2 studnie przy ul. Produkcyjnej. Woda z tych ujęć uzdatniana
jest w stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Tunelowej. Jedna studnia przy ul. Parkowej stanowi
rezerwę do celów przeciwpożarowych. Wydajność ujęć wynosi 250 m3/h (6 000 m3/d). Stacja
uzdatniania wody przy ul. Tunelowej zaopatruje w wodę miasto Olecko oraz przyległe wsie. Wokół
ujęć wyznaczone są strefy ochrony bezpośredniej.
Ujęcie i stacja uzdatniania wody w Gąskach składa się z dwóch studni czerpiących wodę
z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Wydajność ujęcia wynosi dla studni nr 1 - 9,7 m3/h, dla
studni nr 2 - 32 m3/h. Wokół ujęcia wyznaczona jest strefa ochrony bezpośredniej. Z SUW w Gąskach
zaopatruje się miejscowości Gąski, Kukówko, Dzięgiele, Kijewo i Wólka Kijewska, Ślepie, Zatyki,
Zajdy. Planuje się wyłącznie z eksploatacji SUW w Gąskach i podłączenie do sieci zasilanej z SUW
w Olecku. W tym celu konieczne jest wykonanie magistralnej sieci wodociągowej od węzła przy
ul. Tunelowej do węzła Kukowo – droga do Zatyk.
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Ujęcie wody w Olecku przy ul. Tunelowej 17 oraz przy ul. Produkcyjnej jest chronione pod
względem bezpieczeństwa, pozostałe ujęcia nie są chronione ????.
Z punktu widzenia zasobów wód podziemnych nie ma obecnie ograniczeń w zaopatrzeniu
w wodę całej ludności miasta i gminy Olecko. Jednak istniejące urządzenia SUW w Olecku
uniemożliwiają całkowite pokrycie obecnych potrzeb miasta i gminy.9
Wszystkie ujęcia w Olecku tworzą system wodociągowy. Na system dystrybucji wody składa się
0,5 km sieci magistralnej i 117,1 km sieci rozdzielczej.
Stopień zaopatrzenia w wodę terenu miasta uznaje się za dobry. Z wodociągów korzysta obecnie
100 % mieszkańców miasta. Do sieci wodociągowej podłączone są poza Oleckiem miejscowości:
Sedranki, Łęgowo, Olszewo, Skowronki, Zielonówek, Gąski, Kukówek, Dzięgiele, Kijewo, Wólka
Kijewska, Gordejki Małe, Gordejki, Dobki, Giże, Janowo?, Zatyki, Zajdy, Imionki. W 2010 roku
realizowane były zadania: sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jaśki-Dobki-Rosochackie i kan. sanit.
w Jaśkach, wodociąg Dworek Mazurski - Pieńki - Dąbrowskie - Babki Oleckie -Możne - Raczki
Wielkie.
Z kolei w 2011 r. zaplanowane było wykonanie sieci wodociągowych Kukowo oraz kanalizacja
sanitarna Olecko-Kukowo z terminem zakończenia 2014 r. Przygotowano projekt sieci wodociągowej
Zajdy-Zabielne oraz zaplanowano budowę odcinka sieci wodociągowej Jaśki-Duły, a także odcinek
sieci kanalizacji sanitarnej Możne kolonia (przygotowano dokumentację techniczną oraz wybudowano
kolektor tłoczny), wybudowano odcinek sieci wodociągowej Lipkowo – kolonie i wykonano pierwszy
odcinek sieci wodociągowej Kijewo-Babki Gąseckie.
W 2012 roku kontynuowano rozbudowę systemu wodnokanalizacyjnego gminy, a w tym sieć
wodociągową Kukowo, kanalizację sanitarną Olecko – Kukowo, budowę odcinka sieci wodociągowej
Jaśki – Duły. Budowa sieci wodociągowej w Kukowie i kanalizacji sanitarnej Olecko-Kukowo
zakończy(ła) się w 2013 r. Miejscowości Świdry, Doliwy, Zabielne i Zajdy posiadają gotowy projekt
techniczny.
Tabela 8 Sieć wodociągowa w gminie Olecko
Wyszczególnienie
długość czynnej sieci rozdzielczej
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania

Jednostka
miary
Km
Szt

woda dostarczona gospodarstwom domowym

dam3

ludność korzystająca z sieci wodociągowej w miastach

osoba

ludność korzystająca z sieci wodociągowej

osoba

9

2008

2009

2010

2011

150,2

152,5

162,3

209,3

1730

1825

1869

2065

556,1

572,7

570,6

570,0

15922

15876

15893

b.d.

18579

18645

18746

b.d.

Źródło: Uchwała Nr XXVIII/261/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-13.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Z sieci wodociągowej według stanu na dzień 31.12.2011r. korzystało ogółem 88,5% mieszkańców
gminy i miasta. Pomimo wzrostu ilości długości sieci rozdzielczej i połączeń z budynkami
zamieszkałymi nie obserwuje się w gminie większego poboru wody w gospodarstwach domowych.
Wodociągi i stacje uzdatniania wody są w dobrym stanie technicznym; stacje wybudowano
w latach 90-tych. (2006) Zaopatrzenie w wodę jest wystarczające dla zidentyfikowanych potrzeb.

Sieć kanalizacyjna
W 2009 roku w świetle wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na lata 2009-13 PWiK Sp. z o. o. w Olecku posiadała trzy systemy kanalizacji
z oczyszczalniami ścieków. W 2009 roku długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosiła ok. 67,6 km.
Miasto jest skanalizowane w 99,0%, długość sieci w mieście 36.5 km, a na terenach wiejskich
31,2 km.
Sieć kanalizacji sanitarnej w Olecku obejmuje całe miasto oraz miejscowości Gordejki, Duły,
Jaśki, Zielonówek, Imionki. Ścieki z tych miejscowości oczyszczane są w Miejskiej Oczyszczalni
Ścieków w Olecku. Do oczyszczalni dowożone są również ścieki w terenu powiatu oleckiego. Obiekt
ten został przekazany do eksploatacji w 1995 roku. Jest to mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia
ścieków, o przepustowości 4 890 m3/dobę.
Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Lega. Osad powstający wskutek oczyszczania
ścieków w 100% wykorzystywany jest w celach rolniczych jako nawóz.
Z kolei drugi system składa się z sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gąski, Kukówko, Ślepie.
Ścieki z tych miejscowości oczyszczane są w oczyszczalni w Gąskach i odprowadzane do jeziora
Przytulskiego. Kolejny znajduje się w miejscowości Giże i ścieki z systemu sieci kanalizacyjnej w tej
miejscowości oczyszczane są w oczyszczalni w Giżach.
Tabela 9 Sieć kanalizacyjna na terenie gminy Olecko
Wyszczególnienie
długość czynnej sieci kanalizacyjnej
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych
i zbiorowego zamieszkania
ścieki odprowadzone
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w
miastach
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

Jednostka
miary
Km
szt
dam3
Osoba
Osoba

2008

2009
68,4

2010

2011

69,3

77,4

86,8

1362

1422

1441

1509

748,9

738,8

703

689

15797

15752

15769

b.d.

16894

16858

16929

b.d.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Gospodarka odpadami
Gmina należy do związku międzygminnego Gospodarka Komunalna z siedzibą w Ełku. Gmina
gospodaruje

odpadami

na

podstawie

Planu

Gospodarki

Odpadami

dla

Gmin

Związku

Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, który określa rodzaje odpadów powstających na terenie
jednostek administracyjnych, w tym odpady komunalne, również odpady ulegające biodegradacji,
opakowaniowe, budowlane, opony, odpady niebezpieczne, a wśród nich medyczne oraz weterynaryjne
odpadowe, baterie i akumulatory.
Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” powstał 10 stycznia 2004 roku. Gmina
miejska Olecko przystąpiła do związku uchwałą nr XXXI/235/05 z dn. 25 marca 2005 roku.
Związek Międzygminny obejmuje 545 miejscowości (541 miejscowości wiejskich i cztery miasta,
w tym Olecko).10
Z kolei uporządkowaniem i organizacją systemu gospodarki odpadami dla regionu objętego
działalnością związku międzygminnego zajmuje się powstała w 2007 roku spółka z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko- Mazury. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym
odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami na terenie gminy Olecko jest Burmistrz Olecka. Gmina
posiada Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy wprowadzony uchwałą
XLV/350/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 maja 2006 roku. (nowy regulamin został uchwalony
28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA Nr ORN.0007.119.2012 Rady Miejskiej w Olecku).
W zakresie gospodarki odpadami gminę Olecko obsługuje Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spółka z o. o. Olecku.
Odpady komunalne z terenu gminy wywożone są na istniejące czynne Składowisko Odpadów
Olecko (2,75 ha, 22.198 Mg – 2008 r.), (Składowisko zostało zamknięte 30 września 2012r.) które
posiada pozwolenie zintegrowane do składowania odpadów innych niż niebezpieczne z dn. 11 marca
2008 roku. Pozwolenie jest ważne do 1 marca 2018 roku i w świetle dokumentów powinno zostać do
tego czasu zmodernizowane. Na 2009 rok Gmina Olecko nie planowała inwentaryzacji i rejestru
składowisk dzikich oraz ich monitorowania. Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów w 2009 roku
polegało na skorzystaniu z 10 pojemników w szkołach, sklepach i urzędzie. Podobnie jest z odpadami
niebezpiecznymi. Z kolei gospodarka odpadami ściekowymi tj. osadami z oczyszczalni ścieków
polegać miała na kompostowaniu wraz z frakcją organiczną odpadów komunalnych na pryzmach
kompostowni Olecko. Powstały kompost miał być wykorzystany różnorodnie m.in. do rekultywacji
składowisk, zieleni miejskiej, do nawożenia. Od stycznia 2010 roku funkcjonuje w Olecku linia
sortownicza w możliwościach przerobu 20 000 Mg.

10

Źródło: Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin Związku Międzygminnego „ Gospodarka Komunalna” na lata
2010-13 z perspektywą do 2015 roku s.19.
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W 2013 roku wejdą w życie zasady nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Rady gmin będą podejmować uchwały w sprawie wdrożenia systemu, regulaminu utrzymania
czystości i porządku w gminie, określenia rodzajów i wielkości pojemników na odpady, poziomu
ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych, wskazania regionalnych instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych. Nadto określone zostaną poszczególne rodzaje odpadów komunalnych, które
należy gromadzić i odbierać selektywnie. Można wnioskować, że dzięki nowym zasadom poprawi się
stan sanitarny środowiska oraz świadomość społeczna w zakresie selektywnego gromadzenia
odpadów.
Do uzupełnienia.

Energetyka cieplna
Zaspokajanie potrzeb cieplnych odbywa się obecnie przede wszystkim w oparciu o:
−

wytwarzanie jej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 19 – 400 Olecko
ul. Składowa 7 dla potrzeb Olecka, oraz poprzez:

•

lokalne kotłownie opalane paliwem stałym (węgiel), gazem ziemnym, olejem opałowym,
zasilające wielorodzinne budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej i produkcyjne,

•

indywidualne źródła w domach mieszkalnych jedno - i wielorodzinnych oraz obiektach
usługowych, na gaz ziemny, paliwa stałe – głównie węgiel oraz drewno i jego odpady,
dostarczające energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania cieplej wody,

•

w szczątkowej formie - elektryczne urządzenia grzewcze,

•

w niewielkim stopniu - urządzenia korzystające z energii odnawialnej (np. hala centrum sportoworekreacyjnego czy Środowiskowy Dom Samopomocy),
Obecne wymogi ochrony powietrza atmosferycznego wymuszają potrzebę podjęcia inicjatyw

związanych ze zmianą obecnego rodzaju paliw używanych do celów grzewczych, szczególnie węgla
i koksu, w kierunku szerszego wykorzystania paliw uznawanych za ekologiczne. Takim nośnikiem
energii jest np. gaz przewodowy lub biomasa.

Sieć energetyczna
Stacja elektroenergetyczna w Olecku
PGE Dystrybucja S.A. w okresie 2012-2015 i w latach kolejnych na terenie woj. warmińsko –
mazurskiego planuje m.in. budowę linii 110 kV relacji Gołdap - Olecko (około 36 km) oraz
modernizację stacji 110/15 kV Olecko. Linia będzie przebiegać przez gminy Olecko, Kowale Oleckie
i Gołdap. Planowana długość linii przypadająca na daną gminę wyniesie:
- gmina Gołdap - około 14,4 km,
- gmina Kowale - Oleckie około 14,1 km,
- gmina Olecko - około 7,4 km.
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Zakończenie inwestycji przewiduje się na połowę 2014 roku. 18.10.2012 r. Burmistrz Olecka
zawiadomił, że w dniu 17.10.2012 r. na wniosek PGE w Lublinie została wydana decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie linii kablowych SN i nN oraz stacji
transformatorowej słupowej m. Jaśki.

Zaopatrzenie w gaz
Sieć gazownicza jest słabo rozwiniętym elementem infrastruktury technicznej Olecka. Gmina nie
jest podłączona do magistrali gazowej ani nie posiada gazociągu wysokiego ciśnienia. Gaz jest
przygotowywany i dystrybuowany z rozprężalni gazu propan-butan. W dużej mierze mieszkańcy
korzystają z gazu butlowego propan-butan.
Tabela 10 Sieć gazowa na terenie gminy Olecko
SIEĆ GAZOWA

Jedn.

2008

długość czynnej sieci ogółem w m

m

29466

b.d.

b.d.

b.d.

długość czynnej sieci rozdzielczej w m

m

29466

b.d.

b.d.

b.d.

886

b.d.

b.d.

b.d.

11968

11839

czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych
ludność korzystająca z sieci gazowej

szt
osoba

2009

2010

2011

11839 12134

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Burmistrz Olecka w dniu 6 kwietnia 2011 roku wszczął postępowanie o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji regazyfikacji gazu
LNG wraz ze stacją gazową redukcyjno-pomiarową oraz orurowaniem łączącym obie stacje z siecią
gazową miasta Olecko. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na poprawę infrastruktury gazowej w
gminie oraz znaczne oszczędności dla korzystających z gazu.
Do uzupełnienia.
Gmina Olecko posiada „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Olecko na lata 2012-2027” przyjęty Uchwałą Nr
ORN.0007.110.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 listopada 2012 r.
Telekomunikacja
Gmina Olecko obsługiwana jest przez sieci telekomunikacyjne. Obszar również pokrywają swym
zasięgiem operatorzy telefonii komórkowej: Plus, T - Mobile, Orange oraz Play.

Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Uchwałą Nr XLVII/371/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. Rada Miejska wyraziła zgodę na podjęcie
działań zmierzających do objęcia granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
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S.A. o powierzchni 7 ha oraz upoważniła Burmistrza Olecka do zawarcia stosownych porozumień
z Warmińsko - Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.
Obecnie Gmina Olecko jest częścią Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Strefa Ekonomiczna przede wszystkim sprzyja lokowaniu inwestycji gospodarczych na terenie dobrze
przygotowanym infrastrukturalnie i korzystnie położonym. Dla potencjalnych inwestorów jest
udzielana pomoc publiczna. Szybkie inwestowanie i zwolnienia z podatku dochodowego
w określonym czasie, to również czynniki sprzyjające lokowaniu biznesu.

2.4. GOSPODARKA
2.4.1. Rolnictwo
Dominującą dziedziną pracy mieszkańców Gminy Olecko jest działalność rolnicza. Na taki stan
rzeczy składają się różnorodne czynniki. Przede wszystkim przydatność rolnicza gleb jest wysoka
i umożliwia intensywną produkcję rolną. Warunki klimatyczne, mimo pewnej surowości, są korzystne
dla uprawy zbóż, rzepaku, ziemniaków. Sprzyjają temu również dobre gleby. Odsetek łąk i pastwisk
w strukturze użytków rolnych zapewnia możliwość hodowli bydła i trzody chlewnej. W najbliższym
sąsiedztwie Olecka leży 9 sołectw, 21 w pośredniej odległości (jest 31 sołectw). Są to naturalne
powiązania wieś - miasto, wzajemnie wykorzystujące swoje najbliższe sąsiedztwo. Wynikają one z
działalności rolniczej z jednej strony i rynków zbytu z drugiej.
Potwierdza to zaktualizowana wersja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego z 2008 r., zgodnie z którą uznaje się rolnictwo jako główną funkcję gminy:
−

produkcja rolna jako podstawowa funkcja gminy, ze szczególnymi preferencjami rolnictwa
ekologicznego i dopuszczalna forma agroturystyki,

−

miasto Olecko jako gminny ośrodek życia gospodarczego i usług o znaczeniu ponadlokalnym.

Funkcja rolnicza została wyznaczona na podstawie:
a) struktury użytków rolnych w gminie, w których użytki rolne wynoszą 68,2%, w tym 69,2% grunty
orne (dane według stanu na 14.02.2012r.),
b) rolniczych tradycji terenu,
c) średniej jakości gleb (ok. 78% gruntów ornych posiada klasę bonitacyjna III i IV),
d) struktury własności - ogólna ilość użytków rolnych w gminie wynosi 18.197 ha, tylko 9290 ha
pozostaje we władaniu rolników indywidualnych (dane według stanu na 14.02.2012r.),
e) struktury wielkości gospodarstw indywidualnych - średnia wielkość gospodarstw wynosi ok.
16,42 ha (dane wg Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.), co czyni je największymi w kraju,
przy czym niewielka liczba gospodarstw do 2 ha i duża liczba gospodarstw powyżej 10 ha.
Turystykę uznano w ww. Studium jako funkcję dodatkową bądź uzupełniającą. W ten sposób
możliwe stało się uwzględnienie funkcji rolniczo – turystycznej, zakładającej, że turystyka będzie
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stanowić funkcję dominującą jedynie w pobliżu jezior, a w pozostałej części gminy może być ona
uzupełnieniem podstawowej funkcji rolniczej. Obszary turystyczne nakładają się na tereny
działalności gospodarczej, rolniczej i leśnej.
W Planie Rozwoju Lokalnego zwrócono uwagę na szanse dla małych gospodarstw rolnych
poprzez m.in. tworzenie grup producentów oraz alternatywnych źródeł dochodów, np. wynikających
z agroturystyki, produkcji żywności ekologicznej, roślin energetycznych do wykorzystania
w wytwarzaniu energii odnawialnej, hodowli pszczół, itp.
Za alternatywne źródło dochodu uznano także działalność agroturystyczną. Na terenie gminy
Olecko działają tego typu gospodarstwa.
Tabela 11 Gospodarstwa agroturystyczne na terenie gminy Olecko
Adres gospodarstwa
agroturystycznego

Liczba miejsc
noclegowych

Gordejki 5
Olszewo 38
Olszewo 4
Łęgowo 2
Jaśki 7
Możne 14
Szczecinki 7
Doliwy 5
Kukowo 65
Plewki 31
Szczecinki 7
Zajdy 22
Sedranki 38

15
8
6
4
13
6
8
7
6
9
8
8
4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie strony internetowej gminy Olecko.

2.4.2. Leśnictwo
Lasy pokrywają 4657,3 ha powierzchni gminy Olecko, stanowiąc około 17,4% (GUS 2011).
W głównej mierze lasy należą do Skarbu Państwa, a ok. 13,3% stanowią lasy prywatne.
Tabela 12 Własność lasów na terenie gminy Olecko
Rodzaj

Lasy

Lasy

Lasy publiczne

własności

ogółem

Publiczne

Skarbu Państwa

Jedn.

[ha]

[ha]

[ha]

[ha]

Ilość

4657,3

4035,3

4004,3

622

Lasy prywatne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Lasy Gminy Olecko – podobnie jak na całym Pojezierzu Mazurskim – cechuje obfitość świerka,
który wypiera inne drzewa. Jego dominacja widoczna jest w kępowym i zwartym wchodzeniu nawet
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na torfowiska. Obok świerków i sosen często występuje także lipa drobnolistna. Na terenie Gminy
Olecko występują znaczące obszary lasów uznanych za ochronne. Dzielą się one na trzy kategorie
lasów ochronnych: lasy wodochronne, lasy ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej, jak
np. teren leśny nad jeziorem Sedraneckim oraz lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody.
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 28. 09.1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z późn. zm.)
lasy te uważane są za szczególnie chronione. Pozbawienie charakteru lasu ochronnego zarządzić może
Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Może to nastąpić, jeśli tereny te
przestaną spełniać warunki określone w art. 15 wymienionej wyżej ustawy. Użytkowanie tych terenów
zaleca się prowadzić wg. planów urządzeniowo-leśnych. Szczególnie niewskazana jest lokalizacja
obiektów budowlanych połączona z wyrębem lasu.
Zajmowanie stosunkowo niewielkiej powierzchni przez lasy na terenie gminy wpłynęła na
zakwalifikowanie leśnictwa do funkcji uzupełniających w Studium Uwarunkowań. W Studium
przewidziano zalesienie gruntów porolnych, które w istotny sposób wpłynęłoby na zmianę struktury
użytkowania obszaru gminy, co w perspektywie dłuższej miało przyczynić się do wzmocnienia
funkcji gospodarki leśnej. Jako cele zagospodarowania przestrzennego obszarów leśnych wymieniono:
1) utrzymanie zasięgu przestrzennego terenów leśnych wynikającego z uwarunkowań naturalnych;
2) zwiększenie powierzchni obszarów leśnych drogą zalesień obszarów porolnych w granicy rolnoleśnej;
3) przystosowanie przydatnych kompleksów leśnych, wyznaczonych na podstawie analiz, do
pełnienia funkcji turystycznych i rekreacyjnych (ścieżki rowerowe, szlaki piesze, punkty
widokowe, miejsca piknikowe).
Natomiast leśna przestrzeń produkcyjna wg Studium Uwarunkowań z 2008 r. powinna odbywać
się w zgodzie z następującymi kierunkami:
1) na obszarach leśnych zagospodarowanie terenu odbywa się na podstawie przepisów ustawy
o lasach. Gospodarka leśna prowadzona jest w oparciu o plany urządzeniowe poszczególnych
nadleśnictw, w których określono m. in. obszary lasów ochronnych;
2) należy dążyć do zwiększenia lesistości obszarów gminy poprzez zalesienia enklaw i półenklaw
leśnych celem połączenia płatów leśnych, zalesianie gruntów zbędnych dla rolnictwa, szczególnie
na obrzeżach jezior i cieków wodnych;
3) w celu ochrony obszarów leśnych przed antropopresja należy:
a) linie energetyczne średniego napięcia prowadzone przez obszary leśne realizować jako
kablowe,
b) dążyć do zastępowania węgla ekologicznymi surowcami energetycznymi,
c) ograniczyć poruszanie się pojazdami mechanicznymi na terenach leśnych.
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2.4.3. Podmioty gospodarcze
Na terenie gminy Olecko w rejestrze REGON w 2011 roku figurowały 2289 podmioty gospodarki
narodowej, w tym 2202 w sektorze prywatnym (co stanowi 96% ogółu przedsiębiorstw) i 87
w sektorze publicznym (3,8%). Z ogólnej liczby prywatnych podmiotów gospodarki narodowej
w gminie Olecko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 75,4% (tj. 1661
osób). Świadczy to o wysokiej aktywności mieszkańców gminy, ale także charakteryzuje to podmioty,
które dysponują niskim kapitałem firmy i nie tworzą dużej ilości miejsc pracy, a przeważnie oparte są
na samozatrudnieniu. Poniższa tabela przedstawia zmiany w liczbie podmiotów gospodarczych na
terenie gminy Olecko.

Tabela 13 Podmioty gospodarcze na terenie gminy Olecko
2009r.

2010r.

2011r.

zmiana
(wzrost/spadek)
od 2009 r.

2442

2402

2289

-153

94

88

87

-7

sektor prywatny, w tym:

2348

2314

2202

-146

osoby fizyczne

1825

1779

1661

-164

spółki handlowe

91

96

100

+9

spółki z kapitałem zagranicznym

16

15

15

-1

Spółdzielnie

15

14

14

-1

Fundacje

5

5

7

+2

stowarzyszenia i organizacje społeczne

60

63

64

+4

Wyszczególnienie
Podmioty gospodarki narodowej
ogółem
sektor publiczny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie strony internetowej gminy Olecko.

Z każdym rokiem liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy Olecko spada. Sytuacja ta
może być wynikiem ogólnokrajowego kryzysu. Jednakże, przyczyny mogą także tkwić
w otoczeniu gminy.
Wykres 2 Liczba podmiotów rejestrujących i wyrejestrowujących się z rejestru REGON
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie strony internetowej gminy Olecko.

Spośród ogółu podmiotów gospodarczych najwięcej jest mikroprzedsiębiorstw zatrudniających
do 9 osób. Od roku 2009 procentowy udział mikroprzedsiębiorstw w ogólnej liczbie podmiotów
gospodarczych kształtuje się na średnim poziomie 94%.

Tabela 14 Podmioty według klas wielkości
Ilość pracowników

2009 r.

2010 r.

2011 r.

0-9

2316

2276

2165

10 – 49

105

104

103

50 – 249

20

21

20

250 - 999

1

1

1

1 000 i więcej

0

0

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Spośród wszystkich podmiotów gospodarczych na terenie gminy Olecko najpopularniejszym
rodzajem działalności jest handel hurtowy i detaliczny oraz naprawy (23% ogółu firm w 2011r.) oraz
budownictwo (15%). Sytuacja ta jest niezmienna od 2009 r. Dużą popularnością cieszy się także
działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, stanowiąc 11% podmiotów. Pomiędzy 2009,
a 2011 rokiem zanotowano niewielki wzrost liczby firm w kilku sekcjach, m. in. przetwórstwo
przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych, dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz
działalność związana z rekultywacją, informacja i komunikacja, działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości, działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, opieka
zdrowotna i pomoc społeczna, oraz pozostała działalność usługowa. Pozostałe rodzaje działalności
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odnotowały spadek bądź pozostały na zbliżonym poziomie. Sekcje, które doświadczyły największego
spadku to handel i budownictwo.
Tabela 15 Podmioty według sekcji PKD 2007
Przedmiot działalności

2009r.

2010r.

2011r.

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

82

85

80

Górnictwo i wydobywanie

1

0

1

Przetwórstwo przemysłowe

183

196

185

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

6

9

10

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami
oraz działalność związana z rekultywacją

10

11

12

Budownictwo

387

370

346

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle

615

581

530

Transport i gospodarka magazynowa

136

134

128

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi

72

71

59

Informacja i komunikacja

41

42

43

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

68

59

62

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

259

262

267

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

149

143

133

Działalność w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca

51

55

56

Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

16

16

16

Edukacja

85

81

81

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

98

105

100

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

43

36

35

Pozostała działalność usługowa. Gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników

140

146

145

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Położenie gminy wydaje się być korzystne dla potencjalnych inwestorów ze względu na
ulokowanie na skrzyżowaniu dróg Giżycko-Suwałki, Gołdap-Ełk. Węzły komunikacyjna sprzyjają
rozwojowi gospodarczemu. Znaczącym walorem może być transgraniczny charakter regionu. 27 lipca
2012 r. weszła w życie polsko-rosyjska umowa o małym ruchu granicznym co może stanowić
dodatkową szansę rozwoju gminy. Dokument ten umożliwi wielokrotne przekraczanie granicy między
Rzeczpospolitą Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, który stanowi granicę
zewnętrzną UE, czyli przez mieszkańców strefy przygranicznej Polski i Obwodu Kaliningradzkiego.
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2.4.4. Turystyka i zagospodarowanie turystyczne
Analiza walorów przyrodniczych i kulturalnych miasta i gminy Olecko wykazuje, że turystyka ma
szansę stać się istotnym źródłem dochodów mieszkańców. Z danych GUS wynika, że w 2011 r. na
terenie miasta i gminy zlokalizowane było 5 obiektów zbiorowego zakwaterowania.
Tabela 16 Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania w latach 2005-2011
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

9

7

11

11

9

8

5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Pod koniec 2011 r. w gminie i mieście zlokalizowane były 2 hotele kategorii **, 1 schronisko
młodzieżowe, 1 ośrodek kolonijny oraz 1 obiekt niesklasyfikowany. Liczba miejsc noclegowych
w obiektach zbiorowego zakwaterowania ogółem wyniosła 323, w tym 114 stanowią miejsca dostępne
przez cały rok (obiekty hotelowe), a 209 – inne obiekty dostępne sezonowo. W 2011 r. udzielono
ogółem 6972 noclegów. Odnotowano jedynie 10 noclegów udzielonych turystom zagranicznym –
Niemcom.
Wykres 3 Liczba udzielonych noclegów w latach 2000-2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Tabela 17 Noclegi udzielone turystom ogółem w latach 2001-2011
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

25591 20922

20874

31003

18588

22578

28553

19575

12841

14101

6972

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Warmińsko–Mazurskim (Olsztyn 2001) Ziemia
olecka została zaliczona do obszaru II – o wysokim reżimie zagospodarowania, nierównej koncentracji
zagospodarowania turystycznego i wysokiej atrakcyjności.
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Do zaklasyfikowania Ziemi Oleckiej tak wysoko przyczyniły się zarówno walory krajobrazowo –
przyrodnicze, walory kulturowe, a także lokalne produkty turystyczne. Dane czynniki zostały
szczegółowo opisane w „Ekspertyzie w sprawie

tworzenia i rozwoju wspólnego produktu

turystycznego na terenie Polski Północno-Wschodniej”.

Walory przyrodnicze
Gmina Olecko stanowi obszar potencjalnie atrakcyjny turystycznie ze względu na swoje
uwarunkowania naturalne (duża ilość jezior, lasów, niski stopień zanieczyszczenia środowiska).

Do elementów podnoszących konkurencyjność gminy należą:
JEZIORA
Jezioro Oleckie Wielkie, znajdujące się w ciągu biegu rzeki Legi, jest bardzo atrakcyjne ze
względów turystycznych. Stanowi ono początek szlaku kajakowego po rzece Ledze. Od strony miasta
jezioro jest bardzo dobrze dostępne, prowadzą tu liczne ścieżki umożliwiające spacer jego brzegami.
Brzegiem została poprowadzona ścieżka edukacyjna („Wiewiórcza Ścieżka”).
RZEKI
Rzeka Lega płynie z Pojezierza Zachodniosuwalskiego przez Pojezierze Ełckie do Kotliny
Biebrzańskiej. Długość rzeki wynosi 157 km, w tym około 70 km płynie w granicach województwa
warmińsko-mazurskiego. Powierzchnia zlewni zajmuje 1011,1 km². Na rzece istnieje trasa szlaku
kajakowego. Na odcinku przebiegającym przez Gminę Olecko najczęściej niespławna z powodu
niskiego stanu wody .
PARKI
Park Miejski w Olecku jest miejscem niezwykle zadbanym, z 2 fontannami, licznymi alejkami
spacerowymi i mnóstwem zieleni stanowi ważny walor przyrodniczy Olecka. W Parku Sportu i
Rekreacji znajduje się zespół obiektów sportowych, który był niegdyś ośrodkiem przygotowań
niemieckiej kadry do igrzysk olimpijskich w 1936r.
POMNIKI PRZYRODY
Dąb Papieski posadzony na rynku przed Kościołem i obok pomnika Jana Pawła II w Olecku.
Dęby szypułkowe, to pomniki przyrody w Olecku zlokalizowane na Placu Wolności, ulicy
Partyzantów oraz Jeziornej.
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Walory kulturowe

Gmina Olecko również posiada kilka obiektów historycznych i kulturowych, które czynią region
atrakcyjnym turystycznie. Są to między innymi:
−

układ urbanistyczny Olecka (rynek z przyległymi ulicami),

−

dawny kompleks zamkowy w Olecku,

−

pomnik ofiar pierwszej wojny światowej (kamienna półrotunda) w Olecku,

−

młyn wodny w Sedrankach,

−

wieża ciśnień w Olecku,

−

parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku,

−

grodzisko w Dybowie ? gmina Świętajno

−

cmentarz ewangelicki w Olecku,

−

zabytkowe molo ze skocznią na plaży miejskiej w Olecku.

Obiekty ujęte na mapach
W informacjach dotyczących obiektów ujętych na mapach regionu wyszczególnione są:
ZABYTKI:
−

Chata Mazurska w Olecku

−

Dawny kompleks zamkowy w Olecku

−

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

−

Kościół w Gąskach

−

Kościół w Szczecinkach

−

Młyn wodny nad rzeką Legą w Olecku

−

Molo i skocznia w Olecku

−

Pomnik Kamienna Półrotunda w Olecku

−

Wieża Ciśnień w Olecku

−

Zabytkowy układ urbanistyczny (rynek z przyległymi ulicami)

−

Zespół Dworsko-Parkowy w Gordejkach Małych

−

Zespół Pałacowo-Parkowy z folwarkiem w Białej Oleckiej

KULTURA I SZTUKA:
−

Biblioteka Pedagogiczna

−

Izba historyczna
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−

Kino „Mazur

−

Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna

−

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. I. Paderewskiego

−

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”

SPORT I REKREACJA:
−

Hala widowiskowo-sportowa z pływalnią „LEGA”

−

Kąpielisko "Dzika Plaża"

−

Kąpielisko "Szyjka”

−

Kąpielisko na Dworku Mazurskim

−

Korty tenisowe przy MOSiR

−

Mały stadion przy MOSiR

−

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

−

Olecki Klub Wodny

−

Plaża Miejska (MOSiR)

−

Skate park

−

Stadion lekkoatletyczny MOSiR

−

Park Sportu i Rekreacji

INNE WAŻNE MIEJSCA I INSTYTUCJE:
−

Poczta Polska S.A.

−

Długi mostek

−

Dworzec autobusowy w Olecku

−

Dworzec Kolejowy w Olecku

−

Centrum Informacji Turystycznej

−

Park - daw. cmentarz poniemiecki

−

Park Miejski w Olecku

−

Plac Wolności (rynek w centrum miasta)

−

Pomnik Jana Pawła II

−

Starostwo Powiatowe w Olecku

−

Urząd Miejski w Olecku

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE:
−

Komenda Powiatowa Policji w Olecku

−

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
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−

Centrum Medyczne – Zakład Opieki Zdrowotnej w Olecku „OLMEDICA” Sp. z o.o.

SZLAKI TURYSTYCZNE (piesze i rowerowe):
−

„Nad jezioro Garbas” – przygranicznymi ścieżkami do bobrowych żeremi (23,3 km)

−

„Wiewiórcza Ścieżka” (12 km)

−

„Tęczą piętnastu jezior”- wokół sudawskiej warowni (53,5 km)

−

„Doliną Legi – z nurtem pracowitej rzeki (49 km)

−

„Ku Dolinie Rospudy” – szlakami przemytników (46 km)

−

„Na Szeską Górę” – filar Mazurskiego świata (55,5 km)

−

„Nad Jezioro Krzywe” –po wysokich brzegach jezior i jarów (38,6 km)

Produkty turystyczne
Kaczmarek, Stasiak i Włodarczyk wyróżnili następujące rodzaje produktów turystycznych: rzecz,
usługa turystyczna, wydarzenie, impreza turystyczna, obiekt, szlak, obszar. Zgodnie z powyższym, na
terenie gminy? wyróżnione zostały następujące produkty turystyczne:
 Grodzisko w Dybowie – gmina Świetajno
 Kościół w Gąskach
 Kościół w Szarejkach – gmina Kowale Oleckie
 Kościół w Cichym – gmina Świętajno
 Kościół w Świętajnie - gmina Świetajno
 Kościół w Wieliczkach – gmina Wieliczki
 Kościół w Szczecinkach
 Zespół Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku
 Młyn Wodny
 Wieża Ciśnień
 Pomnik Żołnierski w Olecku
 Ruiny Młyna Wodnego w Sedrankach
 Cmentarz Ewangelicki
 Zabytkowe Molo
 Zamek Myśliwski z czasów staropruskich
 Rynek Olecki i Zabytkowy Układ Urbanistyczny Miasta XVI – XIX w. Olecka
 Kościół z kaplicą
 Pomnik Ofiar I Wojny Światowej
 Chata Mazurska
 Zabytkowy Młyn Wodny – drugi raz?
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 szereg domów mieszkalnych murowanych których budowę datuje się na koniec XIX i początek
XX wieku
 Pomnik Jana Pawła II
 Izba Historyczna w budynku przedwojennego Ratusza
 Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
 Jezioro Oleckie Wielkie
 Rzeka Lega
 szlak kajakowy Rzeki Legi
 park miejski
 plaża miejska
 Plac Wolności
Imprezy
Produktami turystycznymi są także cykliczne imprezy, które mają bądź miały miejsce w regionie
Olecka. Są to:
 FIESTA BOREALIS – ŚWIĘTO MŁODEJ MUZYKI NA PÓŁNOCY (lipiec) - impreza
skupiająca fanów i wykonawców muzyki alternatywnej. ????? ( realizowana kilka lat wcześniej
jako element Przystanku Olecko-obecnie nie)
 VIII OLECKI PRZEGLĄD OTWARTYCH FILMÓW OP-OF (marzec) - pokaz filmów
niezależnych. (po co nr imprezy ?)
 MARATON PŁYWACKI (lipiec/sierpień) - maraton pływacki na dystansie 4,5 km.
 OGÓLNOPOLSKA AKCJA SPRZĄTANIA JEZIORA OLECKIE WIELKIE (wrzesień) - w akcji
biorą udział nurkowie z całej Polski i zagranicy oraz wszyscy, którzy chcą aby Olecko było
miejscem przyjaznym naturze.
 SZTAMA (grudzień) – festiwal teatralny w Olecku, którego początki „Sztamy - Spotkań ze
Sztuką” sięgają 1979 roku.
 MAZURSKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM (sierpień) - festiwal, którego początek sięga 1998
roku, mający na celu ukazanie różnorodności kultury społeczności Mazur oraz Suwałk, a także
innych regionów, m.in. Czech, Łotwy, Rosji.
 PRZYSTANEK OLECKO (lipiec) - cykl tygodniowych spotkań o charakterze artystycznym,
rekreacyjnym, integracyjnym oraz ekologicznym.
 MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO KOBIET (maj) – rozgrywany od 2000
r. turniej wpisany do kalendarza imprez WTA. ????
 OLECKI OTWARTY MARATON PŁYWACKI (lipiec) - Zawody pływackie dla osób, które
posiadają uprawnienia na akwenach otwartych oraz zawody dla niepełnosprawnych. Czy nie jest
to samo, co w pozycji 3???
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 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA
OLECKA (lipiec/sierpień) - coroczny turniej Siatkówki Plażowej11
 Regionalne Święto Mleka-impreza promująca żywność naturalna, tradycyjną, lokalną i regionalną
województwa warmińsko-mazurskiego
 Piknik historyczny- impreza odnoszącą się do czasów lokacji miasta – dawnych,
średniowiecznych zabaw, rzemiosła, zwyczajów
 Plenerowe Kino Letnie-cykl bezpłatnych seansów filmowych na centralnym placu w mieście w
sezonie wakacyjnym

2.5. SFERA SPOŁECZNA
2.5.1. Struktura społeczna
Według stanu na dzień 31.12.2011 r. ludność gminy Olecko liczyła 22193 mieszkańców, co
stanowiło około 63,3% mieszkańców powiatu oleckiego, 1,5% mieszkańców województwa
warmińsko-mazurskiego i około 0,05% mieszkańców kraju. Na koniec 2011 r. miasto Olecko liczyło
16544 mieszkańców, a na obszarze wiejskim gminy zamieszkiwało 5649 osób.

Tabela 18 Liczba ludności w mieście i gminie Olecko na przestrzeni lat 2002-2011
2002
21302

2003
21257

2004
21398

2005
21427

2006
21465

2007
21289

2008
21442

2009
21439

2010
21473

2011
22193

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 4 Ludność na przestrzeni lat 2002-2011 w mieście i gminie Olecko

11

„Ekspertyza w sprawie tworzenia i rozwoju wspólnego produktu turystycznego na terenie Polski Północno-Wschodniej”
Sierpień 2010.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Dane z lat 2002-2010 pozwalają sądzić o niewielkim wzroście liczby ludności. Dane z 2011 r. jest
wynikiem Spisu Powszechnego. Dane z 29 czerwca 2012r.
Na terenie miasta Olecko funkcjonują dwa osiedla – Osiedle nr 2 w Olecku oraz Osiedle Siejnik II
w Olecku. Oprócz osiedli występują sołectwa będące jednostkami pomocniczymi: Sołectwo Babki
Gąseckie, Sołectwo Babki Oleckie, Sołectwo Borawskie, Sołectwo Borawskie Małe, Sołectwo
Dąbrowskie, Sołectwo Dąbrowskie II, Sołectwo Doliwy, Sołectwo Dobki, Sołectwo Duły, Sołectwo
Dzięgiele, Sołectwo Gąski, Sołectwo Gordejki, Sołectwo Jaśki, Sołectwo Judziki, Sołectwo Kijewo,
Sołectwo Kukowo, Sołectwo Lenarty, Sołectwo Łęgowo, Sołectwo Możne, Sołectwo Olszewo,
Sołectwo Plewki, Sołectwo Raczki Wielkie, Sołectwo Rosochackie, Sołectwo Sedranki, Sołectwo
Szczecinki, Sołectwo Ślepie, Sołectwo Świdry, Sołectwo Zabielne, Sołectwo Zajdy, Sołectwo Zatyki,
Sołectwo Giże. Statuty określające organizację oraz zakres działania sołectw określa Uchwała
nr IV/28/03 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 stycznia 2003 r.
Tabela 19 Liczba ludności w jednostkach pomocniczych gminy (stan na 31.10.2012 r.)
Lp.

Sołectwo

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa

Ilość mieszkańców sołectwa
(stan na 31.10. 2012r.)

1.

Babki Gąseckie

Babki Gąseckie – wieś

104

2.

Babki Oleckie

Babki Oleckie – wieś

185

3.

Borawskie

Borawskie – wieś

268

4.

Borawskie Małe

Borawskie Małe – wieś

31

5.

Dąbrowskie

Dąbrowskie – wieś
Kolonie Dąbrowskie – osada
Pieńki – osada

119
0
20
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Lp.

Sołectwo

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa

Ilość mieszkańców sołectwa
(stan na 31.10. 2012r.)

6.

Dąbrowskie II

Dąbrowskie II – osada

113

7.

Dobki

Dobki – wieś

79

8.

Doliwy

Doliwy – wieś

55

9.

Duły

Duły – wieś

76

10.

Dzięgiele

Dzięgiele Oleckie – wieś

72

11.

Gąski

Gąski – wieś

247

12.

Giże

Giże – osada

214

13.

Gordejki

Gordejki – wieś
Gordejki Małe – osada

57
170

14.

Jaśki

Jaśki – wieś
Zielonówek – osada
Olecko – Kolonia

112
61
89

15.

Judziki

Judziki – wieś

143

16.

Kijewo

17.

18.

Kukowo

Lenarty

Kijewo – wieś

109

Wólka Kijewska – osada

104

Kukowo – wieś

350

Skowronki – osada

58

Lipkowo – osada

42

Lesk – osada

64

Lenarty – osada

422

Biała Olecka – osada

49

Łęgowo – wieś

103

Możne – wieś

158

19.

Łęgowo

20.

Możne

Imionki – osada

137

21.

Olszewo

Olszewo – wieś

149

22.

Plewki

Plewki – wieś

140

23.

Raczki Wielkie

Raczki Wielkie – wieś

74

24.

Rosochackie

Rosochackie – wieś

163

Siejnik – osada

16

25.

Sedranki

Sedranki – wieś

390

26.

Szczecinki

Szczecinki – wieś

198

27.

Ślepie

Ślepie – osada

201

28.

Świdry

Świdry – wieś

62

29.

Zabielne

Zabielne – wieś

48

30.

Zajdy

Zajdy – wieś

145

31.

Zatyki

Zatyki – wieś

206
Razem

5603
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Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Olecku.

Tabela 20 Migracja wewnętrzna w gminie
Jednostka terytorialna
Olecko – teren miejsko-wiejski
POLSKA – gminy miejsko-wiejskie

2002

2003

2004

2006

2008

2010

2011

-105

-80

-41

-86

-15

-30

-20

-1420

561

1823

588

2603

1916

100

-1361

-960

-874

-1527

-1190

-1156

-1200

WARMIŃSKO-MAZURSKIE – gminy
miejsko-wiejskie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Wykres 5 Saldo migracji w mieście i gminie Olecko w latach 2002-2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wzrost liczby mieszkańców gminy Olecko miał związek przede wszystkim z dodatnim
przyrostem naturalnym. W 2011 r. wyniósł on 51. Gminę cechuje niewielkie ujemne saldo migracji
wewnętrznej w latach 2000 – 2011. Systematycznie gminę opuszczało kilkadziesiąt osób rocznie.
Zjawisko to jest podobne w całym województwie warmińsko-mazurskim, jednak nie występuje
w skali całego kraju.
Tabela 21 Ruch naturalny w gminie Olecko
2000
Urodzenia żywe
252
ogółem

2005

2007

2008

2009

2010

2011

256

235

258

230

255

228

mężczyźni

121

142

117

144

117

128

128

kobiety

131

114

118

114

113

127

100

ogółem

165

190

Zgony ogółem
185
178

178

203

170
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mężczyźni

104

103

kobiety

61

87

ogółem

87

66

mężczyźni

17

39

101

94

93

113

96

85

90

74

52

52

58

50

24

15

32

30

28

37

26

84
84
Przyrost naturalny
50
80
16

70
27
34
kobiety
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Powyższa tabela potwierdza stosunkowo ustabilizowaną sytuację demograficzną w gminie.
Jednakże, w miarę upływu lat, obserwuje się tendencję zmniejszenia przyrostu naturalnego.
Tabela 22 Liczba zawieranych małżeństw na terenie gminy Olecko
2007

2008

2009

2010

2011

161

164

143

114

112

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 6 Liczba małżeństw zawartych w gminie Olecko w latach 2007-2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W ostatnich latach obserwuje się spadek liczby zawieranych małżeństw. W 2011 r. zawarto
o 49 małżeństw mniej niż w roku 2007. Tendencja ta może mieć związek ze zmianą stylu życia
młodych ludzi oraz przebywaniem w związkach partnerskich.

Tabela 23 Struktura ludności ze względu na produkcyjność
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2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

Ogółem

ogółem

21302

21427

21289

21442

21439

21473

22193

mężczyźni

10366

10381

10303

10391

10388

10402

10827

kobiety

10936

11046

10986

11051

11051

11071

11366

w wieku przedprodukcyjnym

ogółem

6155

5159

4835

4723

4606

4537

3644

mężczyźni

3179

2596

2452

2400

2363

2309

1822

kobiety

2976

2563

2383

2323

2243

2228

1822

12387

13396

13506

13657

13691

13720

15118

mężczyźni

6341

6850

6917

7054

7070

7145

7986

kobiety

6046

6546

6589

6603

6621

6575

7132

2760

2872

2948

3062

3142

3216

3431

846

935

934

937

955

948

1019

1914

1937

2014

2125

2187

2268

2412

w wieku produkcyjnym

ogółem

w wieku poprodukcyjnym

ogółem
mężczyźni
kobiety

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W 2010 r. liczba ludności w wieku produkcyjnym stanowiła 64% ogółu ludności. Ludność
w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 21%, a ludność w wieku poprodukcyjnym 15%. Z powyższej
tabeli wynika, że następuje stały, niewielki wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym i wyraźniejszy
wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym przy jednoczesnym spadku liczby osób w wieku
przedprodukcyjnym. Wskazuje to na proces starzenia się społeczności związany z wydłużeniem się
średniej długości życia. Liczba kobiet powyżej 65 roku życia znacznie przewyższa liczbę mężczyzn
w danej grupie wiekowej. W 2010r. kobiety powyżej 65 roku życia stanowiły 13,2% ogółu
mieszkańców gminy, a mężczyźni zaledwie 7,5%. Zjawisko to powinno sprzyjać podejmowaniu przez
gminę działań społecznych i organizacyjnych w sferze pomocy społecznej.

Wykres 7 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w latach 2000-2010
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

2.5.2. Grupy ryzyka społecznego

Rynek pracy i bezrobocie
W powiecie Oleckim liczba osób bezrobotnych ogółem według stanu na koniec grudnia 2011 r.
wynosiła 3027 i była wyższa o 77 osób w porównaniu z końcem roku 2010, natomiast w stosunku do
grudnia 2009 roku liczba bezrobotnych była niższa o 83 osoby.
Stopa bezrobocia w powiecie Oleckim na koniec 2010 roku wynosiła: 21,6%. Natomiast na koniec
2011 r. stopa bezrobocia wzrosła do poziomu 22%, a następnie pod koniec sierpnia 2012 r. wyniosła
ponownie 21,6%.
Wykres 8 Stopa bezrobocia (w %) w okresie od 2006 –2011 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Na koniec grudnia 2011 r. wskaźnik natężenia bezrobocia w powiecie oleckim był wyższy
o 9,5 pkt. procentowych od wskaźnika krajowego (12,5%) oraz o 1,9 pkt. procentowego od wskaźnika
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wojewódzkiego (20,1%). W województwie warmińsko-mazurskim powiat olecki znalazł się na
5 pozycji za powiatami iławskim (11,7%), giżyckim (16,2%), nidzickim (19,5%), olsztyńskim
(19,8%). Stopa bezrobocia w powiecie na dzień 31.12.2011r., była zdecydowanie wyższa od stopy
krajowej oraz nieznacznie wyższa od stopy bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim.
Rysunek 1 Stopa bezrobocia w powiecie oleckim na tle pozostałych powiatów województwa

Źródło: Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie oleckim wg stanu na dzień 30 listopada 2011r. (PUP).

Liczba osób bezrobotnych w 2011 r. w gminie Olecko wyniosła 576, a w mieście Olecko 1140
osób, ogółem 1716. Wynik ten jest wyższy o 84 w porównaniu z 2010r. i o 46 większy niż w 2009 r.
Bezrobotni zarejestrowani od kilku lat stanowią w gminie ok. 7.6 % ogółu mieszkańców.
Wykres 9 Udział bezrobotnych w liczbie mieszkańców ogółem oraz w liczbie osób w latach 20082010

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku.
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Udział osób posiadających prawo do zasiłku w ogólnej populacji bezrobotnych w grudniu 2011r.
wyniósł 20,9%. Najniższy udział natomiast przypadł na rok 2010, gdzie kształtował się na poziomie
20,1%. 2009 r. to 22,2%.
Wykres 10 Struktura procentowa osób posiadających prawo do zasiłku do liczby bezrobotnych
ogółem w latach 2009 - 2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku.

Dostrzegalny jest coroczny wzrost liczby bezrobotnych kobiet. Udział kobiet w bezrobociu
w grudniu 2011r. wyniósł 56,8%, czyli więcej o 4,2% niż w 2010r. oraz o 7% więcej niż w 2009r.

Wykres 11 Struktura procentowa bezrobocia według płci w latach 2009 - 2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku.
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Tabela 24 Bezrobocie zarejestrowane w mieście i gminie Olecko
Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2009r.

Stan na 31.12.2010r.

Stan na 31.12.2011r.

Miasto

Gmina

Ogółem

Miasto

Gmina

Ogółem

Miasto

Gmina

Ogółem

Bezrobotni

1112

558

1670

1093

539

1632

1140

576

1716

Kobiety

554

279

833

572

284

856

649

326

975

Bezrobotni z
prawem do zasiłku

265

106

371

234

95

329

250

109

359

Długotrwale
bezrobotni

538

267

805

540

306

846

560

311

871

Osoby
niepełnosprawne

28

14

42

40

18

58

41

16

57

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku.

Bezrobocie trwające dłużej niż 12 miesięcy w końcu grudnia 2011 r. dotyczyło 871
zarejestrowanych bezrobotnych (50,7% ogółu wobec 48,2% w roku 2009). W 2011 roku w mieście
i gminie Olecko w rejestrze osób bezrobotnych pozostawało 57 osób niepełnosprawnych, co stanowiło
3,3% ogółu zarejestrowanych w tym czasie bezrobotnych.

Pomoc społeczna
Na terenie gminy Olecko pomoc społeczną realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Olecku. Celem działania ośrodka jest realizacja polityki społecznej państwa zmierzająca
do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, jak również
działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie powstawaniu sytuacji będących zagrożeniem
potrzeb bytowych odpowiadających godności człowieka.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku obejmuje pomocą rodziny, którym przysługiwało prawo
do świadczeń z pomocy społecznej, zgodnie z art. 8. ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej, których
dochód nie przekraczał: na osobę samotnie gospodarującą - 477,00 zł, na osobę w rodzinie - 351,00 zł.
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art.7 Ustawy
o pomocy społecznej, takich jak przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 25 Powody przyznania pomocy przez MOPS w Olecku
Powód przyznania pomocy

Ubóstwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa

Liczba rodzin
2009

2010

2011

33
16
70

21
22
102

29
22
144
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Bezrobocie
Niepełnosprawność

427
103

479
91

514
82

Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego
Alkoholizm
Narkomania
Przemoc w rodzinie
Trudności w przystosowaniu do życia po
opuszczeniu zakładu karnego
Zdarzenie losowe
Sieroctwo

269
318

410
112

420
92

61
0
65
8

63
0
67
8

61
0
67
5

3

1

1

1

0

0

Źródło: Sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku za lata 2009 – 2011.

Z powyższej tabeli można wnioskować, że największą liczbę osób korzystających ze wsparcia
MOPS-u w Olecku odnotowano z uwagi na bezrobocie oraz długotrwałą chorobę. Niepokój budzi
liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z uwagi na przemoc w rodzinie oraz alkoholizm,
gdyż pozostaje ona mniej więcej na tym samym poziomie. Na przestrzeni lat 2009 – 2011 pomocą
Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku bez względu na formę i rodzaj pomocy wsparcia udzielono:
-w 2009 r. – 1375 rodzinom, 2548 świadczenia,
-w 2010 r. - 1376 rodzinom, 2807 świadczeń,
-w 2011 r. – 1437 rodzinom, 1516 świadczeń do maja.

2.5.3. Bezpieczeństwo publiczne
Na terenie powiatu oleckiego (brak wyszczególnionych danych dla gminy Olecko) na koniec
2011r. popełniono 815 przestępstw (średnio 15 przestępstw tygodniowo), tj. o 8,2% więcej niż w roku
ubiegłym. Analizując dane w perspektywie lat 2009 – 2011 należy mówić o niewielkim spadku liczby
popełnianych przestępstw.
Tabela 26 Przestępstwa stwierdzone na terenie powiatu oleckiego w 2011r.
Lp.
1
2
3
4
5
6

Kategoria przestępstw
Liczba przestępstw – ogółem
Przeciwko zdrowiu i życiu
Drogowe
Kradzieże rzeczy
Kradzieże z włamaniem
Rozbój, kradzieże rozbójnicze,
wymuszenia rozbójnicze

2009r.

2010r.

2011r.

840
51
201
129
96

753
46
191
115
109

815
49
218
121
96

1

1

1

7

Gospodarcze

80

51

65

8

Pozostałe

282

240

265

Źródło: Dane Komendy Powiatowej Policji w Olecku.
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Na terenie powiatu oleckiego najwięcej przestępstw na przestrzeni lat 2009 – 2011 dotyczyło
przestępstw drogowych, odpowiednio 201, 191, 218. W 2011 r. stanowiły one 26,7% ogółu
popełnionych przestępstw. Największy spadek liczby stwierdzonych przestępstw na koniec 2010 r.
odnotowano w kategorii przestępstw gospodarczych (spadek o 29 w odniesieniu do roku 2009,
tj. o 36,25% w porównaniu z rokiem 2009).
Wykres 12 Struktura popełnionych przestępstw na terenie powiatu oleckiego – stan na
31.12.2011r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

2.5.4. Ochrona zdrowia

Zadania w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w budynku przychodni przy
ul. 11 Listopada 23. W skład przychodni wchodzą gabinety lekarzy rodzinnych oraz specjalistów
w dziedzinie stomatologii, laryngologii, dermatologii, ginekologii oraz rehabilitacji (w ramach
niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej). Ponadto, w przychodni znajduje się laboratorium
analityczne. Co więcej, w Olecku funkcjonuje działa szpital prowadzony przez sp. z o.o. Olmedica,
Centrum Medyczne - Zakład Opieki Zdrowotnej. Szpital ten znajduje się pod adresem ul. Gołdapska
1.
W skład struktury szpitala wchodzą:
−

Oddział internistyczny z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego - 35 łóżek

−

Oddział ginekologiczny - 17 łóżek

−

Oddział położniczo - noworodkowy z rooming in - 22 łóżka

−

Oddział dziecięcy - 15 łóżek

−

Oddział chirurgii ogólnej - 31 łóżek

−

Blok operacyjny
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−

Izba przyjęć

−

Dział farmacji szpitalnej

−

Sterylizatornia

−

Prosektorium
Szpital obecnie liczy 120 łóżek i obejmuje opieką medyczną ok. 37 tys. Mieszkańców. Na terenie

Olecka funkcjonuje również Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzący Poradnię Terapii
Uzależnień od Narkotyków i Substancji Psychoaktywnych oraz Poradnię Terapii Uzależnienia od
Alkoholu, przy ul. Nocznickiego 15. Oprócz tego, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Długoterminowej Olecko-Jaśki prowadzi Zakład Opiekuńczo–Leczniczy, Zakład Pielęgnacyjno –
Opiekuńczy oraz Zakład Opieki Paliatywnej (Hospicjum).

2.5.5. Oświata i wychowanie
Na terenie gminy Olecko istnieje bardzo dobrze rozwinięta sieć szkolnictwa, oferująca edukację
na wysokim poziomie.
Wychowanie przedszkolne
W roku szkolnym 2011/2012 na terenie gminy Olecko funkcjonowała funkcjonowało jedno
publiczne jedna publiczna placówka wychowania przedszkolnego oraz i cztery przedszkola
niepubliczne, zlokalizowane w Olecku oraz trzy zespoły wychowania przedszkolnego zlokalizowane
na terenie wiejskim gminy: w Gąskach, Judzikach i Babkach Oleckich.
Tabela 27 Przedszkola na terenie gminy Olecko
Olecko

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku,
ul. Zielona 1 19 - 400 Olecko
Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka”,
Olecko
ul. Kościuszki 20 19-400 Olecko
Przedszkole Niepubliczne „Smyk”,
Olecko
ul. Broniewskiego 9 19-400 Olecko
Przedszkole Niepubliczne „Bajka”,
Olecko
Osiedle Lesk 1a 19-400 Olecko
Prywatne Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”,
Olecko
Osiedle Siejnik I 8 19-400 Olecko
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej gminy Olecko.

W roku szkolnym 2010/2011 w ramach systemu oświaty wychowaniem przedszkolnym objęto
797 dzieci, tj. o 98 więcej niż w roku poprzednim.
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Tabela 28 Ilość dzieci w przedszkolach na terenie gminy Olecko
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
przedszkola

365

oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

369

zespoły wychowania przedszkolnego

63

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Szkoły podstawowe
W roku szkolnym 2010/2011 na terenie gminy Olecko działało sześć szkół podstawowych
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Trzy szkoły podstawowe są prowadzone
w ramach Zespołów Szkół wraz z gimnazjami. Poza tym, w ewidencji prowadzonej przez gminę
Olecko znajduję się jedna niepubliczna szkoła podstawowa.
Tabela 29 Szkoły podstawowe na terenie gminy Olecko
Olecko
Olecko
Olecko

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
ul. Kościuszki 20, 19-400 Olecko
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła
ul. Kolejowa 33, 19-400 Olecko
Zespół Szkół w Olecku, Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im.
księdza Jana Twardowskiego w Olecku
Oś. Siejnik I 14, 19-400 Olecko

Gąski

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Gąskach, Gąski 14, 19-400 Olecko

Judziki

Zespół Szkół w Judzikach, Szkoła Podstawowa w Judzikach
Judziki 5, 19-400 Olecko

Babki Oleckie

Zespół Szkół w Babkach Oleckich, Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich
Babki Oleckie 12, 19-400 Olecko

Olecko

Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Olecku, ul.
Młynowa 8, 19-400 Olecko

Opracowano na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej gminy Olecko.

W roku szkolnym 2010/2011 uczyło się w nich 1405 dzieci i młodzieży. Nastąpił niewielki wzrost
ilości uczniów, tj. o 7 dzieci więcej w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym.
Tabela 30 Ilość dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Olecko
szkoły podstawowe ogółem

1405

szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych

1374

74 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013 – 2023

szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży

31

szkoły podstawowe dla dorosłych

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Gimnazja
W roku szkolnym 2010/2011 na terenie gminy Olecko działało pięć gimnazjów publicznych,
w tym trzy w ramach Zespołów Szkół, oraz jedno gimnazjum niepubliczne. W gimnazjach w roku
szkolnym 2010/2011 uczyło się łącznie 769 uczniów. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił
spadek ilości uczniów w tej grupie wiekowej o 21 osób.

Tabela 31 Gimnazja na terenie gminy Olecko
Olecko
Olecko
Kijewo

Zespół Szkół w Olecku, Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana
Twardowskiego w Olecku, oś. Siejnik I 14, 19-40O Olecko
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
ul. Słowiańska 1, 19-400 Olecko
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie
Kijewo 29, 19-404 Wieliczki

Judziki

Zespół Szkół w Judzikach, Gimnazjum w Judzikach
Judziki 5, 19-400 Olecko

Babki Oleckie

Zespół Szkół w Babkach Oleckich, Gimnazjum w Babkach Oleckich
Babki Oleckie 12, 19-400 Olecko

Olecko

Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Olecku
ul. Młynowa 8, 19-400 Olecko
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej gminy Olecko.

Szkoły średnie i ponadgimnazjalne
W Olecku zlokalizowane są placówki nauczania ponadgimnazjalnego i średniego, dla których
organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Olecku.

Tabela 32 Placówki nauczania ponadgimnazjalnego
Olecko
Olecko
Olecko

Zespół Szkół Technicznych w Olecku
ul. Plac Zamkowy 2, 19-400 Olecko
Liceum Ogólnokształcące w Olecku
ul. Kościuszki 29, 19 - 400 Olecko
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
ul. Gołdapska 29, 19-400 Olecko

Olecko

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku

Olecko

ZDZ Białystok w tym szkoły w Olecku
19 - 400 Olecko, ul. Armii Krajowej 22A

Olecko

Centrum Edukacji przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku ul Armii
Krajowej 26, 19 - 400 Olecko

ul. Słowiańska 2, 19 - 400 Olecko
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Olecko

Centrum Edukacji I Rozwoju Zawodowego w Olecku
ul. Gołdapska 23, 19 - 400 Olecko

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Olecku.

2.5.6. Formy zorganizowania społeczeństwa
Gminę Olecko cechuje duża aktywność sektora organizacji pozarządowych. Sposoby pracy,
doświadczenie, oraz szeroki zakres działalności pozwalają realizować wiele przedsięwzięć na rzecz
lokalnej wspólnoty. Stanowią one ważny element łączący obywateli z władzą samorządową.
Urząd Miasta i Gminy Olecko darzy wsparciem organizacje samorządowe. Sporządził i udostępnił
informator o organizacjach pozarządowych.
Jest wiele organizacji, które skorzystały ze stron internetowych gminy w celu przedstawienia
swoich statutów, celów oraz misji. Stanowią one duży zasób wiedzy służącej mieszkańcom.
Co roku przeprowadzane są konsultacje w sprawie projektu programu współpracy Gminy Olecko
z organizacjami pozarządowymi na nadchodzący rok. Tym samym wypełniane są nie tylko obowiązki
prawne, ale także zapewniona jest przejrzystość i jawność działania organów publicznych.
Cenną inicjatywę podjęła Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej (FRZO) w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” (LGD), która pozyskała fundusze na
realizację projektu pn. „Razem zrobimy więcej i lepiej” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest w trakcie realizacji. Ideą
projektu jest utworzenie silnego pod względem organizacyjno-technicznym Centrum Organizacji
Pozarządowych w Olecku (COP) świadczącego usługi szkoleniowo-doradcze na rzecz organizacji III
sektora z terenu powiatu oleckiego. Jest to wartościowe przedsięwzięcie, gdyż często jedną
z głównych przeszkód w pozyskiwaniu środków zewnętrznych jest niski poziom wiedzy w zakresie
tworzenia projektów i pisania wniosków wśród aplikujących o fundusze.
Poniżej przedstawiony jest spis organizacji pozarządowych (NGO) z regionu Olecka:
−

Caritas Diecezji Ełckiej

−

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej

−

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta i Gmin Ziemi Oleckiej “Zdrowe Olecko”

−

GOK Wieliczki

−

Fundacja „Niewidzialna Ręka”

−

Gołdapskie Stowarzyszenie Pszczelarzy

−

Klub Wędkarski „Ukleja” w Olecku

−

Jednostki Ochotniczych Straż Pożarnych (warto je wymienić)

−

Klub Sportowy „Kyokushinaki” w Olecku

−

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej
76 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013 – 2023

−

Mazurskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Regionalnych z siedzibą w Olecku

−

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "Czarni" Olecko

−

Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 86 w Olecku

−

Olecka Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

−

Olecka Szkoła Sztuki Walki Karate Kyokushin

−

Olecki Klub Wodny w Olecku

−

Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych „Zamek”

−

Oleckie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Olecku

−

Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe "Amfiprion"

−

Oleckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Olecku

−

Oleckie Towarzystwo Sportu Szkolnego w Olecku

−

Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe w Olecku

−

Powiatowe Olecko–Gołdapskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze z siedzibą w Olecku

−

Przypisani Północy - Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku

−

Samodzielne Koło Terenowe Nr 177 Społecznego Towarzystwa Oświatowego z siedzibą w
Olecku

−

Sportowy Klub Tańca Towarzyskiego „Promenada” w Olecku

−

Stowarzyszenie Absolwentów Wszechnicy Mazurskiej z/s w Olecku

−

Stowarzyszenie Agroturystyczne „Mazurska Kraina”

−

Stowarzyszenie Dzieci Tęczy w Olszewie

−

Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana

−

Stowarzyszenie Kobiety Aktywne w Kukówku

−

Stowarzyszenie Koło Giżowskich Bab(powiat olecki)

−

Stowarzyszenie Koło Terenowe Nr 12 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Olecku

−

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Rekreacji „Kowalak” w Kowalach Oleckich(powiat olecki)

−

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „Pomóżmy Sobie Sami” w Olecku

−

Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Ruchową im. Św. Kamila w Olecku

−

Stowarzyszenie Placówek Integracyjnych „Pomarańcza” z/s w Olecku

−

Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”

−

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i ochrony zdrowia im. Św. Łukasza z/s w Jaśkach k/ Olecka

−

Stowarzyszenie Rodziców i Osób Wspomagających Przy Warsztacie Terapii Zajęciowej
z siedzibą w Olecku

−

Stowarzyszenie Rozwoju Regionu Puszczy Boreckiej(powiat olecki)

−

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cichy z/s we wsi Cichy

−

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji w Olecku
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−

Stowarzyszenie wspierania inicjatyw lokalnych „Kraina Szeskich wzgórz”

−

Stowarzyszenie "Żyj z Pasją"

−

Stowarzyszenie ”Otwarte Drzwi”

−

Stowarzyszenie „Archiwiści północy”

−

Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” przy Środowiskowym Domu Samopomocy z siedzibą w Olecku

−

Stowarzyszenie „Monety” (powiat olecki)

−

Stowarzyszenie „Motyle” przy Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Olecku

−

Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” z siedzibą w Olecku

−

Stowarzyszenie „Spełniamy Marzenia” z siedzibą w Świętajnie (powiat olecki)

−

Stowarzyszenie „Wspólnota Wiejska” z siedzibą w Kijewie

−

UKS „Kowalak” – Gimnazjum w Kowalach Oleckich (powiat oleckie)

−

UKS „Kowaliki” – SP w Kowalach Oleckich (powiat olecki)
To nie są wszystkie UKS-y pełny rejestr w starostwie powiatowym

2.6. WALORY KULTUROWE
2.6.1. Obiekty architektury i budownictwa
Niektóre obiekty na obszarze Miasta Olecko mają wartość historyczno-kulturowo-społeczną.
Dlatego też zostały one objęte ochroną konserwatorską i wpisane do rejestru zabytków (na podstawie
przepisów o ochronie zabytków - ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami - Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm. ). Do obiektów wpisanych do rejestru zabytków
należą:
•

Układ urbanistyczny, XVI - XIX w., nr rej. 18 A-181 - obejmujący centrum miasta

•

ul. Armii Krajowej
•

Dom nr 6, mur., 2 poł. XIX w, nr rej. 536,

•

Dam nr 7, mur., poł. XIX w., nr rej. 537,

•

Dom nr 8, mur. ,poł . XIX w., nr rej. .538,

•

Dom nr 9, mur., poł. XIX w., nr rej. 447,

•

Dom nr 10, mur., poł. XIX w., nr rej. 539,

•

Dom nr 11, mur., 2 poł. XIX w , nr rej. 540,

•

Dom nr 12 , mur. XIX/XX w., nr rej. 539,

•

Dom nr 14, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 542,

•

Dom nr 15 , mur., 2 poł., XIX w., nr rej. 543,

•

Dom nr 16, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 544,

•

Dom nr 17, mur., poł. XIX w., nr rej. 545,

•

Dom nr 20, mur., poł. XIX w., nr rej. 561,
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•

Dom nr 26, mur., pocz. XX w., nr rej. 562,

•

Zespół budynków gospodarczych:
o magazyn, mur. XIX / XX w., nr rej. 964,
o stajnia, mur., XIX/XX w., nr rej. 964,
o stodoła , kam. , XIX/XX w., nr rej. 964.

ul. 11 Listopada:

o

- Cmentarz ewangelicki
•

Ul. Grunwaldzka
•

Dom nr 4, mur., XI w., nr rej. 743,

•

Dom nr 5 , mur., XI w., nr rej. 744,

•

Dom nr 6, mur., XIX/ XX w., nr rej. 745,

•

Dom nr 8, mur., XI w., nr rej. 746,

•

Dom nr 14, mur., XI w., nr rej. 747,

•

Dom nr 16, mur., 2 poł. XIX w. nr rej. 748,

•

Zabytkowy młyn wodny pochodzący z 1895 r. położony nad rzeką Legą (obecnie
elektryczny).

•

•

•

ul. Kolejowa
•

Dom nr 9, mur., pocz. XX w., nr rej. 477,

•

Dom nr 11, mur., XIX/XX w., nr rej. 478,

•

Dom nr 12, mur., XIX/XX w., nr rej. 479,

•

Dom nr 14, mur., XIX/XX w., nr rej. 480,

•

Dom nr 29, mur., XIX/XX w., nr rej. A-471.

ul. Mazurska
•

Dom nr 16, mur., poł. XIX w., nr rej. 555,

•

Dom nr 18, mur., poł. XIX w., nr rej. 556,

•

Dom nr 20, poł. XIX w,

•

Dom nr 27, mur., poł. XIX w., nr rej. 559.

ul. Nocznickiego
•

Dom nr 5, mur., XI w., nr rej. 547,

•

Dom nr 9, mur., pocz. XX w., nr rej. 548,

•

Dom nr 13, mur., pocz. XX w., nr rej. 549,

•

Dom nr 14, mur., pocz. XX w., nr rej. 550,
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•

•

Dom nr 18, mur., pocz. XX w., nr rej. 551,

•

Dom nr 19, mur., k. XIX w., nr rej 552,

•

Budynek gospodarczy (śrutownik) nr 19, daw. ul. Lipowa, mur., poł. XIXw., nr rej. A-1784

•

Dom nr 22, mur., 2 poł. XIX w., nr rej 553,

•

Dom nr 24, mur., ok. 1030 r., nr rej 554.

ul. Sembrzyckiego
•

•

•

Dom nr 18c, drew., lata 20-te XX w, nr rej. 749.

Plac Wolności
•

Dom nr 10, mur, pocz. XX w, nr rej.750,

•

Dom nr 11, mur, poł. XIX w, nr rej. 751,

•

Dom nr 13, mur. XIX/XX w, nr rej. 752,

•

Dom nr 15, mur XIX/XX w, nr rej. 753,

•

Dom nr 17, mur pocz. XX w, nr rej. 754,

•

Dom nr 19, mur XIX w, nr rej. 755,

•

Dom nr 20 mur. XIX/20 w nr rej 756,

•

Dom nr 21 mur pocz. XX w nr rej. 757,

•

Dom z bud. gospodarczym nr 24 mur, pocz. XX w nr rej. 758.

pl. Zamkowy
•

Zamek - Starostwo ob. Szkoła, mur, 1897r, nr rej. 1015, z XVI - XIX w, warstwa kulturowa,
fundamenty i struktury podziemne.

•

•

Zespół kościół rzymskokatolicki p.w. Podwyższenia Krzyża Św. ( ul. Zamkowej)
•

Kościół mur., 1859 - 1861 r, wieża po 1900 r, kaplica II poł. XIX w. Nr rej. 742,

•

Kaplica mur., XIX/XX w,

•

Plebania, mur. - drew., ok. 1930 r.

ul. Gołdapska
−

Park miejski wraz z wchodzącym w jego kompleksem rekreacyjno - plażowym .nr rej. A2112:
o

drewniany pomost z dwoma wieżami do skoków do wody,
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o

budynek plażowy do obsługi plaży,

o

stadion z urządzeniami sportowymi, hipodromem i starterem do wypuszczania koni,

o

pomnik ku czci poległych mieszkańców Olecka podczas I wojny światowej,

o

dwa wiadukty,

o

budynek restauracji z budynkiem gospodarczym,

o

drewniana altanka parkowa na kamiennej podmurówce.

ul. Plac Wieży Ciśnień (wieża nie jest wpisana do rejestru zabytków)
•

Wieża ciśnień wybudowana na przełomie XIX - XX w.

•

Szereg domów mieszkalnych murowanych, których budowę datuje się na koniec XIX
i początek XX wieku. (ul. Armii Krajowej) wskazane są wyżej przy tej ulicy

(Aktualny wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Olecko
- miasto i obszar wiejski gminy - wraz z aktualnymi numerami rejestrowymi, znajduje się w aneksie 1
„Programu opieki nad zabytkami gminy Olecko na lata 2012 – 2015” – uchwała nr
ORN.0007.32.2012 z dn. 31 maja 2012 r.)
Zawrzeć informację o prowadzeniu przez gminę gminnej ewidencji zabytków.
Uchwałą Nr ORN.0007.32.2012 z dn. 31 maja 2012 r. Rada Miejska w Olecku przyjęła „Program
opieki nad zabytkami gminy Olecko na lata 2012 – 2015”. Program zawiera wykaz zabytków ujętych
w gminnej ewidencji zabytków z terenu gminy Olecko, w której znajdują się (zgodnie z ustawą):

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
3) inne zabytki nieruchome wyznaczone w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem
zabytków.

2.6.2. Instytucje kulturalne
Życie kulturalne gminy Olecka skupia się głównie w Regionalnym Ośrodku Kultury "Mazury
Garbate", w którym działa między innymi teatr „Scena Ruchliwa” oraz trzy grupy teatralne: „6
i pół”, „AMALGAT” i „Snac”. W skład ośrodka „Mazury Garbate” wchodzą trzy główne budynki:
−

Budynek Oleckiego Centrum Kultury mieszczący się przy Placu Wolności 22. Funkcjonują
w nim:
o

Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, sala wystawienniczo-konferencyjna – 60m2

o

Sala baletowa – 54m2

o

Hol kina – 45m2

o

Sala widowiskowo-kinowa
* widownia -218 miejsc siedzących
* scena 6x10, wysokość 11,5m., ruchome sztankiety
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* sterowane oświetlenie i nagłośnienie stereo
* panoramiczny ekran kinowy.
−

Budynek Teatru AGT, mieszczący się przy ulicy Partyzantów 2. W budynku znajduje się Sala
Teatru AGT będąca wielofunkcyjną salą teatralną z możliwością aranżacji przestrzeni, ruchomymi
praktykablami, 24 punktami świetlnymi (x3kW) – ok. 180m2.

−

Budynek Urzędu Miejskiego przy Placu Wolności 1. Działa w nim Olecka Izba Historyczna,
w skład której wchodzą dwie sale wystawiennicze (ok. 70m2), znajdujące się na pierwszym
piętrze.

W gminie zostały również założone zespoły folklorystyczne:
- Zespół Pieśni i Tańca OLECKO,
- Zespół śpiewaczy z klubu seniora "Oleckie Echo",
- Olecką Formację Tańca OFTA.
Od roku 2004 cykliczne odbywają się imprezy: Przystanek Olecko, Festiwal Teatralny
"Melpomena", Olecki Przegląd Otwartych Filmów OP-OF oraz inicjatywa Spotkania z Teatrem
Amatorskim – SZTAMA, rozpoczęta przez Marka Gałązkę w 1978 roku.
W Olecku od 1998 roku funkcjonuje także Sportowy Klub Tańca Towarzyskiego "Promenada".
Wśród oleckich instytucji kulturalnych można wyróżnić również biblioteki:
−

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku, posiadająca siedzibę, przy ulicy Kopernika 6.

−

Warmińsko-Mazurska Biblioteka pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, przy Armii
Krajowej 30.

2.7. WALORY PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE
2.7.1. Warunki klimatyczne
Gmina Olecko położona jest na pograniczu Pojezierza Mazurskiego i Suwalskiego, cechującego
się surowym klimatem. Rejon Olecka i terenów

na wschód od niego nazywany jest „polskim

biegunem zimna”. Mniejsze nasłonecznienie oraz większe zachmurzenie (ilość dni pogodnych w roku
nie przekracza 36 w skali roku przy przeciętnej krajowej 45 dni w roku) to cechy, które wyróżniają
teren powiatu. Średnia temperatur jest również niższa (przeciętnie o około 1,9 stopnia), przymrozki
trwają dłużej, a zima zaczyna się wcześniej. Dobowe amplitudy temperatur są znaczne - w skrajnych
wypadkach w maju sięgają +36,4°C w dzień oraz –3,5°C nocą, z kolei maksymalne temperatury latem
wynoszą +34,0 °C, a zimą -36,4°C. Częściej występują dni wietrzne, dżdżyste i z przymrozkami.
Struktura opadów powoduje niedostatek wilgoci, szczególnie w maju i październiku. Niedosyt ten
rekompensowany jest przez poranne mgły i rosy. Przez powiat olecki ciągnie się granica
mikroregionów

wschodnio-mazursko-sejnenskiego

i

gołdapsko-suwalskiego.

Pierwszy

z wymienionych mikroregionów cechuje się łagodniejszym klimatem, mniejszą falistością terenu oraz
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słabszymi glebami. Drugi zaś charakteryzuje się typowo kontynentalnym klimatem, najostrzejszym na
całym Niżu Polskim, cięższymi glebami oraz urozmaiconą rzeźbę terenu, osiągającą swój
najpełniejszy kształt na Wzgórzach Szeskich. Warunki klimatyczne są niekorzystne dla wegetacji
roślin. Czynniki takie jak ekstremalne temperatury, krótki okres na dorastanie, wiatry oraz
występujący brak wilgoci lub jej nadmiar w różnych okresach wegetacji, nie sprzyjają wzrostowi
roślin.

2.7.2. Ukształtowanie terenu
Olecko charakteryzuje się urozmaiconym ukształtowaniem terenu, na który miały wpływ
zlodowacenia. Są tam liczne obniżenia i wywyższenia, tereny zabagnione i podmokłe. Pagórki sięgają
maksymalnie 121 m n.p.m w południowej części gminy i 220 m n.p.m. w części północno-wschodniej.
Charakterystyczna rzeźba terenu jest czasem przyczyną nazywania Olecka „stolicą Mazur Garbatych”.
Efektem zlodowaceń jest teren obfitujący we wzniesienia i doliny, którym to mazurskie miasto
zawdzięcza swój niepowtarzalny krajobraz. Działanie lodowca wpłynęło także na występowanie dużej
ilości jezior (15) łączonych gęstą siecią przecinających się strumieni.
Z punktu geologicznego miasto i gmina Olecko ulokowane są na terenie Platformy
Wschodnioeuropejskiej, a dokładniej w obrębie wyniesienia mazursko-suwalskiego (garbu
mazurskiego), będącego zachodnim przedłużeniem wyniesienia białoruskiego. Przez gminę Olecko
przebiega granica dwóch makroregionów Pojezierza Mazurskiego i Litewskiego. Gmina znajduje się
także w obrębie trzech mezoregionów: Pojezierza Ełckiego, Wzgórz Szeskich, Pojezierza
Zachodniosuwalskiego.
Południowa i centralna część gminy oraz miasto Olecko położone są w obszarze Pojezierza
Ełckiego. Jest to teren wysoczyzny morenowej pochylonej w stronę południowo-zachodnią.
Ukształtowanie terenu jest bardzo urozmaicone z wyniesieniami dochodzącymi do ok. 180 m n.p.m.
Spadki terenu osiągają nawet 12%. W niżej poniżonych partiach, wysokości bezwzględne sięgają 145165 m n.p.m. ze spadkami lokalnie większymi o 5-8%. W okolicach Olecka rzędne terenu osiągają
170-180 m n.p.m. z występującymi 15-20 metrowymi deniwelacjami powierzchni.
Wzgórza Szeskie zlokalizowane są w zachodniej części gminy. Stanowią one najwyższy rejon na
Pojezierzu Mazurskim. Obszar ten, w porównaniu z sąsiednimi, charakteryzuje się znacznymi
deniwelacjami terenu – nawet do 40 m. Niedaleko miejscowości Dobki wysokości bezwzględne
dochodzą do 160 m n.p.m., a w okolicy Olszewa – do 220 m n.p.m. Morfologię terenu wyróżnia duża
liczba pagórków i wzgórza kremowe, przyczyniające się do występowania widocznego zróżnicowania
wysokości bezwzględnych.
Z kolei, Pojezierze Zachodniosuwalskie zlokalizowane jest w północno-wschodnią części gminy.
Komponentem tego regionu jest tzw. Wyniesienie Oleckie, znajdujące się na wschód od rzeki
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Rospudy. Ukształtowanie terenu jest znacznie urozmaicone, z licznymi morenami, pagórkami
kemowymi, zagłębieniami bezodpływowymi oraz równinami sandrowymi. Wysokości bezwzględne
wynoszą pomiędzy ok. 170 m n.p.m. a ok. 200 m n.p.m. Na obszarze falistej wysoczyzny morenowej
wysokości względne wahają się od 2-5 m, a nachylenie wynosi ok. 5 stopni. Wzgórza moren
czołowych i moren martwego lodu to wysokości rzędu 5-10 m.

2.7.3. Sieć hydrologiczna
Miasto i gmina Olecko są położone w obrębie zlewni rzeki Biebrzy, która stanowi fragment
dorzecza Wisły. Rzeka Lega, zwana również Jegrznią, jest podstawowym elementem sieci
hydrologicznej na tym obszarze. Jej wody odprowadzane są na południowy-wschód i południe. Na
terenie gminy Olecko początek swój bierze Połomska Młynówka, rzeka będąca lewostronnym
dopływem Ełku. Lega jest prawostronnym dopływem Biebrzy, do której wpływa jako rzeka Jegrznia
starym korytem rzeki Ełk na 66,2 km. Jezioro Czarne i miejscowość Biała Podlaska są rejonem,
w którym rzeka bierze swój początek, na wysokości 190 m. n.p.m. Wypływa z obszarów bagiennych
i płynie w kierunku południa, łącząc jeziora takie jak: Oleckie Małe i Oleckie Wielkie. Biegnąc przez
teren gminy Olecko i sąsiednich gmin - Kowale Oleckie i Wieliczki, odwadnia wschodnią oraz
centralną część powiatu oleckiego. Lega, o długości całkowitej 110,6 km, jest meandrującą rzeką IV
rzędu. Powierzchnia jej zlewni wynosi 1011,1 km2. Rzeka płynie ciasną doliną zawierającą strome
zbocza, wciętą od 5 do 10 m. w otaczający teren. W obrębie miasta Olecko rzeka jest uregulowana.
Dorzecze Legi stanowi gęsta sieć bezimiennych rzek i strumieni, które łączą, licznie występujące na
obszarze gminy, jeziora. Największe jeziora na tym terenie to:
- Oleckie Wielkie (powierzchnia 228,47 ha, głębokość 45,2 m)
- Oleckie Małe (powierzchnia 223,39 ha, głębokość 43,3 m)
- Dobskie (powierzchnia 162,43 ha, głębokość 43,3 m)
Powierzchnia pozostałych jezior jest znacznie mniejsza i nie przekracza 100 ha. Większość jezior
można zakwalifikować do jezior o założeniach rynnowych, mających charakter przepływowy.

Tabela 33 Jeziora na terenie gminy Olecko
Powierzchnia [ha]

Głębokość
max. [m]

Długość [m]

Szerokość [m]

228,47

45,2

4900

1100

223,39

38,3

4400

820

Dobskie

162,43

43,3

5500

600

Sedraneckie

80,12

29

2700

400

Zajdy

56,6

13,7

1500

410

Jezioro
Oleckie
Wielkie
Oleckie Małe
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Romoły

46,94

11,5

1450

350

Ostrów
(Gordejskie)

44,70

1,5

1300

400

Juchówek
(Małe)

22,0

bd

bd

bd

Kul (Kuliste)

19,14

bd

bd

bd

Olszewo

18,08

bd

bd

bd

Kociołek

16,15

bd

bd

bd

Ryzonka
Duża

15,05

bd

bd

bd

Łęgowo

13,02

bd

bd

bd

Głębokie

11,94

bd

Bd

bd

Bodki

8,28

bd

bd

bd

Ryzonka
Mała

6,42

bd

bd

bd

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Olecko na lata 2004-2008 z uwzględnieniem lat
2008-2011 oraz Szlakami Mazur Garbatych (Olecko 2004).

2.7.4. Ekosystemy leśne
Na terenie gminy Olecko kompleksy leśne stanowią około 19,3% jej powierzchni (14.12.2012 r.).
Są to lasy na terenach Skarbu Państwa administrowanych przez Lasy Państwowe oraz – w ok. 13,3%
– lasy prywatne.
Charakterystyczną cechą tego regionu jest znaczny udział gatunków borealnych i subborealnych,
borealno-górskich, a także gatunków stanowiących relikty poglacjalne. Region odróżnia stała
obecność świerka w drzewostanie, brak lipy szerokolistnej, dębu bezszypułkowego oraz buka. Świerk
kępowo lub jako zwarty bór porasta tutaj nawet torfowiska i wchodzi w skład nie tylko borów
mieszanych, ale domieszkowo występuje także w lasach liściastych. Obok świerka i sosny gatunkami
lasotwórczymi są tutaj lipa drobnolistna, grab pospolity, brzoza brodawkowata, olcha czarna, jesion
wyniosły i dąb szypułkowy. Region odróżnia się brakiem lipy szerokolistnej, dębu bezszypułkowego
oraz buku w drzewostanie.
Pod względem zbiorowisk roślinnych cechą charakterystyczną regionu jest występowanie
w swojej typowej postaci boru bagiennego i innych borealnych zbiorowisk roślinnych oraz bardzo
częste występowanie torfowisk przejściowych i torfowisk wysokich, związanych z obecnością jezior
oraz z lokalnymi bezodpływowymi zagłębieniami terenu.
Na terenie gminy Olecko występują następujące kompleksy leśne:
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 na północno-wschodnim skraju gminy w rejonie m. Plewki, gdzie dominują siedliska boru
mieszanego, lasu świeżego i boru mieszanego świeżego,
 na północny-wschód od jez. Olecko Wielkie, gdzie dominują siedliska boru mieszanego, lasu
świeżego i boru mieszanego świeżego,
 na południowo-wschodnim skraju gminy, na południe od m. Imionki, gdzie dominuje siedlisko
olsu,
 na północno-zachodnim skraju w rejonie m. Gordejki, gdzie dominują siedliska lasu mieszanego
i boru mieszanego świeżego,
 kilka kompleksów leśnych w południowej części gminy pomiędzy miejscowościami Kukowo,
a Ślepie, gdzie dominuje siedlisko lasu świeżego.
Cechą charakterystyczną dla gminy Olecko jest duża zmienność abiotycznych elementów
środowiska, które warunkują rozwój wielu zespołów roślinnych i bioróżnorodność. Dla wytworzenia
urozmaiconej flory terenu znaczenie ma wielość powierzchniowych wód śródlądowych stojących
i płynących, terenów podmokłych, torfowisk oraz gleb o różnej żyzności. Różnorodność flory gminy
zależy w znacznej mierze od dużego zróżnicowania siedliskowego terenu oraz ulokowania na skraju
wpływów klimatu atlantyckiego, kontynentalnego i borealnego. Gmina zawdzięcza tym czynnikom
swoje bogactwo flory i obecność wielu gatunków roślin uznawanych za rzadkie lub zagrożone
wyginięciem.

2.7.5. Zasoby surowcowe
Obecnie na terenie gminy znajduje się 12 wyrobisk, w których wydobywa się surowce naturalne,
głównie kruszywo mineralne - piaski, i pospółki. Z miejscami tymi związane są trwałe przekształcenia
powierzchni ziemi, ale też przekształcenia krajobrazu oraz lokalne zmiany stosunków wodnych.

Tabela 34 Złoża surowców naturalnych na terenie gminy Olecko
Wyrobisko

Powierzchnia

Surowiec

Gąski

0,33 ha

kruszywo naturalne

Gordejki I

25,7 ha

surowce ilaste

Gordejki II

4,07 ha

surowce ilaste

Kukowo

0,25 ha

kruszywo naturalne

Lesk

11,07 ha

kruszywo naturalne

Łęgowo

185, 90 ha

kruszywo naturalne

Olecko

0,65 ha

kruszywo naturalne

Olecko II

0,77 ha

kruszywo naturalne

86 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013 – 2023

Serdanki II

58,45 ha

Jaśki

b.d.

Stożne-Łęgowo

6,11 ha

kruszywo naturalne
kruszywo naturalne
kruszywo naturalne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Olecko na lata
2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy lat 2008-2011.

Całkowita powierzchnia złóż kruszyw naturalnych na gruntach gminnych gminy Olecko wynosi
1,9 ha (tj. Olecko, Olecko II, Gąski i Kukowo). Jedno złoże (Gordejki II) przynależy do Cegielni,
jedno (Łęgowo) eksploatowane jest przez zakład PPMD „Kruszbet” z Suwałk. Złoże Jaśki
wykorzystywane jest przez przedsiębiorstwo Unimex. 4 złoża: Gordejki II, Łęgowo, Jaśki oraz
Stożne-Łęgowo posiadają koncesje na wydobywanie, wydane jeszcze przez wojewodę suwalskiego.

2.7.6. Prawne formy ochrony przyrody
Art. 6 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyróżnia następujące formy
ochrony przyrody: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego
krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne i użytki ekologiczne.
Spośród wymienionych na terenie miasta i gminy Olecko występują:
a) obszary chronionego krajobrazu i strefy ochronne wokół jezior - jest to teren zajmujący 51,4%
powierzchni Gminy
- Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich,
- Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Ełckie,
- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Legi.

Rysunek 2 Obszary chronione na terenie gminy Olecko
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Źródło: Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Olecko na lata 2004-2008 z uwzględnieniem lat
2008-2011.

b) pomniki przyrody - na terenie miasta i gminy Olecko występują pomniki przyrody formie nie
tylko drzew pomnikowych, ale także ciągów drzew. Pomnikami przyrody są:
−

dąb szypułkowy (nr w rejestrze wojewódzkim – 275) rosnący na posesji ul. Jeziorna 3 w Olecku;

−

dwa dęby szypułkowe (nr pom. wg rej. woj. ew. – 276) rosnące na posesji Partyzantów w Olecku;

−

dąb szypułkowy (nr pom. wg rej. woj. ew. – 277) rosnący przy Przedszkolu nr 1 w Olecku;

−

lipa drobnolistna (nr pom. wg rej. woj. ew. – 974) rosnąca w Leśnictwie Szczedranka oddz. 20b;

−

sosna wejmutka grupa 5 drzew (nr rej. 1376) – leśnictwo Zajdy, uroczysko Elżbietki, 500 m od
szosy Olecko-Rosochackie;

−

modrzew europejski (nr rej. 1377) – leśnictwo Zajdy, uroczysko Elżbietki, 600 m od szosy
Olecko-Rosochackie;

−

świerk pospolity (nr rej. 1378) - leśnictwo Zajdy, uroczysko Zajdy.
Miasta i gmina Olecko podlega także założeniom ochrony środowiska przyrodniczego objętego

siecią EKONET. Północno-zachodnia część gminy posiada rangę korytarza ekologicznego w ramach
krajowej sieci ekologicznej EKONET - Polska. Jest to korytarz łączący obszary węzłowe o znaczeniu
międzynarodowym. System ten ma zapewnić zachowanie możliwości bezpiecznej migracji gatunków
z obszarów węzłowych na obszary otaczające.
Poza wyżej wymienionymi, prawne formy ochrony przyrody obejmują:
−

jeziora objęte strefą ciszy - jezioro Sedraneckie wraz z otuliną linii brzegowej o szerokości 300m,

−

wysepki na jeziorze Dobskim i Olecko Małe - użytki ekologiczne,
88 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013 – 2023

−

teren leśny nad jeziorem Sedraneckim - ochrona gatunków zwierzęcych,

−

kompleksy leśne na terenie Gminy Olecko - lasy ochronne,

−

strefy ochronne ujęć wód podziemnych.
W Mieście Olecko najważniejszym obszarem przyrodniczym objętym ochroną jest jezioro Oleckie

Wielkie, zajmujące powierzchnię 227 ha.
Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt w Nadleśnictwie Olecko– z licznych
występujących chronionych gatunków należy wymienić ptaki podlegające ochronie strefowej: bielik,
orlik krzykliwy, bocian czarny, coraz liczniej występującego bobra oraz wilka. Na terenach zalanych
przez bobry można obserwować liczne egzemplarze kumaka nizinnego. Z roślin chronionych na
uwagę zasługuje wawrzynek wilcze łyko i widłaki.

2.7.7. Stan i ochrona środowiska
Ochrona gleb
Około 75% powierzchni ornych stanowią gleby wykorzystywanych rolniczo to gleby
szarobrunatne wykształcone na piaskach gliniastych i słabo gliniastych, których klasę określić można
jako IV-IVa-IVb. Wartość produkcyjna tych gleb jest średnia. Gleby o niższej produktywności –
szarobrunatne wytworzone na piaskach z domieszką żwirów, występujące w środkowej i północnej
części, zaliczają się do V i VI klasy bonitacyjnej. Obejmują one 15,5% i 6% powierzchni gruntów
ornych. Lokalnie występują także gleby szarobrunatne wykształcone na glinach zwałowych, których
produktywność jest większa (należą do IIIb klasy bonitacyjnej). Nie wykazują one jednak znaczenia
użytkowego, stanowiąc jedynie ok. 3% powierzchni uprawnych.
Na obszarze gminy Olecko procesy degradacji gleb wiążą się głównie z erozją, zakwaszeniem,
zmianą stosunków wodnych. Rozmiar procesów erozyjnych jest w miarę umiarkowany i wiążę się
głównie z erozją wodną. Gleby dotknięte taka erozją wymagają specjalnych przeciwerozyjnych
zabiegów. Na terenach przesuszonych występuje także erozja wietrzna, lecz jej rozmiar nie stanowi
większego zagrożenia. Warunki klimatyczne, geologiczne, a także działalność człowieka (nawożenie
naturalne, uprawa roli) przyczyniają się do występowania gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych. Czynnik
ten obniża jakość plonów, pozbawiając je wielu substancji odżywczych. Zmiany w stosunkach
wodnych stanowią przekształcenia związane w znacznym stopniu z działalnością człowieka. Gleby te
wykształciły się w skutek sztucznego obniżenia poziomu wód gruntowych poprzez zabiegi
melioracyjne, co wywołało przeobrażenia fizyczne, chemiczne i biologiczne, m.in. mineralizację
materii organicznej. Właściwości gleb na terenie gminy zapobiegają akumulacji metali ciężkich.
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Ochrona powietrza atmosferycznego
W wyniku przeprowadzonych badań statystycznych, gminę Olecko uznano za jeden
z najczystszych powiatów województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem jakości powietrza
atmosferycznego. Mierzone wartości nie przekraczają dopuszczalnych poziomów, a badania wykazują
dalszy spadek emisji m.in. związków siarki i azotu. Źródłem zanieczyszczeń powietrza są lokalne
kotłownie i indywidualne systemy grzewcze, szlaki komunikacyjne, zakłady hodowlane (fermy),
zakłady przemysłowe oraz obiekty gospodarki komunalnej (oczyszczalnie ścieków, składowisko
odpadów). Obecnie zagrożenie ze strony kotłowni zmniejsza się w wyniku przechodzenia na opalanie
olejem opałowym oraz drewnem. Problem zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi przez
samochody dotyczy głównie miasta Olecko i innych skupisk ludności, a także dróg, głównie nr 657,
czy 653. Motoryzacja przyczynia się do ok. 65 % emisji dwutlenku węgla w regionie. Fermy
hodowlane stanowią źródło nie tylko zanieczyszczeń, ale także nieprzyjemnego zapachu. Emitują one
w głównej mierze dwutlenek węgla, siarkowodór oraz amoniak. Podobne problemy stwarzają
oczyszczalnie i składowiska, w tym tzw. „dzikie” wysypiska śmieci.

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
Do źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy zaliczyć można głównie
antropogeniczną działalność: duże gospodarstwa rolnicze i hodowlane, nieskanalizowane wsie,
oczyszczalnie ścieków, szlaki komunikacyjne, zakłady przemysłowe, obiekty usługowe oraz obiekty
turystyczne (ośrodki wypoczynkowe i pola campingowe). Jakość wód ulega polepszeniu, jednak jej
stan jest wciąż niezadawalający. Zanieczyszczenia wód płynących wynikają ze sposobu
zagospodarowania terenów przylegających, np. stosowania nawozów, oraz spływania ścieków.
Zbieranie ścieków w szambach w miejscowościach nieskanalizowanych stanowi bezpośrednie
zagrożenie dla wód gruntowych. Niska jakość wód jeziornych jest wynikiem w głównej mierze
uwarunkowań naturalnych. Poza tym, jeziora narażone są na przyjmowanie szkodliwych substancji
z pół uprawnych i terenów podmokłych, co jest związane z urozmaiconą rzeźbą terenu. Warto
zaznaczyć, jednakże, iż stan sanitarny jezior nie budzi większych zastrzeżeń i wykazuje I klasę
czystości.
Jakość wód podziemnych warunkuje system ich połączenia z wodami powierzchniowymi, a co za
tym idzie zwiększenie oddziaływania antropogenicznego. Wody głównego poziomu użytkowego
zaliczają się do II klasy, charakterystycznej dla wód średniej jakości. Są to jedne z najmniej
zanieczyszczonych wód w skali całego kraju o niskim zagrożeniu ze strony antropogenicznej. Wody
piętra trzeciorzędowego są niskiej jakości i zaliczają się do klasy III. Natomiast wody związane
z osadami kredowymi, położone głęboko wykazują klasę III. Pomimo braku wpływu ze strony
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działalności człowieka, na ich niską jakość wpływ mają naturalne wysokie stężenie wapnia, chlorków,
potasu, sodu, bromu, itp.

Hałas
Ważnym problemem jest zagrożenie środowiska hałasem, szczególnie komunikacyjnym.
W gminie hałas związany jest głównie z ruchem samochodowym na drogach tranzytowych, a także
z ruchem lokalnym na terenie miasta Olecko, a także pomiędzy pozostałymi miejscowościami.
Na środowisko akustyczne mogą także wpływać

zakłady przemysłowe. Jednakże, uciążliwości

związane z hałasem na terenie miasta i gminy nie mają dużych rozmiarów, występując jedynie
lokalnie.

2.8.

WIELKOŚĆ I STRUKTURA BUDŻETU GMINY OLECKO

2.8.1. Polityka finansowa gminy Olecko
Finanse gminy są integralną częścią publicznego systemu finansowego, obejmującego procesy
związane z gromadzeniem środków publicznych oraz z ich rozdysponowaniem. Gospodarka
finansowa gminy Olecko oparta jest na corocznie opracowywanym i uchwalanym przez Radę Miejską
budżecie zawierającym zestawienie prognozowanych dochodów, planowanych wydatków oraz
przychodów i rozchodów. Przygotowanie i opracowanie budżetu odbywa się zgodnie z określonymi
przepisami gminnymi – przede wszystkim uchwałami Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu
gminy. Podstawowym aktem prawnym określającym zasady opracowania budżetu, jego uchwalanie
oraz wykonywanie jest ustawa o finansach publicznych12.
Tabela 35 Kształtowanie się wyników finansowych samorządu w latach 2008-2011 [w zł]
Rok
Dochody ogółem

2008

09/08
(%)

2009

10/09
(%)

2010

11/10
(%)

2011

58.234.578,46

94,11

54.805.157,51

126,57

Wydatki ogółem

54.691.869,92

111,84

61.169.620,53

151,27

Wynik finansowy

3.542.708,54

6.364.472,02

23.166.103,43

4.930.648,64

6,08

-11,61

33,39

6,35

(zł)

Wynik finansowy
(%)

69.366.933,60

111,88

77.609.338,54

92.533.037,03

78,54

72.678.689,90

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań burmistrza Olecka z wykonania budżetów na lata 2007-2011.

12

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240).
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Wynik różnicy między dochodami ogółem budżetu JST a wydatkami ogółem JST stanowi
odpowiednio nadwyżkę13 budżetu (gdy różnica jest wartością dodatnią) lub deficyt budżetu (gdy
różnica jest wartością ujemną). Z kolei wynik różnicy między dochodami bieżącymi budżetu
i wydatkami bieżącymi jest tzw. wynikiem operacyjnym. Wynik ten może przyjąć wartość dodatnią
lub ujemną. W przypadku gdy wynik ten ma wartość dodatnią, wówczas mówimy o nadwyżce
operacyjnej.
Pożądana nadwyżka operacyjna, jest bardzo ważnym aspektem wieloletniego planowania
finansowego, bowiem jest to istotny element średniej przy obliczaniu indywidualnego dla gminy
i dopuszczalnego od 2014 r. progu zadłużenia, czyli determinuje potrzeby pożyczkowe gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
W 2008 r. nastąpiło wykonanie dochodów

w wysokości 58.234.578,46 zł, a wykonanie

wydatków 54.691.869,92 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
W 2009 r. gmina zrealizowała dochody w wysokości 54.805.157,51 zł. Dochody własne stanowiły
47,6 % dochodów ogółem, a środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 0,6%. Z kolei wydatki
w budżecie w 2009 roku wyniosły 61.169.620,53 zł. Na wydatki ogółem złożyły się wydatki bieżące
oraz wydatki majątkowe:
1) wydatki bieżące wykonane 49.010.406,15 zł
2) wydatki majątkowe wykonane 12.159.214,38 zł
Gmina zaplanowała deficyt, który na początku roku wynosił 8.319.463 zł, a na dzień 31 grudnia
2009 r. zwiększył się o 69.278 zł do kwoty 8.388.741 zł.
Wydatki bieżące stanowiły 80,1% , a wydatki majątkowe 19,9% w wydatkach ogółem.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
Kolejne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy nastąpiło za 2010 r., według którego:
wykonanie dochodów nastąpiło na poziomie 69.366.933,60 zł. Dochody własne stanowiły 40,4%
dochodów ogółem, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 18,1%, a dochody z majątku
zostały uzyskane w wysokości - 5.465.872,77 zł.

13

Art. 217 ust. 1 nowej ufp.
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W 2010 r. gmina Olecko posiadała zaciągnięte kredyty i pożyczki na początku roku w kwocie
11.314.780 zł, a na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 13.222.000 zł.
Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2010 roku wynosiło 36.522.000 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy
w stosunku do wykonanych dochodów 69.366.933,60 zł wynosił 52,65%. Zgodnie z ustawą
o finansach publicznych z 2005 r. wskaźnik zadłużenia ten nie może przekroczyć 60% wykonanych
dochodów ogółem w danym roku budżetowym.
Obsługa zadłużenia gminy w 2010 r. stanowiła kwotę 2.891.820,98 zł (2.322.780 zł - raty +
569.040,98 zł-odsetki) i w porównaniu do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wyniósł
4,2% przy ustawowej maksymalnej wielkości 15%.
Wydatki ogółem wykonano w kwocie 92.533.037,03 zł. Na wydatki ogółem składały się wydatki
bieżące oraz wydatki majątkowe:
1. wydatki bieżące wykonane - 52.830.597,26 zł
2. wydatki majątkowe wykonane - 39.702.439,77 zł
Planowany deficyt na początku roku wyniósł 21.014.720 zł, a na dzień 31 grudnia 2010r.
zwiększył się o 4.254.278 zł do kwoty 25.268.998 zł.
Wydatki bieżące stanowiły 57,1 % w wydatkach ogółem.
Wydatki majątkowe natomiast 42,9 % w wydatkach ogółem.
W 2010 roku wydatki majątkowe stanowiły dużą część wydatków budżetu gminy i związane były
z realizacją kilku inwestycji o dużym nominale (załącznik nr 1 poz. I).

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
W 2011 roku dochody gminy zostały wykonane w wysokości 77.609.338,54 zł. Dotacje na
finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków z UE 27,2% stanowiły dochodów
ogółem.
Dochody własne i środki z innych źródeł wyniosły 36,3% dochodów ogółem.
W 2011 roku nie zaciągnięto nowych kredytów ani pożyczek. Zadłużenie Gminy na 31 grudnia
2011 roku wynosiło 30.338.000 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych
dochodów 77.609.338,54 zł wynosił 39,1% (w 2010 r. wynosił 52,65%). Zadłużenie zmniejszyło się
w procentowym ujęciu w stosunku do roku wcześniejszego.
W 2011 roku Gmina obsługiwała zadłużenie na kwotę 8.016.761,64 zł (6.184.000 zł - raty +
1.832.761,64 zł - odsetki) i w porównaniu do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wyniósł
10,3% (w 2010 r. 4,2%) przy ustawowej maksymalnej wielkości 15%.
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Wydatki budżetu gminy w 2011 roku wykonano w kwocie 72.678.689,90 zł. Planowana
nadwyżka na początku roku wynosiła 276.500 zł, a na dzień 31 grudnia 2011 r. zwiększono
o 3.767.106 zł, czyli do kwoty 4.043.606 zł, w związku z:
a) rezygnacją z planowanego kredytu w wysokości 5.870.000 zł,
b) uruchomieniem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
w wysokości 2.102.894 zł.
Na wydatki ogółem złożyły się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe:
1. wydatki bieżące w wysokości 55.694.119,89 zł
2. wydatki majątkowe wykonane 16.984.570,01 zł
Wydatki majątkowe w przeważającej części finansowane były ze źródeł zagranicznych
w wysokości 9.688.655,55zł, co stanowiło 13,3% wydatków ogółem. W roku 2011 wydatki bieżące
stanowiły 76,6 %, a wydatki majątkowe 23,4 % w wydatkach ogółem.
Tabela 36 Dochody własne gminy w latach 2008-2011
Rok

2008

2009

2010

2011

Dochody własne (zł)

30269965,38

26098801

28216972,06

29136313,34

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań burmistrza Olecka z wykonania budżetów.

Wykres 13 Dochody własne gminy Olecko w latach 2008-2011r.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań burmistrza Olecka z wykonania budżetów.

Budżet gminy na 2012 rok
W 2012 roku Rada Miejska uchwaliła dochody budżetu gminy w wysokości 74.866.131 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości 58.376.442 zł, dochody majątkowe w wysokości 16.489.689 zł.
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Z kolei wydatki budżetu gminy uchwaliła w wysokości 80.253.966 z, z tego: wydatki bieżące
w wysokości 57.350.011 zł, tj. 71,46% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości
22.903.955 zł, tj. 28,53 wydatków ogółem.
W dalszym ciągu znaczną rolę w realizacji inwestycji stanowią środki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i stanowią
13,4% zaplanowanych wydatków ogółem.

Wykres 14 Środki pochodzące z funduszy europejskich i ich udział procentowy w wydatkach
budżetu ogółem

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów burmistrza Olecka.

2.8.2. Struktura dochodów gminy Olecko
Gmina w celu realizacji zadań gromadzi dochody. Według zapisów ustawy z 13 listopada 2003r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r., Nr 88, poz. 539) na dochody tych
jednostek składają się trzy podstawowe elementy: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje
z budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być
także: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące
z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Tabela 37 Dochody gminy Olecko
Plan

Wykonanie

%
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wykonania
OGÓŁEM

79 033 950,37

77 609 338,54

98,2

21 512 125

20 125 768,21

93,6

16 425 901

16 425 901,00

100,0

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

9 602 096,37

9 526 734,88

99,2

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

2 595 541

2 391 621,11

92,1

Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową

3 000

3 000,00

100,0

169 540

169 028,86

99,7

DOCHODY, w tym:
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
Subwencja ogólna

Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst
Dochody własne i środki z innych źródeł

28 725 747

28 967 284,48

100,8

DOCHODY MAJĄTKOWE

22 563 170

20 659 458,66

91,6

56 470 780,37

56 949 879,88

100,8

DOCHODY BIEŻĄCE

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań burmistrza Olecka z wykonania budżetu.

Wykres 15 Struktura dochodów gminy Olecko w 2011 roku

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań burmistrza Olecka z wykonania budżetu.

I. Subwencje – Gmina Olecko otrzymała subwencję ogólną w wysokości 16.425.901 zł, w tym:
1. Część oświatowa 12.324.095 zł
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2. Część wyrównawcza 3.333.861 zł, w tym:
- kwota podstawowa 1.866.274 zł,
- kwota uzupełniająca 1.467.587 zł.
3. Część równoważąca 767.945 zł.
II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniosły ogółem
2.391.621,11 zł.
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły ogółem 9.526.734,88 zł.
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 3.000,00 zł na podstawie porozumień
(umów) z organami administracji rządowej w sprawie powierzenia Gminie Olecko prowadzenia zadań
zleconych (bieżących).
V. Dochody uzyskane przez Gminę Olecko w wysokości 169.028,86 zł w ramach porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego.
VI. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł w wysokości 196.286,73 zł.
VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 20.125.768, 21 zł (zadania
zrealizowane z udziałem środków europejskich w 2011 roku zawarte są w załączniku nr 1 poz. II).
VIII. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.864.646,03. W gminie zauważa się niski procent
wpływów ze sprzedaży majątku.
IX. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko – 1.520.198,06 zł.
X. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych –
wykonano w kwocie 10.594.499,20 zł.
XI. Pozostałe dochody własne
Pozostałe dochody własne Gminy Olecko na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły ogółem –
14.791.654,46 zł, w tym między innymi:
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.303.015,00 zł,
2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 605.074,94 zł,
Przychody w 2011 roku – 2.140.394,77 zł, w tym wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.102.894,77 zł.
W 2011 roku nie zaciągnięto nowych kredytów ani pożyczek. Zadłużenie Gminy na 31 grudnia
2011 roku wynosiło 30.338.000 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych
dochodów 77.609.338,54 zł wynosił 39,1 % (w 2010 r. wynosił 52,65%). Do 2013 roku zasady
dotyczące wskaźników zadłużenia stosuje się zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 2005 roku.
Wskaźnik ten nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem w danym roku
budżetowym.
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Rozchody Gminy Olecko w 2011 roku – 6.184.000 zł.
1. Spłata rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 5.595.600 zł.
2. Spłata pożyczek do Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i G.W. w Olsztynie – 588.400 zł.
Obsługa zadłużenia gminy w 2011 roku stanowiła kwotę 8.016.761,64 zł (6.184.000 zł +
1.832.761,64 zł) i w porównaniu do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wyniósł 10,3 %
(w 2010 r. 4,2%) przy ustawowej maksymalnej wielkości 15%.

2.8.3. Struktura wydatków gminy Olecko

Tabela 38 Wydatki gminy Olecko w 2011 r.
Wyszczególnienie
OGÓŁEM WYDATKI, w tym:
a) wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki bieżące na progr. finans. z udz. środków
europejskich
wydatki na obsługę długu
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez jst
wydatki związane z realizacją statutowych
zadań jednostek
b) wydatki majątkowe,
w tym:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy
finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1
pkt 2. i 3 ufp
pozostałe wydatki
majątkowe

Plan

Wykonanie

%

74 990 344,37

72 678 689,90

96,9

57 134 944,37

55 694 119,89

97,5

23 903 336,40

23 796 794,56

99,6

2 464 525

2 461 309,16

99,9

10 996 925,00

10 710 086,11

97,4

1 625 129

1 447 066,29

89,0

1 832 785

1 832 761,64

100,0

224 000

0,00

0,0

16 088 243,97

15 446 102,13

96,0

17 855 400

16 984 570,01

95,1

1 645 354

1 460 913

88,8

14 352 469

13 731 229,51

95,7

1 857 577

1 792 427,13

96,5

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań burmistrza Olecka z wykonania budżetu za 2011 r.
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Wykres 16 Struktura wydatków budżetowych w 2011 r.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań burmistrza Olecka z wykonania budżetów.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach budżetowych gminy w latach 2009 - 2012
wynosi odpowiednio: 19,9%, 42,9%, 23,4%, 28,53% (plan 2012). Wyższy udział wydatków
majątkowych w strukturze wydatków gminy Olecko jest efektem między innymi dostępu do środków
pomocowych z Unii Europejskiej. Korzystanie z nich wymaga jednak posiadania w określonych
rozmiarach własnych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Wykres 17 Udział wydatków majątkowych w wydatkach budżetowych 2009-2012

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań burmistrza Olecka z wykonania budżetów.
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I. Dz. Rolnictwo i łowiectwo – 777.122,03 zł.
II. Dz. Transport i łączność – 580.906,14 zł. Wydatki w dziale przeznaczono w szczególności na
bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych – 518.257,47 zł, szczególne pozycje
zajmują: utrzymanie zimowe dróg zamiejskich – 180.622,79 zł oraz remonty dróg gminnych –
277.546,35 zł.
III. Dz. Turystyka – 24.177,80 zł. W ramach działu realizowany był projekt „Modernizacja
i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” o wartości 18.763,65 zł.
IV. Dz. Gospodarka mieszkaniowa – 3.232.772,32 zł
1. Utrzymanie i administrowanie gminnymi zasobami nieruchomości – 2.309.815,70 zł,
2. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 922.956,62 zł.
V. Dz. Działalność usługowa – 244.159,91 zł. Na plany zagospodarowania przestrzennego
wydatkowano 143.026,51zł, w dziale jest również

utrzymanie bieżące dwóch cmentarzy

komunalnych wydatkowano 82.960,82 zł.
VI. Dz. Administracja publiczna – 5.325.120,34 zł. Wymienione wydatki stanowią utrzymanie
budynku, zatrudnienie pracowników, którzy wykonują zadania ustawowe w ramach funkcjonowania
Urzędu Miejskiego, w tym: Urząd Miejski - 4.307.065,61 zł, wydatki rady gminy to 222.668,43 zł
oraz promocja gminy – 246.411,91 zł.
−

w ramach działu gmina przeznaczyła środki na realizację projektu „Platforma współpracy EGO
SA” - 41.637,26 zł ( informacja o zadaniu w załączniku nr 1 poz. III),

−

oraz wydawnictwa promocyjne – 18.653,33 zł, z czego: Mini-przewodnik , kalendarz imprez,
teczki promocyjne 2.0, wizytówki, kartki i inne materiały promocyjne.

VII. Dz. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 43.830,73 zł.
VIII. Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 218.639,48 zł, Ochotnicze Straże Pożarne –
204.260,03 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pięciu jednostek: w Gąskach, Szczecinkach,
Borawskich, Plewkach i Lenartach.
IX. Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem - 113.985,01 zł.
X. Dz. Obsługa długu publicznego – 1.832.761,64 zł. Poniesionym wydatkiem jest oprocentowanie od
zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji.
XI. Dz. Oświata i wychowanie – 23.340.922,72 zł.
W strukturze wydatków gminy dużą część stanowią wydatki na finansowanie sfery edukacji
i nauki. W 2009 r. wydatki na tę sferę wyniosły 19 175 149,39 zł (31,8% wydatków ogółem), w 2010
r. 21 227 358,08 – (22,9% wydatków gminy)w 2011 r. – 23.340.922,72 (41% wydatków gminy).
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Wykres 18 Procentowy udział wydatków na oświatę w wydatkach ogółem w latach 2009-2011

Opracowano na podstawie sprawozdań burmistrza Olecka z wykonania budżetów.

W 2011 roku Gmina Olecko prowadziła sześć szkół podstawowych, pięć gimnazjów i jedno
przedszkole. Jako wyodrębnione finansowo jednostki budżetowe funkcjonują: trzy szkoły podstawowe
(dwie w mieście i jedna na wsi), dwa gimnazja (po 1 w mieście i na wsi), trzy zespoły szkół
(1 w mieście, 2 na wsi) i przedszkole w mieście.
Subwencja oświatowa na 2011 r. naliczona została na ogółem 2 104 uczniów z tego w:
- publicznych szkołach podstawowych – 1 364
- publicznych gimnazjach – 711
- niepublicznej szkole podstawowej – 6
- niepublicznym gimnazjum – 23
1. Szkoły podstawowe – wydatki bieżące to kwota 10 121 646,98 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 837 992,61 zł.
3. Przedszkola – 2 399 946,30 zł.
4. Gimnazja – 6.218.587,78 zł.
5. Dowóz uczniów do szkół średniorocznie dla 628 uczniów – 645 064, 29 zł.
6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 96 083,66 zł.
7. Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 681 095,50 zł.
8. Pozostała działalność – 283 480,04 zł.
9. Realizacja projektu „Mały Archimedes” w Gimnazjum Nr 2 w Olecku – 57 025,56 zł.
XIII. Dz. Ochrona zdrowia 423.465,57 zł.
XIV. Dz. Pomoc społeczna - wydatkowano 13.181.112,46 zł z przeznaczeniem na: Domy Pomocy
Społecznej – 531.239,18 zł za pobyt mieszkańców gminy, utrzymanie Środowiskowego Domu
Samopomocy – 1.114.800 zł, - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
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składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.896.006,17 zł, zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 802.794,48 zł, dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Urząd
Miejski - 1.074.567,36 zł, - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 999.256,64 zł, usługi opiekuńcze 531.424,40 zł, pozostała działalność - 895.348,26 zł.
XV. Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano 1.276.182,11 zł
w szczególności przeznaczono na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską –
1.184.795,11 zł.
XVI. Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.147.536,95 zł przeznaczono przede wszystkim na
świetlice szkolne - 605 072,42 zł i pomoc materialną dla uczniów - 542.464,53 zł.
XVII. Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wykonanie nastąpiło w kwocie 2.303.667,62
zł z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową i ochronę wód - 90.787,35 zł, oczyszczanie miast i wsi 638.720,20 zł, utrzymanie zieleni w miastach i gminach 274.995,61 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg
– 1.008.385,56 zł.
XVIII. Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.491.925,36 zł, w tym na: domy i ośrodki
kultury, świetlice - 1.217.031,81 zł oraz biblioteki - 254.000,00 zł.
XIX. Dz. Kultura fiz. i sport - 1.135.821,70 zł, w tym: instytucje kultury fizycznej - 862.382,37 zł.

2.8.4. Działalność inwestycyjna
Realizacja konkretnych zadań inwestycyjnych przez gminę Olecko odbywa się na podstawie
określenia ważności projektów przy uwzględnieniu możliwości ich finansowania. Ważność inwestycji
jest wymuszana przez oczekiwania społeczne, postęp cywilizacyjny, dekapitalizację i zużywanie się
istniejącej infrastruktury, konieczność poprawy bezpieczeństwa, zmieniające się uwarunkowania
prawne, wizję i strategię rozwoju oraz transgraniczny charakter położenia gminy. W ostatnich latach
największe nakłady przeznaczane były na sfery transportu i łączności oraz oświaty. ???
W strukturze wydatków gminy Olecko środki finansowe przeznaczone na wydatki majątkowe
inwestycyjne w ogólnej kwocie wydatków w kolejnych latach przejawiał tendencję zróżnicowaną
i odpowiadał potrzebom określonym na dany rok budżetowy. Wraz ze stosunkowo wysokim
zadłużeniem gminy następuje racjonalizacja wydatków w odniesieniu do sytuacji finansowej miasta
i koniecznością dostosowania się oraz przygotowania do zrównoważonego budżetu. Po 2014 roku
możliwości wydatkowania majątkowego ściśle będą powiązane z dochodami, a dokładniej
z wypracowaną nadwyżką operacyjną. Możliwości inwestycyjne będą indywidualizowane dla każdej
gminy w zależności od jej kondycji finansowej.
W 2011 roku gmina Olecko poniosła wydatki majątkowe inwestycyjne w wysokości
39.702.439,77 zł na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w 2011r. oraz na kontynuację zadań
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rozpoczętych w latach poprzednich. Wydatki majątkowe w 2011 roku stanowiły 42,9% wydatków
ogółem (załącznik nr 1 poz. IV).
Z analizy inwestycji wykonanych w roku 2011 oraz wcześniejszych wynika, że gmina podejmuje
szereg inicjatyw infrastrukturalnych poprawiających różne sfery funkcjonowania gminy. Przede
wszystkim działania inwestycyjne skupiają się na zwiększeniu dostępu do sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych, rozbudowy i budowy bazy sportowo – rekreacyjnej, przebudowy i budowy
elementów komunikacyjnych gminy (drogi i chodniki) i związanych z tym sieci, działań o charakterze
promocyjnym (regionalny system informacji turystycznej), sieci szerokopasmowej z dostępem do
Internetu oraz wielu zadań odpowiadającym potrzebom społecznym i zaakceptowanym przez Radę
Miejską. Cechą charakterystyczną jest dbałość związana z obszarem wiejskim gminy Olecko.
Kontynuacją polityki poprzednich lat jest realizowany budżet 2012 w szczególności dotyczący
zadań inwestycyjnych o podobnym charakterze jak w 2011 roku (lista zadań jest umieszczona w zał.
Nr 1 poz. V) W 2012 roku następuje zakończenie bardzo dużej inwestycji pn. centrum sportowo rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo-sportowa z pływalnią. Z projektu budżetu na 2012 rok, a
w szczególności z wydatków inwestycyjnych wynika, że gmina w równym Olecko(?) realizuje duże
projekty inwestycyjne, jak również odpowiada na bieżące potrzeby społeczności w zakresie
infrastruktury komunikacyjnej, mediów, sportu i rekreacji, poprawy urządzeń turystycznych oraz
pomniejszych zakupów ułatwiających funkcjonowanie poszczególnych podmiotów gminy.
W dalszym ciągu znaczną rolę w realizacji inwestycji stanowią środki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i tak w 2012
roku są zaplanowane w wysokości 10 760 684 zł - 13,4% wydatków ogółem (załącznik nr 1 poz.VI).
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3. ANALIZA BENCHMARKINGOWA - MIEJSCE GMINY OLECKO WŚRÓD
WYBRANYCH GMIN MIEJSKO-WIEJSKICH WSCHODNIEJ CZĘŚCI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W celu przeprowadzenia analizy porównawczej i określenia miejsca gminy miejsko-wiejskiej
Olecko wśród gmin znajdujących się na wschodzie województwa warmińsko-mazurskiego dokonano
budowy grupy odniesienia. Do analizy benchmarkingowej zakwalifikowano następujące gminy
wiejsko-miejskie: Gołdap, Olecko, Orzysz, Pisz, Reszel, Ryn, oraz Węgorzewo. Są to gminy miejskowiejskie, z analizy wyłączono gminy miejskie i gminy wiejskie. Zawężenia tego dokonano z uwagi na
potrzebę przeprowadzenia badania w grupie gmin charakteryzującej się podobnym ustrojem
samorządowym, potencjałem rozwojowym, zarówno społecznym, jak i gospodarczym.
Benchmarking przeprowadzono dla następujących obszarów: rozwój społeczny, rozwój
gospodarczy, rozwój przestrzenny i rozwój turystyczny w oparciu o odpowiednie mierniki
i wykorzystując zbiór danych statystycznych gromadzonych przez GUS.
Przy analizie porównawczej posłużono się zmiennymi, określając jednocześnie ich typ:
 stymulanty (wskaźniki pozytywne) – zmienne, których rosnąca wartość świadczy o wzroście
poziomu badanego zjawiska, rosnącym wartościom tych wskaźników przyporządkowane są
rosnące oceny, wartością najkorzystniejszą stymulanty jest wartość maksymalna, najmniej
korzystną – wartość minimalna.
 destymulanty – zmienne, których malejąca wartość świadczy o wzroście poziomu badanego
zjawiska, rosnącym wartościom tych wskaźników przyporządkowane są malejące oceny,
wartością najkorzystniejszą destymulanty jest wartość minimalna, najmniej korzystną – wartość
maksymalna.
W celu dokonania analizy benchmarkingowej posłużono się wskaźnikiem standaryzowanym
w taki sposób, aby możliwe stało się porównanie pozycji konkurencyjnej w różnych obszarach
potencjału gminy Olecko. W tym celu posłużono się wzorem:
, gdzie:
Ws – wartość wskaźnika standaryzowanego,
MGX – wartość miernika w analizowanej gminie,
MGBmin – wartość miernika w gminie najsłabszej z grupy przyjętej do porównania,
MGBmax – wartość miernika w gminie najsilniejszej z grupy przyjętej do porównania.
Niezależnie od tego w jakich jednostkach podawany jest miernik wyjściowy, wartość wskaźnika
standaryzowanego może przybierać wartości z przedziału od 0 do 1. Im wartość Ws bliższa 1, tym
większy potencjał danej gminy w analizowanym obszarze względem benchmarku.
Ponadto określono rozwój netto gminy, określany jako dystans pomiędzy procesami rozwojowymi
w gminie Olecko oraz gminach przyjętych jako punkty odniesienia w ocenie. Uzyskanie wartości
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wskaźników rozwoju netto pozwoli na określenie kierunku oraz skali zmian w gminie Olecko
względem zmian w gminach traktowanych jako benchmark. Wskaźniki rozwoju gminy Olecko oraz
gmin traktowanych jako benchmark wyliczony został na podstawie wartości mierników w różnych
okresach (rok 2005 i rok 2010).
Wzór na wartość wskaźnika rozwoju przyjmuje następującą postać:
, gdzie:
WGXRN – wartość wskaźnika rozwoju netto gminy,
WSi – wskaźnik standaryzowany dla roku 2005 (i = 2005 r.)
WSi+n – wskaźnik standaryzowany dla roku 2010 (n= 5 lat, i+n = 2010 r.).
Jeśli WGXRN>100%, to gmina rozwija się szybciej niż konkurencyjne. Jeżeli natomiast WGXRN<100%,
to mówi się o rozwoju wolniejszym.
W wyniku przeprowadzonej analizy uzyskano ocenę bieżącego potencjału rozwojowego poprzez
określenie pozycji konkurencyjnej gminy Olecko względem przyjętych benchmarków.
Miernik rozwoju społecznego
Pomiar rozwoju społecznego dotyczy ochrony zdrowia, edukacji i wychowania, kultury i sztuki,
a także warunków życia w gminie i demografii. W efekcie miernik ma za zadanie wskazać relatywny,
tj. ograniczony odniesieniem do porównywanych gmin, poziom zapewnienia warunków dla
zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców poszczególnych gmin, a także obecny poziom
rozwoju społecznego samych mieszkańców, mierzony ich aktywnością w poszczególnych obszarach.

Tabela 39 Zmienne składowe miernika rozwoju społecznego
Nr
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9

Nazwa zmiennej diagnostycznej
Przyrost naturalny na 1 000 osób
Saldo migracji na 1 000 osób
Wskaźnik obciążenia ekonomicznego ludności
Liczba oddziałów przedszkolnych ogółem na 10 tys. Mieszkańców
Uczniowie przypadający na 1 komputer w szkołach podstawowych
Wypożyczenie księgozbioru na 1 czytelnika
Wskaźnik zatrudnienia ogółem
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym
Liczba zakładów opieki zdrowotnej na 1 000 mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Dla przeprowadzenia oszacowania miernika rozwoju społecznego posłużono się dziewięcioma
wskaźnikami. W zakresie ochrony zdrowia skorzystano ze wskaźnika liczby zakładów opieki
zdrowotnej na 1 000 mieszkańców. Edukacja i wychowanie reprezentowane są poprzez liczbę
oddziałów przedszkolnych na 10 tys. mieszkańców oraz liczbę uczniów przypadającą na komputer
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w pracowni informatycznej w szkole podstawowej. Wskaźniki udziału bezrobotnych zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, zatrudnienia ogółem oraz średniego wypożyczenia
księgozbioru na czytelnika obrazują poziom rozwoju gmin i ich mieszkańców w obszarze kultury
i jakości życia. Zagadnienia demograficzne odzwierciedlone są w mierniku rozwoju społecznego
poprzez wskaźnik migracji, przyrostu naturalnego oraz obciążenia ekonomicznego.
W

poniższych

tabelach

zaprezentowano

wartości

wybranych

zmiennych

do

analizy

benchmarkingowej w sferze społecznej dla poszczególnych gmin dla roku 2005 i 2010.
Tabela 40 Zmienne składowe miernika rozwoju społecznego – wartości w roku 2005 dla gmin
porównywanych
Zmien

Miara

na

Stym.[s]/

Gołdap

Olecko

Orzysz

Pisz

Reszel

Ryn

Węgorzewo

Dest/[d]

X1

-

S

2,8

3,08

0,83

3,67

-2,58

-2,16

0,97

X2

Ilość

S

-2,21

-1,58

-3,23

0,81

-5,72

-11,68

-0,58

X3

Osoba

D

59,5

60,0

63,2

61,1

60,2

59,8

55,5

X4

Ilość

S

0,5

0,46

1,04

0,73

1,17

1,6

1,15

X5

Ilość

D

36,04

32,06

38,81

32,68

49,64

38,75

26,4

Wolume

S

21,6

20,4

19,5

17,5

31,4

18,8

24,9

X6

n
X7

%

S

23,4

32,8

13,9

24,7

18,9

13,8

18,1

X8

%

D

21,9

16,3

23,3

20,3

17,2

23,8

20,9

X9

ilość

S

0,2

0,18

0,10

0,18

0,35

0,16

0,11

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Tabela 41 Zmienne składowe miernika rozwoju społecznego – wartości w roku 2010 dla gmin
porównywanych
Zmienna

Miara

Stym.[s]/

Gołdap

Olecko

Orzysz

Pisz

Reszel

Ryn

Węgorzewo

Dest/[d]
X1

-

S

3,69

2,42

0,64

2,75

-2,81

1,74

0,64

X2

Ilość

S

-4,45

-0,81

-4,68

-1,39

-2,55

-4,03

-3,27

X3

osoba

D

55,9

56,5

57,8

56,1

53,9

52,2

53,5

X4

Ilość

S

1,01

1,86

1,07

0,72

1,22

1,7

1,17

X5

Ilość

D

9,49

12,69

16,34

15,82

20,0

15,90

8,96

X6

wolumen

S

21,9

21,2

23,5

13,4

22,1

19,4

31,5

X7

%

S

23,5

35,0

13,9

27,8

18,5

15,2

19,9

X8

%

D

11,5

11,9

19,7

14,3

13,0

11,4

13,5

X9

Ilość

S

0,35

0,69

0,52

0,54

0,49

0,16

0,76

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Po kalkulacji wartości znormalizowanych poszczególnych zmiennych w grupie zmiennych dla
porównywanych gmin, poszczególne wartości w przedziale od 0 do 1 charakteryzują miejsce wartości
opisywanego zjawiska w przedziale ograniczonym najniższą i najwyższą wartością wśród
analizowanej grupy.
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Poniższe tabele prezentują wartość standaryzowaną wskaźnika potencjału konkurencyjnego [WS]
w rozbiciu na poszczególne lata badawcze:

Tabela 42 Wartość standaryzowana wskaźnika potencjału konkurencyjnego [WS] – rok 2005
Nr

Rok

Gołdap

Olecko

X1

2005

0,8608

0,9056

X2

2005

0,7582

0,8086

X3

2005

0,4805

0,4156

X4

2005

0,0350

X5

2005

0,5827

X6

2005

X7

Orzysz
0,5456

Pisz

Reszel

Ryn

Węgorzewo
0,5680

1,0000

0,000

0,0672

1,0000

0,7582

0,0000

0,8887

0,0000

0,2727

0,3896

0,4416

1,0000

0,0000

0,5087

0,2368

0,6228

1,0000

0,6052

0,7532

0,4640

0,7267

0,0000

0,4666

1,0000

0,2949

0,2086

0,1438

0,0000

1,0000

0,0935

0,5323

2005

0,5053

1,0000

0,0053

0,5737

0,2684

0,0000

0,2263

X8

2005

0,2533

1,0000

0,0667

0,4667

0,8800

0,0000

0,3867

X9

2005

0,4000

0,3200

0,000

0,3200

1,0000

0,2400

0,0400

0,6767

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Tabela 43 Wartość standaryzowana wskaźnika potencjału konkurencyjnego [WS] – rok 2010
Nr

Rok

Gołdap

Olecko

Orzysz

Pisz

Reszel

Ryn

Węgorzewo

X1

2010

1,0000

0,8046

0,5308

0,8554

0,0000

0,7000

0,5308

X2

2010

0,0594

1,0000

0,0000

0,8501

0,5504

0,1679

0,3643

X3

2010

0,3393

0,2321

0,0000

0,3036

0,6964

1,0000

0,7679

X4

2010

0,2543

1,0000

0,3070

0,0000

0,4385

0,8596

0,3947

X5

2010

0,9520

0,6621

0,3315

0,3786

0,0000

0,3714

1,0000

X6

2010

0,4696

0,4309

0,5580

0,0000

0,4806

0,3314

1,0000

X7

2010

0,4550

1,0000

0,0000

0,6588

0,2180

0,0616

0,2844

X8

2010

0,9880

0,9396

0,0000

0,6506

0,8072

1,0000

0,7470

X9

2010

0,3167

0,8833

0,6000

0,6333

0,5500

0,0000

1,0000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Na podstawie wybranych zmiennych i przyjętej metodologii oszacowano poszczególne mierniki
rozwoju społecznego dla poszczególnych gmin, których wartości zaprezentowano poniżej.

Tabela 44 Wartość wskaźnika rozwoju netto gminy liczonego na podstawie wskaźników
standaryzowanych [WGXRN]
Nr

Gołdap

Olecko

Orzysz

Pisz

Reszel

Ryn

Węgorzewo

X1

116 %

89 %

97 %

86 %

0%

1042 %

93 %
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X2

8%

124%

0%

85%

73%

0%

41 %

X3

71 %

56 %

0%

111 %

0%

226 %

77 %

X4

726 %

0%

60 %

0%

70 %

86 %

65 %

X5

163 %

88 %

71 %

52 %

0%

80 %

100 %

X6

159 %

150 %

206,5 %

0%

48 %

354 %

187 %

X7

90 %

100 %

0%

115 %

81 %

0%

126 %

X8

390 %

94 %

0%

139 %

91,7 %

0%

193 %

X9

79 %

276 %

0%

197 %

55 %

0%

25 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Obliczone mierniki rozwoju społecznego analizowanych gmin pozwalają na stworzenie
relatywnego rankingu ich rozwoju w analizowanej sferze.
Tabela 45 Wartość wskaźnika rozwoju społecznego gminy
Lp.

Gmina

Miernik rozwoju
społecznego

1.

Gołdap

200 %

2.

Olecko

109 %

3.

Orzysz

48 %

4.

Pisz

87 %

5.

Reszel

47 %

6.

Ryn

199 %

7.

Węgorzewo

101 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Na podstawie przyjętych założeń syntetyczny miernik rozwoju społecznego pokazuje
umiarkowaną sytuację w gminie i sytuuje ją na 3 pozycji wśród 7 analizowanych gmin z wynikiem na
poziomie 109%. Jest to wynik nieco wyższy do wyniku, jaki osiągnęła gmina Węgorzewo, czyli
101%, jednocześnie niższy od gmin Gołdap i Ryn, które osiągnęły 200% i 199%.

Wykres 19 Miernik rozwoju społecznego dla analizowanych gmin
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Miernik rozwoju gospodarczego
Pomiar rozwoju gospodarczego dotyczy obszarów struktury branżowej gospodarki, działalności
inwestycyjnej oraz potencjału strategicznego gminy w obszarze polityki budżetowej gminy. W efekcie
miernik ma za zadanie wskazać relatywny, tj. ograniczony odniesieniem do porównywanych gmin,
poziom rozwoju gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej mierzonej czynnikami konkurencji
lokalnej, która może przyczynić się do rozwoju w latach następnych.
Tabela 46 Zmienne składowe miernika rozwoju gospodarczego
X1 Liczba podmiotów gospodarczych ogółem
X2 Poziom przedsiębiorczości w gminie
X3 Dochody budżetu gminy ogółem
X4 Dochody własne JST na mieszkańca
X5 Wydatki JST majątkowe inwestycyjne
X6 Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Strukturę branżową gospodarki zobrazowana została poprzez wskaźnik liczby podmiotów
gospodarki narodowej oraz poziomu przedsiębiorczości, określający liczbę zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych względem liczby mieszkańców. Potencjał strategiczny i inwestycyjny
jednostki samorządu terytorialnego w sferze polityki budżetowej określają mierniki dochodu budżetu
gminy, dochodu własnego JST na mieszkańca, a także wydatki JST majątkowe inwestycyjne oraz
wydatki majątkowe na 1 mieszkańca. W poniższych tabelach zaprezentowano wartości wybranych do
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analizy benchmarkingowej w sferze gospodarczej zmiennych dla poszczególnych gmin dla roku 2005
i 2010.

Tabela 47 Zmienne składowe miernika rozwoju gospodarczego – wartości w roku 2005 dla gmin
porównywanych
Nr

Miara

Stym.[s]/

Gołdap

Olecko

Orzysz

Pisz

Reszel

Ryn

Węgorzewo
1256

Dest/[d]
X1

jedn.gosp.

s

1713

2119

584

2311

565

334

X2

jedn.gosp.

s

86

99

61

85

66

56

72

X3

Zł

s

38747951

26648689,00

50078143,00

13854068,00

13759219,0

28021508,00

X4

Zł

s

657,84

724,10

1709,76

957,93

651,30

715,83

X5

Zł

s

8352614,00

3924189,00

3366974,00

X6

Zł

s

6600899,
00
364,04

434,20

420,21

123,84

41339137,00

,00

0
492362,00
57,88

817504,00
136,45

785,14
2643563,00
152,07

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Tabela 48 Zmienne składowe miernika rozwoju gospodarczego – wartości w roku 2010 dla gmin
porównywanych
Nr

Miara

Stym.[s]

Gołdap

Olecko

Orzysz

Pisz

Reszel

Ryn

Węgorzewo

s

1833

2402

542

2282

555

438

1350

s

93

111,8

58

83

68

76

79

s

76066696,

69366933,60

29409595,84

73293843,

20106538,21

25976731,21

41475734,78

/Dest/[d]
X1

Jedn.
gosp.

X2

jedn.
gosp.

X3

Zł

03

63

X4

Zł

s

2030,19

1309,73

1765,99

1003,94

X5

Zł

s

28233437,

39702439,77

9043214,71

23514913,

X6

Zł

s

1428,96

1848,94

969,05

856,67

43

926,16
783042,19

1218,62

1206,81

12670914,90

16224000,45

2205,55

952,78

34
103,79

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Po kalkulacji wartości znormalizowanych poszczególnych zmiennych w grupie zmiennych dla
porównywanych gmin, poszczególne wartości w przedziale od 0 do 1 charakteryzują miejsce wartości
opisywanego zjawiska w przedziale ograniczonym najniższą i najwyższą wartością wśród
analizowanej grupy.
Poniższe tabele prezentują wartość standaryzowaną wskaźnika potencjału konkurencyjnego [WS]
w rozbiciu na poszczególne lata badawcze.
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Tabela 49 Wartość standaryzowana wskaźnika potencjału konkurencyjnego [WS] – rok 2005
Nr

Rok

Gołdap

Olecko

Orzysz

Pisz

Reszel

Ryn

Węgorzewo

X1

2005

0,6975

0,9080

0,1265

1,0000

0,1168

0,0000

0,4664

X2

2005

0,6977

1,0000

0,1163

0,6744

0,2326

0,0000

0,3721

X3

2005

0,6880

0,7594

0,3549

1,0000

0,0026

0,0000

0,3927

X4

2005

0,0062

0,0688

1,0000

0,2897

0,0000

0,0610

0,1264

X5

2005

0,7771

1,0000

0,4366

0,3671

0,0000

0,0414

0,2737

X6

2005

0,8135

1,0000

0,9628

0,1753

0,0000

0,2088

0,2503

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Tabela 50 Wartość standaryzowana wskaźnika potencjału konkurencyjnego [WS] – rok 2010
Nr

Rok

Gołdap

Olecko

Orzysz

Pisz

Reszel

Ryn

Węgorzewo
0,4644

X1

2010

0,7103

1,0000

0,0530

0,9389

0,0596

0,0000

X2

2010

0,6506

1,0000

0,0000

0,4647

0,1859

0,3346

0,3903

X3

2010

1,0000

0,8803

0,1662

0,9504

0,0000

0,1049

0,3819

X4

2010

1,0000

0,3474

0,7607

0,0705

0,0000

0,2649

0,2542

X5

2010

0,7053

1,0000

0,2123

0,5841

0,0000

0,3054

0,3968

X6

2010

0,6305

0,8303

0,4116

0,3582

0,0000

1,0000

0,4039

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Na podstawie

wybranych zmiennych i przyjętej metodologii dokonano oszacowania

poszczególnych mierników rozwoju gospodarczego dla poszczególnych gmin, których wartości
zaprezentowano poniżej.

Tabela 51 Wartość wskaźnika rozwoju netto gminy liczonego na podstawie wskaźników
standaryzowanych [WGXRN]
Nr

Gołdap

Olecko

Orzysz

Pisz

Reszel

Ryn

Węgorzewo

X1

101 %

110 %

42 %

94 %

51 %

0%

100 %

X2

93 %

100 %

0%

69 %

80 %

0%

105 %

X3

145 %

115 %

46 %

95 %

0%

0%

97 %

X4

16129 %

504 %

76 %

24 %

0%

434 %

201 %

X5

90 %

100 %

48 %

159 %

0%

737 %

144 %

X6

77 %

83 %

42 %

204 %

0%

478 %

161 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Obliczone mierniki rozwoju gospodarczego analizowanych gmin pozwalają na stworzenie
relatywnego rankingu ich rozwoju w analizowanej sferze.
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Tabela 52 Wartość wskaźnika rozwoju gospodarczego gminy
Lp.

Gmina

Miernik rozwoju
gospodarczego

1.

Gołdap

2773 %

2.

Olecko

169 %

3.

Orzysz

42 %

4.

Pisz

108 %

5.

Reszel

22 %

6.

Ryn

275 %

7.

Węgorzewo

135 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Na podstawie przyjętych założeń syntetyczny miernik rozwoju gospodarczego sytuuje gminę
Olecko na trzeciej pozycji z wynikiem na poziomie 169% jako gminę rozwijającą się szybciej niż
gminy: Węgorzewo, Pisz, Orzysz i Reszel. Najwyższy wskaźnik rozwoju gospodarczego uzyskała
gmina Gołdap kształtujący się na poziomie 2773%. Na drugiej pozycji znalazła się gmina Ryn
z wynikiem 275%.
Poniższy wykres ilustruje miernik rozwoju gospodarczego w analizowanych gminach.
W wykresie pominięto Gołdap (znacznie przewyższającej średnią) w celu zapewnienia lepszej
czytelności wykresu.

Wykres 20 Miernik rozwoju gospodarczego dla analizowanych gmin

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Miernik rozwoju przestrzennego
Analiza obszarów rozwoju przestrzennego została oparta o zasoby mieszkaniowe i infrastrukturę
techniczną. Celem badania tej sfery jest porównanie gmin w aspekcie rozwoju przestrzennego,
wyrażającego techniczne warunki zamieszkiwania.

Tabela 53 Zmienne składowe miernika rozwoju przestrzennego
Nr
X1
X2
X3
X4

Nazwa zmiennej diagnostycznej
Korzystający z instalacji w % ogółu ludności – wodociągi
Korzystający z instalacji w % ogółu ludności – kanalizacja
Korzystający z instalacji w % ogółu ludności – gaz
Powierzchnia użytkowa mieszkań na 1 mieszkańca

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W zakresie dostępu do infrastruktury technicznej uwzględniono odsetki osób korzystających
z sieci wodnej, kanalizacyjnej i gazowej.
Wśród proponowanych zmiennych diagnostycznych zastosowano także powierzchnię użytkową
mieszkań przypadającą na 1 mieszkańca celem rozszerzenia analizy dotyczącej warunków
zamieszkania.
W poniższych tabelach zaprezentowano wartości wybranych do analizy benchmarkingowej
w sferze gospodarczej zmiennych dla poszczególnych gmin dla roku 2005 i 2010.
Tabela 54 Zmienne składowe miernika rozwoju przestrzennego – wartości w roku 2005 dla gmin
porównywanych
Nr

Rok

Miara

Stym.[s]

Gołdap

Olecko

Orzysz

Pisz

Reszel

Ryn

Węgorzewo

/Dest/[d]
X1

2005

%

s

87,8

86,6

68,8

85,1

82,5

75,6

87,3

X2

2005

%

s

70,5

78,8

52,5

68,2

63

50,5

63,7

X3

2005

%

s

0

60

0

51,8

55,7

51,2

57,2

X4

2005

m2

s

20,0

21,2

20,9

19,9

21,0

21,9

22,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Tabela 55 Zmienne składowe miernika rozwoju przestrzennego – wartości w roku 2010 dla gmin
porównywanych
Nr

Rok

Miara

Stym.[s]

Gołdap

Olecko

Orzysz

Pisz

Reszel

Ryn

Węgorzewo

/Dest/[d]
X1

2010

%

s

88,4

87,3

70,5

86,3

84,1

78

87,8

X2

2010

%

s

72,5

78,8

54,4

70,9

65

57,3

63,8

X3

2010

%

s

0

55,1

0

49,1

57,8

51,9

56,2

X4

2010

m2

s

21,7

23,0

23,0

21,4

22,3

22,7

23,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Po kalkulacji wartości znormalizowanych poszczególnych zmiennych w grupie zmiennych dla
porównywanych gmin, poszczególne wartości w przedziale od 0 do 1 charakteryzują miejsce wartości
opisywanego zjawiska w przedziale ograniczonym najniższą i najwyższą wartością wśród
analizowanej grupy. Poniższe tabele prezentują wartość standaryzowaną wskaźnika potencjału
konkurencyjnego [WS] w rozbiciu na poszczególne lata badawcze.

Tabela 56 Wartość standaryzowana wskaźnika potencjału konkurencyjnego [WS] – rok 2005
Nr

Rok

Gołdap

Olecko

Orzysz

Pisz

Reszel

Ryn

Węgorzewo

X1

2005

1,0000

0,9368

0,0000

0,8578

0,7210

0,3578

0,9736

X2

2005

0,7173

1,0000

0,0706

0,6360

0,4416

0,000

0,4664

X3

2005

0,0000

1,0000

0,0000

0,8633

0,9283

0,8533

0,9533

X4

2005

0,0476

0,6190

0,4761

0,0000

0,5238

0,9523

1,0000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Tabela 57 Wartość standaryzowana wskaźnika potencjału konkurencyjnego [WS] – rok 2010
Nr

Rok

Gołdap

Olecko

Orzysz

Pisz

Reszel

Ryn

Węgorzewo

X1

2010

1,0000

0,9441

0,0000

0,8826

0,7597

0,4189

0,9664

X2

2010

0,7418

1,0000

0,0000

0,6762

0,4344

0,1188

0,3852

X3

2010

0,0000

0,9533

0,0000

0,8495

1,0000

0,8979

0,9723

X4

2010

0,1250

0,6666

0,6666

0,0000

0,3750

0,5416

1,0000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Na podstawie

wybranych zmiennych i przyjętej metodologii dokonano oszacowania

poszczególnych mierników rozwoju przestrzennego dla poszczególnych gmin, których wartości
zaprezentowano poniżej.

Tabela 58 Wartość wskaźnika rozwoju netto gminy liczonego na podstawie wskaźników
standaryzowanych [WGXRN]
Nr

Gołdap

Olecko

Orzysz

Pisz

Reszel

Ryn

Węgorzewo

X1

100 %

101 %

0%

102 %

105 %

117 %

99 %

X2

103 %

100 %

0%

106 %

98 %

0%

82 %

X3

0%

95 %

0%

98 %

108 %

105 %

102 %

X4

262 %

140 %

140 %

0%

71 %

56 %

100 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Obliczone mierniki rozwoju przestrzennego analizowanych gmin pozwalają na stworzenie
relatywnego rankingu ich rozwoju w analizowanej sferze.
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Tabela 59 Wartość wskaźnika rozwoju przestrzennego gminy
Lp.

Gmina

Miernik rozwoju przestrzennego

1.

Gołdap

116 %

2.

Olecko

109 %

3.

Orzysz

35 %

4.

Pisz

77 %

5.

Reszel

96 %

6.

Ryn

70 %

7.

Węgorzewo

96 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Na podstawie przyjętych założeń syntetyczny miernik rozwoju przestrzennego sytuuje gminę
Olecko na drugiej pozycji wśród siedmiu analizowanych gmin z wynikiem na poziomie 109%.
Wartość ta wskazuje na wysoki poziom rozwoju gminy w sferze przestrzennej. Najniższy wskaźnik
osiągnęła gmina Orzysz z wynikiem 35%.

Wykres 21 Miernik rozwoju przestrzennego dla analizowanych gmin

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Miernik rozwoju turystycznego
Objęte analizą obszary rozwoju turystycznego to baza noclegowa, wyrażona liczbą obiektów
i miejsc noclegowych oraz udzielonych noclegów. W efekcie miernik ma za zadanie wskazać
relatywny, tj. ograniczony odniesieniem do porównywanych gmin, poziom rozwoju turystycznego,
wyrażający stopień zagospodarowania turystycznego.
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Tabela 60 Zmienne składowe miernika rozwoju turystycznego
X1
X2
X3
X4

Liczba obiektów turystycznych
Liczba miejsc noclegowych ogółem
Liczba osób korzystających z noclegów
ogółem
Liczba udzielonych noclegów ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W poniższych tabelach zaprezentowano wartości wybranych do analizy benchmarkingowej
w sferze turystycznej zmiennych dla poszczególnych gmin dla roku 2005 i 2010.

Tabela 61 Zmienne składowe miernika rozwoju turystycznego – wartości w roku 2005 dla gmin
porównywanych
Nr

Rok

Miara

Stym.[s]
/Dest/[d]

Gołdap

Olecko

Orzysz

Pisz

Reszel

Ryn

Węgorzewo

X1

2005

ob.

s

4

9

5

3

4

6

10

X2

2005

msc

s

636

583

145

245

310

1154

687

X3

2005

osoba

s

8762

8777

944

1565

6550

3155

6746

X4

2005

-

s

145305

18588

2371

8982

15609

17044

22960

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Tabela 62 Zmienne składowe miernika rozwoju turystycznego – wartości w roku 2010 dla gmin
porównywanych
Nr

Rok

Miara

Stym.[s]

Gołdap

Olecko

Orzysz

Pisz

Reszel

Ryn

/Dest/[d]

Węgorze
wo

X1

2010

ob.

s

5

8

10

6

4

13

8

X2

2010

msc

s

520

490

460

471

224

1151

787

X3

2010

osoba

s

11577

4263

4473

6973

8087

51536

14512

X4

2010

-

s

113986

14101

20220

16094

9493

81457

39458

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Po kalkulacji wartości znormalizowanych poszczególnych zmiennych w grupie zmiennych dla
porównywanych gmin, poszczególne wartości w przedziale od 0 do 1 charakteryzują miejsce wartości
opisywanego zjawiska w przedziale ograniczonym najniższą i najwyższą wartością wśród
analizowanej grupy.
Poniższe tabele prezentują wartość standaryzowaną wskaźnika potencjału konkurencyjnego [WS]
w rozbiciu na poszczególne lata badawcze.
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Tabela 63 Wartość standaryzowana wskaźnika potencjału konkurencyjnego [WS] – rok 2005
Nr

Rok

Miara

Stym.[s]

Gołdap

Olecko

Orzysz

Pisz

Reszel

Ryn

Węgorzewo

/Dest/[d]
X1

2005

ob.

s

0,1429

0,8517

0,2857

0,0000

0,1429

0,4286

X2

2005

msc

s

0,4866

0,4341

0,0000

0,0991

0,1635

1,0000

0,5372

1,0000

X3

2005

os.

s

0,9981

1,0000

0,0000

0,0793

0,7157

0,2823

0,7408

X4

2005

-

s

1,0000

0,1135

0,0000

0,0463

0,0926

0,1027

0,1440

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Tabela 64 Wartość standaryzowana wskaźnika potencjału konkurencyjnego [WS] – rok 2010
Nr

Rok

X1

2010

Mi

Stym.[s]

ara

/Dest/[d]

ob.
ms

Gołdap

Olecko

Orzysz

Pisz

Reszel

Ryn

Węgorzewo

s

0,1111

0,4444

0,6666

0,2222

0,0000

1,0000

0,4444

s

0,3193

0,2870

0,2546

0,2665

0,0000

1,0000

0,6073

X2

2010

X3

2010

os.

s

0,1547

0,0000

0,0044

0,0573

0,0809

1,0000

0,2168

X4

2010

-

s

1,0000

0,0440

0,1027

0,0632

0,0000

0,6887

0,2772

c

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Na podstawie

wybranych zmiennych i przyjętej metodologii dokonano oszacowania

poszczególnych mierników rozwoju turystycznego dla poszczególnych gmin, których wartości
zaprezentowano poniżej.
Tabela 65 Wartość wskaźnika rozwoju netto gminy liczonego na podstawie wskaźników
standaryzowanych [WGXRN]
Nr

Gołdap

Olecko

Orzysz

Pisz

Reszel

Ryn

X1

77%

52 %

X2

65%

66 %

Węgorzewo

233 %

0%

0 %

233 %

44 %

0%

268 %

0 %

100 %

113 %

X3

15%

0 %

0%

72 %

87 %

354 %

29 %

X4

100%

39 %

0%

136 %

0%

244 %

193 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Obliczone mierniki rozwoju turystycznego analizowanych gmin pozwalają na stworzenie
relatywnego rankingu ich rozwoju w analizowanej sferze.

Tabela 66 Wartość wskaźnika rozwoju turystycznego gminy
Lp.

Gmina

Miernik rozwoju
turystycznego

1.

Gołdap

64%

2.

Olecko

39%

3.

Orzysz

58%
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4.

Pisz

5.

Reszel

21%

6.

Ryn

233%

7.

Węgorzewo

95%

119%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Na podstawie przyjętych założeń syntetyczny miernik rozwoju turystycznego najwyżej sytuuje
gminę Ryn z wynikiem na poziomie 233%. Poziom rozwoju turystycznego równy 233% klasyfikuje
gminę jako rozwijającą się w sferze turystycznej zdecydowanie szybciej niż gminy przyjęte jako
benchmarki. Wzrost w sferze rozwoju turystyki zanotowała także gmina Pisz wynikiem 119%.
Badanie to pokazało, iż można mówić o wzroście w poziomie rozwoju turystycznego w przypadku
dwóch z siedmiu badanych gmin. W Olecku wskaźnik wyniósł 39%.

Wykres 22 Miernik rozwoju turystycznego dla analizowanych gmin

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wskaźnik syntetyczny
W celu uzyskania maksymalnie syntetycznego wskazania rozwoju społeczno - gospodarczego
gminy Olecko i gmin wskazanych jako benchmarki dokonano oszacowania mierników syntetycznych
wykorzystujących zmienne i wskaźniki ze wszystkich sfer, tj. społecznej, gospodarczej, i przestrzennej
i turystycznej.
Analizy dokonano w oparciu o 22 zmienne dobrane do mierników syntetycznych rozwoju
społecznego, gospodarczego, przestrzennego i turystycznego. Wyniki syntetycznej analizy
benchmarkingowej zaprezentowano poniżej:
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Tabela 67 Wartość syntetycznego rozwoju (społeczno – gospodarczego) gmin w oparciu
o 22 zmienne
Gmina

Miernik

Miernik rozwoju

Miernik rozwoju

Miernik rozwoju

Wskaźnik

rozwoju

gospodarczego

przestrzennego

turystycznego

syntetycznego rozwoju

społecznego
Gołdap

200 %

2773 %

116 %

64 %

788 %

Olecko

109 %

169 %

109 %

39 %

107 %

Orzysz

48 %

42 %

35 %

58 %

46 %

Pisz

87 %

108 %

77 %

119 %

118 %

Reszel

47%

22 %

96 %

21 %

47 %

Ryn

199%

275 %

70 %

233 %

194 %

Węgorzewo

101 %

135 %

96 %

95 %

107 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 23 Miernik rozwoju analizowanych gmin

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W przypadku syntetycznego miernika rozwoju, tj. obejmującego sfery społeczną, gospodarczą
przestrzenną i turystyczną gmina Olecko uzyskała wskaźnik na poziomie 107%. Osiągnięcie
wskaźnika rozwoju powyżej 100%, oznacza stopniowy rozwój społeczno – gospodarczy
analizowanych gmin. Wynik powyżej 100 % uzyskały także Gołdap (788%), Pisz (118), Ryn (194%)
i Węgorzewo (107%). Wynik Węgorzewa jest najbardziej zbliżony do gminy Olecko. Wśród
badanych jednostek pojawiły się także gminy z rezultatem poniżej 100%, co oznacza wolny rozwój
społeczno-gospodarczy. Są to Reszel (47%) i Orzysz (46%).
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4. ANKIETY POGLĄDOWE
Na potrzeby stworzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013 – 2023
opracowano ankietę, skierowaną do liderów opinii publicznej, mieszkańców oraz wszystkich
zainteresowanych rozwojem gminy. Celem ankiety było pozyskanie szczegółowych danych na temat
obszaru gminy Olecko. Przedmiotem sondażu była identyfikacja postaw i opinii mieszkańców na
temat oceny jakości życia i wyzwań rozwojowych gminy. Dane uzyskane w ankiecie uzupełniają
informacje otrzymane z instytucji odpowiedzialnych za poszczególne działania w gminie Olecko.
Badania opinii mieszkańców gminy Olecko były przeprowadzone w październiku i listopadzie
2012 r. Ankieta składała się z 14 pytań, w tym również metryczki i miała formę pytań zamkniętych,
jak i otwartych, w których respondenci oceniali poszczególne elementy rozwoju społeczno –
gospodarczego gminy, władzę samorządową oraz funkcjonowanie Urzędu Gminy. W wypełnianiu
ankiety uczestniczyło 70 osób, jednak rozkład liczby głosów w poszczególnych pytaniach był
zróżnicowany, ponieważ nie wszyscy respondenci udzielali odpowiedzi na każde z postawionych
w ankiecie pytań.
Pytania w ankiecie były tak sformułowane, aby dać odpowiedź na pytania: co stanowi problem dla
mieszkańców i jak założyć długookresowy plan działania niezbędny dla realizacji zamierzeń
rozwojowych gminy.
Wypowiedzi osób ankietowanych znalazły odzwierciedlenie w zbudowanej diagnozie dla potrzeb
dokumentu Strategii oraz w tworzonych celach i kierunkach rozwoju gminy.

Ankietyzacja mieszkańców miasta i gminy Olecko
Ocena warunków życia w gminie
W pytaniu 1 ocenie poddano warunki życia w gminie. Respondenci mieli do wyboru
pięciostopniową skalę, według której dokonywali odpowiedzi na pytania w następującym zakresie:
złe, przeciętne/średnie, dobre, bardzo dobre. Na pytanie składało się 25 elementów dotyczących stanu
infrastruktury społeczno – publicznej, a także stanu środowiska naturalnego, świadomości
ekologicznej i integracji mieszkańców.
Na obszarze gminy Olecko najgorzej oceniony został lokalny rynek pracy. Blisko 48%
respondentów oceniło możliwości znalezienia pracy na terenie gminy jako złe. Zgodnie z powyższym,
największym problemem społecznym według respondentów jest bezrobocie. Ankietowani oczekują
zwiększenia liczby dostępnych miejsc pracy. Poziom stopy życiowej mieszkańców, mającym związek
z zatrudnieniem, respondenci ocenili na poziomie słabym (43%).
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Wykres 24 Podział procentowy głosów oceniających lokalny rynek pracy i stopę życiową
mieszkańców – oceny złe i słabe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.

W kategorii pytań odnoszących się do infrastruktury drogowej gminy Olecko odpowiedzi
kształtowały się następujące: 42% uznało stan nawierzchni dróg jako słaby, a 35% jako przeciętny.
Z kolei 44% badanych wskazało na przeciętną, a 28% na słabą dostępność miejsc parkingowych na
terenie gminy. Przeciętną ocenę dała większość respondentów także ilości ścieżek rowerowych (31%).
Jednocześnie respondenci z w zdecydowanej większości dobrze ocenili sieć oświetlenia ulicznego
(75%).
Wykres 25 Podział procentowy głosów oceniających infrastrukturę drogową w gminie Olecko –
oceny słabe i przeciętne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.
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Natomiast stan infrastruktury technicznej został oceniony pozytywnie. Dobrze lub bardzo dobrze
zostały ocenione: sieć wodociągowa (81%) i stopień skanalizowania gminy (72%). Nieco słabiej, choć
wciąż dobrze prezentuje się stopień zgazyfikowania gminy. Oceny te potwierdzają rezultaty uzyskane
w wyniku analizy benchmarkingowej gminy.

Wykres 26 Podział procentowy głosów oceniających infrastrukturę techniczną w gminie Olecko
– oceny dobre i bardzo dobre

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.

Istotnym problemem na terenie gminy wydaje się słaby poziom dostępu do szerokopasmowego
Internetu, który aż 80 % respondentów oceniło źle, słabo lub przeciętnie. Niskie oceny przeważały
w odpowiedziach mieszkańców części wiejskiej gminy.
Mieszkańcy gminy Olecko wysoko ocenili dostęp do edukacji. Stan szkolnictwa w gminie
oceniany jest zdecydowanie pozytywnie. Dostępność przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
na terenie gminy, odpowiednio 39%, 59% i 59% mieszkańców określiło jako dobrą. Natomiast
poziom edukacji w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach odpowiednio 60%, 62%,
50% respondentów również oceniło jako dobry.
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Wykres 27 Jakość i dostępność placówek oświatowych na terenie gminy Olecko – oceny dobre

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.

Większość respondentów jest zadowolona z oferty kulturalnej gminy Olecko. 38% ankietowanych
uważa, że ilość i jakość propozycji kulturalnych jest dobra przy 41% respondentów oceniających
dostęp do oferty kulturalnej gminy także na poziomie dobrym. ???
Dobrze została także oceniona dostępność i jakość oferty sportowo – rekreacyjnej na terenie
gminy (ponad 40% głosów). Przy czym na uwagę zasługuje fakt wysokiej oceny jakości i dostępności
obiektów sportowych znajdujących się na terenie gminy (aż 90% i 93% ocen dobrych i bardzo
dobrych), co ma niewątpliwie między innymi związek z nowowybudowaną halą widowiskowo
sportową z pływalnią w Olecku oraz tradycjami sportowymi gminy.
Kreowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych jako wizytówki gminy Olecko mogłoby wpłynąć
na wzrost napływu turystów do gminy. W połączeniu z walorami przyrodniczymi regionu, cykliczne
imprezy mogą stanowić silny punkt w ofercie turystycznej gminy, którą już teraz większość
mieszkańców uważa za dość atrakcyjną dla planujących urlop (36% ocen dobrych).
Zdecydowana większość ankietowanych (44%) wypowiada się pozytywnie o środowisku
naturalnym gminy uznając, że jest ono dla gminy silnym atutem, mogącym decydować o jej rozwoju.
Jednocześnie widoczne jest zatroskanie o stan świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, który
68% respondentów uznała jako słaby lub przeciętny.
Według mieszkańców do mocnych stron gminy należy także dostępność placówek handlowych
i usługowych (66% i 51% ocen dobrych i bardzo dobrych). Respondenci ocenili także wysoko bazę
gastronomiczną (51%) i noclegową gminy i (55%). Informacja ta jest ważna z punktu widzenia
rozwoju gminy.
Na ocenę jakości życia w gminie wywiera wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest
obiektywne odbieranie poczucia bezpieczeństwa. Większość respondentów stwierdziło, że czuje się
w gminie bezpiecznie (57%). 27% ankietowanych oceniło stan bezpieczeństwa jako przeciętny i tylko
16% uznało gminę za niebezpieczną.
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Dostępność i jakość opieki społecznej zostały ocenione jako przeciętne (46% i 37%). Podobnie
wygląda ocena jakości świadczonych na terenie gminy usług zdrowotnych (37% ocen przeciętnych).
Natomiast dostępność owych usług według respondentów jest słaba (35%).
Ponadto respondenci wskazują na niski stopień integracji społeczności lokalnej. Aż 54% badanych
oceniła integrację mieszkańców na poziomie słabym i złym.

Problemy na terenie gminy Olecko w skali wysokości zagrożenia
Pytanie 2 było pytaniem zamkniętym, w którym respondenci oceniali stopień zagrożenia
poszczególnymi problemami na terenie gminy. Do wyboru były opcje: wysokie, średnie, niskie
zagrożenie problem lub brak problemu. Kategorię wysokiego zagrożenia problemem zdecydowanie
zdominowało bezrobocie, co potwierdzają odpowiedzi w innych pytaniach, jak i rezultaty analizy
SWOT. Na uwagę zasługuje fakt, że żaden z ankietowanych nie zaznaczył w kwestii bezrobocia
odpowiedzi „niskie zagrożenie problemem” bądź „brak problemu”, co świadczy o tym, iż problem jest
postrzegany przez społeczeństwo jako realny. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku oceny biedy,
która znalazła się na drugim miejscu biorąc pod uwagę zagrożenie problemem. Trzecim problem
okazuje się być alkoholizm.

Wykres 28 Hierarchia problemów w kategorii „wysokie zagrożenie”

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.

Pięć najważniejszych problemów do rozwiązania na terenie gminy
Respondenci mieli także szansę wypisania najważniejszych ich zdaniem problemów
występujących na terenie gminy w pytaniu 3, które było pytaniem otwartym.
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Zdecydowanie najważniejszą płaszczyzną dla badanych jest obecnie konieczność walki
z bezrobociem poprzez utworzenie miejsc pracy, przyciąganie zewnętrznych inwestorów oraz
wspieranie lokalnych przedsiębiorców.
Mieszkańcy wskazują przede wszystkim na potrzebę zbudowania oferty inwestycyjnej, która
przyciągnęłaby osoby z zewnątrz do osiedlania się w gminie i zapobiegłaby opuszczaniu miasta
głównie przez ludzi młodych z powodów ekonomicznych. Z niedostateczną liczbą miejsc na rynku
pracy łączy się poczucie części mieszkańców niewystarczającego poziomu stopy życiowej. Dlatego
przeciwdziałanie bezrobociu i likwidowanie obszarów biedniejszych jest najpilniejszym problemem
do rozwiązania w opinii mieszkańców. Niepokojący jest fakt, iż część respondentów wskazuje na brak
poczucia bezpieczeństwa związany z przestępczością głównie młodocianych, oraz inne patologie
(alkoholizm, przemoc w rodzinie) występujące często w powiązaniu z brakiem zajęcia. Na szczególną
uwagę zasługuje rozszerzenie oferty kulturalnej i infrastruktury służącej jej realizacji dla mieszkańców
– szczególnie w części wiejskiej. Działania takie mogłyby przeciwdziałać wszelkiego rodzaju
patologiom i przestępczości wynikającej z braku zajęcia.
Ponadto istotną kwestią dla mieszkańców jest poprawa infrastruktury technicznej i drogowej na
terenie gminy. Respondenci wskazują na konieczność remontów dróg lokalnych (m.in. na trasie
Olecko – Ełk, Suwałki – Olecko) oraz poprawę wizerunku miasta poprzez ulepszanie stanu i tworzenie
parków, chodników, placów zabaw, ścieżek rowerowych. Ważnym przedsięwzięciem koniecznym do
zrealizowania wydaje się być także zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu. Pojawiły
się sugestie wprowadzenia monitoringu w mieście oraz rozwoju sieci gazu ziemnego. Komunikacja
pomiędzy miejscowościami wydaje się być następnym problemem – szczególnie likwidowane
połączenia kolejowe.
W sferze gospodarczej mieszkańcy oczekują większej pomocy dla lokalnych przedsiębiorców,
m.in. poprzez zmniejszenie podatków lokalnych i większą pomoc w pozyskiwaniu środków na
prowadzenie działalności. Stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej umożliwiłoby zarówno
przyciągnięcie nowych inwestorów, jak i wspieranie tych prowadzących już działalność na terenie
gminy.
Dodatkowo pojawiły się głosy na temat konieczności promocji zarówno części miejskiej jak
i wiejskiej gminy w celu rozwoju turystyki. W mieście, według mieszkańców powinno się zwiększyć
dostęp do jeziora oraz rozwój turystyki sportowej. Natomiast mieszkańcy wsi oczekują rozwoju
agroturystyki oraz promowania ekologii w społeczności połączonego ze stworzeniem systemu
ochrony środowiska (np. poprawa gospodarki odpadami komunalnymi).
W opinii wielu osób także pojawia się problem słabej integracji społeczeństwa lokalnego
i problemu w komunikacji na linii urząd-mieszkańcy. Aktywizacja i zachęcenie mieszkańców przez
urzędników do większego zaangażowania się w losy gminy wydaje się być ważnym wyzwaniem do
pokonania.
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Stopień ważności realizacji przedsięwzięć na terenie gminy
W kolejnym pytaniu mieszkańcy gminy oceniali kolejność realizacji konkretnych przedsięwzięć
na terenie gminy Olecko pod względem stopnia ważności. Przedsięwzięcia były oceniane
w 5-stopniowej skali w zakresie: 1 (zbędna) – 5 (bardzo ważna).
Można stwierdzić, że wyniki w kontekście poprzednich i następnych odpowiedzi stanowią ich
zdecydowane potwierdzenie, gdyż największy niedobór jest dostrzegany w lokalnym rynku pracy,
który odczuwa niedobór inwestorów oraz niedostateczne wspieranie lokalnych przedsiębiorców.
74% respondentów uznało fakt rozwiązania tego problemu za naglący (oceny bardzo ważne i ważne).
Ponadto, dla 75% ankietowanych remont i budowa dróg stanowi najistotniejsze lub ważne
przedsięwzięcie do realizacji na terenie gminy.
Trzecim przedsięwzięciem na terenie gminy, pilność realizacji którego oceniono wysoko jest
szersze wspieranie działań kulturalnych, artystycznych i promocja gminy (79%). Wyrażona jest w ten
sposób potrzeba rozwoju gminy w kierunku turystycznym, który mógłby stanowić istotne źródło
dochodu mieszkańców.
Troska o stan środowiska naturalnego widoczna jest w odpowiedziach mieszkańców dotyczących
dalszych działań w zakresie zbiórki, selekcji i wykorzystania odpadów. Są to działania, które 72%
respondentów uznało za ważne bądź bardzo ważne.
Ponadto duża część respondentów jako ważne lub bardzo ważne budowę chodników i ścieżek
rowerowych na terenie gminy (64%), tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego
(62%), poprawę estetyki gminy (60%), wydzielanie i uzbrajanie gruntów dla inwestorów (59%),
Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej (świetlic, ośrodków zdrowia, domów
kultury, itp.) (59%), Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej (57%), Umożliwianie rozwoju
usług gastronomiczno-hotelarskich (55%). Sfery te winny pozostać w sferze priorytetowych zadań
władz samorządowych gminy Olecko.
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Wykres 29 Ważność realizacji przedsięwzięć na obszarze gminy Olecko– oceny bardzo ważne
i ważne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.

Proszę dokończyć zdanie: Uważam, że Miasto i Gmina Olecko jest…
Pytanie 5 było pytaniem otwartym, w którym respondenci mieli pełną dowolność w opisaniu tego
jak postrzegają Miasto i Gminę Olecko. W przeważającej ilości opinii wyrażono pogląd, iż Olecko jest
spokojnym, czystym i ciekawie zlokalizowanym miejscem o niepowtarzalnym krajobrazie, oraz
posiadającym często niedostrzegane przez mieszkańców warunki i możliwości rozwoju w wielu
sferach, szczególnie w turystyce i sporcie. Pojawiły się jednakże głosy, z których wynika, iż duża
część mieszkańców jest zmartwiona faktem, iż warunki niewykorzystywania atrakcyjności regionu
i braku przekładu walorów na przyciągnięcie inwestorów, stworzenie nowych miejsc pracy
i podwyższenie stopy życiowej. W opinii respondentów zauważalne jest także przeświadczenie, iż
w porównaniu z innymi ważnymi centrami wschodniej części województwa rozwój Olecka przebiega
wolniej.

Jakie zmiany pozytywne lub negatywne dokonały się Pani/Pana zdaniem na terenie i Gminy
w przeciągu ostatnich kilkunastu lat?
Pytanie 6, podobnie jak pytanie poprzednie, było pytaniem otwartym, w którym respondenci
prezentowali swoje poglądy na temat pozytywnych i negatywnych zmian na terenie Miasta i Gminy
Olecko. Do pozytywnych zmian zdecydowana większość ankietowanych zaliczyła poprawę estetyki
i czystości gminy, między innymi odnowienie i zmodernizowanie elewacji budynków,
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zagospodarowanie terenów zielonych, remonty i budowę dróg oraz rozbudowę infrastruktury
technicznej, w głównej mierze wodociągowej i kanalizacyjnej miasta i okolic. Za zmianę w dobrym
kierunku oznaczono także rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i turystycznej. Negatywne
zmiany respondenci dostrzegli w handlu miejscowym, który ucierpiał wskutek budowy nadmiernej
liczby supermarketów, zanik „Przystanku Olecko”, który niewątpliwie stanowił punkt promocyjny
regionu, starzenie się społeczności i migracje zarobkowe.

Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi gminy Olecko?
Tak zostało sformułowane kolejne pytanie skierowane do uczestników badania ankietowego.
W pytaniu respondenci zostali poproszeni o ocenę kilku stwierdzeń dotyczących odbioru gminy przez
jej mieszkańców. Respondenci dokonywali subiektywnej oceny: tak lub nie. Z analizy wypowiedzi
wynika jednoznacznie, że gmina Olecko jest bardzo pozytywnie oceniana ze względu na lokalizację
i jest atrakcyjnym miejscem zamieszkania dla społeczności lokalnej. Ponad 90% ankietowanych
poparło położenie gminy jako wyjątkowo atrakcyjną lokalizację. Blisko 70 % respondentów określiło
gminę Olecko jako atrakcyjną dla mieszkańców. Duża liczba respondentów uznała także gminę jako
atrakcyjną turystycznie (72%). Ponad 62% ankietowanych uważa również, że gmina jest dobrze
zarządzana.
Ponadto 45% osób odpowiedziało, że gmina Olecko przewyższa sąsiednie gminy pod względem
atrakcyjności. Natomiast 30% ankietowanych stwierdziło, że gmina daje mieszkańcom dobre warunki
życia i perspektywy.
Gmina nie została dobrze oceniona w kwestii sytuacji finansowej- jedynie niespełna 32%
ankietowanych oceniło ją jako dobrą. Problemem wydaje się też w oczach mieszkańców atrakcyjność
przedsiębiorcza gminy, gdyż aż 70 % wskazało, że gmina jest nie jest atrakcyjna dla przedsiębiorców.
Wykres obrazuje udział procentowy głosów w poszczególnych kategoriach pytania 7.
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Wykres 30 Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi gminy Olecko?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.

Pytania 8, 9 i 10 zawarte w ankiecie dotyczyły źródeł z jakich ankietowani czerpią informację na
temat gminy, działalności władz samorządowych oraz wszystkich aktualności dotyczących regionu.
W pytaniu 8 ponad 78% respondentów wskazało, że w ostatnim roku najpopularniejszą formą
promocji gminy Olecko były organizowane imprezy (festyny, wydarzenia sportowe). Wysoko
oceniono także media lokalne (74%) informacje dostępne w Internecie (67%).

Wykres 31 Z którymi z wymienionych form promocji gminy spotkał/a się Pan/i w ciągu
ostatniego roku?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.
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Mieszkańcy gminy o informacjach i działaniach promujących gminę dowiadywali się głównie
z prasy lokalnej (73 % respondentów), z informacji dostępnych na gminnej stronie internetowej (54%
ankietowanych) oraz od znajomych i sąsiadów (30%).
Wykres 32 Źródło informacji o działaniach podejmowanych przez władze gminy i wydarzeniach
lokalnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.

Gminny biuletyn ???nie mamy takiego więc skąd na wykresie?
Osobną kwestią, pośrednio związaną z jakością życia w gminie Olecko, jest odwiedzanie przez
mieszkańców strony internetowej gminy. Zagadnienie to rozpatrywać można z dwóch perspektyw:
z punktu widzenia mieszkańców – jako wyraz zainteresowania sprawami gminnymi – oraz gminy –
jako możliwość informowania mieszkańców w Internecie o sprawach gminnych.
W celu wstępnego zorientowania się w poziomie zaangażowania mieszkańców w sprawy gminne
oraz potencjale informacyjnym tego medium na terenie gminy Olecko, respondentów spytano o to,
czy odwiedzają stronę internetową gminy. Jak pokazuje poniższy wykres, grupa odwiedzających
stronę zdecydowanie przewyższa liczbę nieodwiedzających. Wskazuje to na aktywne zainteresowanie
mieszkańców życiem gminnym lokalnej społeczności. Pojawiały się jednakże odpowiedzi, wskazujące
na brak dostępu do Internetu w poszczególnych miejscowościach.
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Wykres 33 Czy odwiedza Pan/i stronę internetową gminy?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.

Jak ocenia Pan/i pracę urzędników w Urzędzie Miejskim?
W pytaniu 11 respondenci oceniali w skali 1-5 pracę urzędników w Urzędzie Miejskim. Pod ocenę
podlegały kultura osobista, kompetencje, terminowość i chęć pomocy. Średnia ocen przyznanych
w poszczególnych kategoriach wyglądały następująco: kompetencje - 3, sprawność/szybkość
załatwiania spraw – 4, kultura osobista – 5, terminowość - 3, chęć pomocy – 3. co daje średnią
końcową za całą pracę: 3,6.

Co jest zaletą mieszkania w gminie?
Pytania 12, 13 i 14 były pytaniami otwartymi. W pytaniu 12 respondentów poproszono
o wypowiedzenie się na temat zalet mieszkania w gminie. Odpowiedzi dotyczyły głównie atrakcyjnej
lokalizacji gminy, zarówno pod względem bliskiego

położenia terenów przygranicznych, jak

i niepowtarzalnych walorów przyrodniczych. Do tych drugich mieszkańcy zaliczają lasy i inne liczne
tereny zielone, jeziora i ich okolice oraz wzgórza tworzące razem piękne krajobrazy, a także dobre
warunki klimatyczne, świeże powietrze, brak hałasu, wolne tempo życia. Mieszkańcy cenią sobie
ciszę, spokój i stosunkowo niedrogie koszty utrzymania. Nie bez znaczenia wydaje się bliskość Litwy
i Rosji, a także dobry w opinii mieszkańców dostęp do sąsiednich miast. Wszystko to w połączeniu
z dobrą bazą sportową czynią Olecko regionem, gdzie można żyć zdrowo i spokojnie.

Czego brakuje na terenie Miasta i Gminy Olecko?
W pytaniu 13 mieszkańcy mieli szansę wypowiedzieć się na temat niedostatków występujących na
terenie gminy. Najczęściej wymieniano brak miejsc pracy i oferty wspierania przedsiębiorczości.
Mieszkańcy wskazują na niedostateczną promocję miasta oraz brak produktu, np. imprezy, która
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mogłaby przyciągnąć zarówno turystów i inwestorów. Mieszkańcy chcieliby także poprawienia
infrastruktury turystycznej, czyli stworzenia ścieżek rowerowych i rolkowych, oświetlonych alejek
spacerowych, poprawienia ogólnej estetyki miasta i gminy. Problemem są słabe połączenia
komunikacyjne z sąsiednimi miejscowościami (m.in. kolejowe, autobusowe), ale też słaba jakość
nawierzchni dróg i brak świateł drogowych oświetlenia w niektórych miejscach. Brakuje także
współpracy pomiędzy mieszkańcami a urzędnikami, co byłoby dowodem zaangażowania lokalnej
społeczności w sprawy gminy. Mieszkańcom terenów wiejskich przeszkadza niedostatecznie
rozwinięta infrastruktura kulturalno-oświatowa na terenach wiejskich (m.in. brak świetlic oraz zajęć
pozaszkolnych).

Czy Pani/Pana zdaniem gmina ma potencjał, który powinna szczególnie rozwijać, jeśli tak, to jaki?
W opinii większości ankietowanych gmina Olecko posiada potencjał. Odpowiedzi dotyczące
uszczegółowienia tego potencjału zawierały zwykle jeden z trzech elementów: sport, turystyka,
położenie, które często okazywały się być ze sobą powiązane. Wielu mieszkańców widzi przyszłość
Olecka w rozwoju aktywnej turystyki (sportowej i rekreacyjnej), wykorzystaniu walorów
przyrodniczych regionu oraz bazy sportowej, które mogą stać się bazą dla uprawiania różnych
sportów, a także dla rozwoju usług rehabilitacyjnych. Pojawiały się także głosy o tzw. slow city,
oznaczającym turystykę nastawioną na spowolniony rytm życia, oraz na temat rozwoju agroturystyki.
Mieszkańcy zauważają także potencjał ekologiczny regionu, wskazując na produkcję zdrowej
żywności i bio – paliw.

Struktura socjodemograficzna badanej populacji
Wśród osób badanych dominowali mężczyźni (64%), przy czym kobiety były bardziej aktywne
w wypełnianiu ankiet drogą pośrednią (np. e-mailową). W próbie badawczej przeważały osoby
z kategorii wiekowej 45-54 lat (34%), respondenci reprezentujący pozostałe przedziały wiekowe
stanowili odsetki od 6% w przypadku osób w wieku 18-24 lata do 26% (osoby w wieku 35-44 lata).
Ponad 69% w próbie to osoby z wykształceniem wyższym. Dla porównania odsetek osób
z wykształceniem średnim wyniósł 29%, zawodowym 2%, a podstawowym 0%.
Najliczniejsze kategorie badanych wyłonione ze względu na status społeczno – zawodowy to
pracownicy prywatnych przedsiębiorstw 51%. Udział w próbie badawczej osób prowadzących
działalność gospodarczą wyniósł niemal 30%, osób uczących się lub studiujących 4%,
emerytów/rencistów 6%, osób pracujących w rolnictwie 7%. Osoby bezrobotne 3% respondentów.
Wśród ankietowanych 89% osób to mieszkańcy Olecka. Dla ponad 89% respondentów gmina
Olecko stanowi miejsce zamieszkania, 60% badanych jest zatrudnionych na terenie gminy. 20%
ankietowanych prowadzi własną działalność gospodarczą na terenie gminy. Ponadto dla 21%
ankietowanych gmina Olecko jest także miejscem wypoczynku i rekreacji.
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Wykres 34 Płeć ankietowanych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.

Wykres 35 Wiek ankietowanych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.

Wykres 36 Wykształcenie ankietowanych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.
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Wykres 37 Aktywność zawodowa ankietowanych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.

Wykres 38 Miejsce zamieszkania ankietowanych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.

Podsumowanie
Przeprowadzona na terenie gminy ankieta miała pomóc w rozpoznaniu najważniejszych kwestii
społeczno – gospodarczych obszaru gminy Olecko. Jej zadaniem było zebranie jak największej ilości
opinii dotyczących oczekiwań mieszkańców, wskazania miejsc i zdarzeń problematycznych, kwestii
spornych jak również pokazania potencjału jaki niewątpliwie posiada gmina Olecko.
Tego typu badania pozwalają poznać gminę widzianą oczami jej mieszkańców, a także
potencjalnych

inwestorów.

Ankieta

pozwala

samorządowi

na

usystematyzowanie

oraz

zhierarchizowanie przyszłych zamierzeń i decyzji na rzecz rozwoju gminy.
Najpopularniejszą formą zainteresowania sprawami lokalnymi wśród mieszkańców gminy okazała
się prasa lokalna, stanowiąc główne źródło informacji dla respondentów.
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Obraz gminy, jaki wyłania się po przeanalizowaniu ankiety ukazuje obszar atrakcyjny
zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, głównie ze względu na ciekawe usytuowanie, jak i bardzo
dobry stan środowiska naturalnego, mogące stanowić czynnik rozwojowy.
Mieszkańcy postrzegają gminę Olecko jako gminę z dobrym dostępem do infrastruktury
technicznej, oświatowej oraz sportowej wymagającej jedynie poszerzania tej oferty oraz ciągłego
inwestowania w te dziedziny życia gminnego. Respondenci doceniają także jakość i dostępność
placówek usługowych i handlowych, oraz bazy gastronomicznej i noclegowej.
Podsumowanie bloku pytań dotyczących postrzegania najważniejszych walorów gminy
Olecko niewątpliwie ukazuje gminę, której mieszkańcy zauważają szanse rozwoju turystyki. Niemniej
jednak respondenci zwrócili uwagę na niewystarczającą ofertę inwestycyjną i turystyczną gminy.
Bezrobocie oraz niska stopa życiowa zostały uznane przez respondentów za główne problemy
w opinii społeczności gminy. Problem może stanowić także dostęp do szerokopasmowego Internetu
oraz niski stopień zintegrowania społeczności lokalnej. W ocenie mieszkańców kwestie te przekładają
się na jakość życia na terenie gminy, jak również są podstawową barierą w rozwoju gminy.
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5. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT stała się podstawą do zidentyfikowania i sformułowania podstawowych
problemów i zagadnień strategicznych. Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths
(mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia
w otoczeniu). Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron gminy oraz badania
szans i zagrożeń jakie stoją przed gminą. SWOT zawiera określenie czterech grup czynników:
•

„mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony gminy i które
należycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi (utrzymać je jako mocne, i na których należy
oprzeć jej przyszły rozwój);

•

„słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony gminy i które
niewyeliminowane utrudniać będą jej rozwój (ich oddziaływanie należy minimalizować);

•

„szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania
społeczności gminy, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy odpowiednio podjętych
przez nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi gminy;

•

„zagrożeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne
od zachowania społeczności gminy, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej rozwoju (należy
unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój gminy).
Analiza dotyczy sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się gmina, pozwala sformułować koncepcje

zrównoważonego rozwoju.
Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą
poszczególnych obszarów życia społeczno - gospodarczego gminy. Poniższy zbiór informacji
o mocnych i słabych stronach gminy oraz stojących przed nią szansach i zagrożeniach jest uzgodnioną
wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach gminy ułożonych przekrojowo (w ramach poszczególnych
obszarów życia społeczno-gospodarczego).
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Tabela 68 Analiza SWOT sfery społecznej

POZYTYWNE

SFERA SPOŁECZNA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NEGATYWNE

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WEWNĘTRZNE

ZEWNĘTRZNE

MOCNE STRONY

SZANSE

dobrze rozwinięta współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi,
aktywne środowisko lokalne
bogate dziedzictwo kulturowe gminy
tradycje kulturalne miejscowości (np. Przystanek Olecko)
znakomicie rozwinięta baza sportowo – rekreacyjna
zmodernizowana, na wysokim poziomie i systematycznie remontowana baza
lokalowa szkół i placówek oświatowych
wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna i dobrze wyposażone w pomoce
dydaktyczne szkoły wiejskie posiadające pracownie językowe ( EFS)
dobrze zorganizowana edukacja przedszkolna
społeczne szkolnictwo
korzystna struktura wiekowa mieszkańców
dodatni przyrost naturalny
ustabilizowana sytuacja demograficzna w gminie
utożsamianie się lokalnej społeczności z miejscem zamieszkania
pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu,
stosunkowo duża ilość osób z wykształceniem wyższym
tradycje treningowe w sporcie oraz kluby sportowe w różnych dyscyplinach
(WTA kobiet)
wartościowy kapitał ludzki

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zwiększona dostępność do środków zewnętrznych, służących rozwiązywaniu
konkretnych problemów społecznych
integracja lokalnej społeczności
aktywność sektora organizacji pozarządowych
rozwój wartościowej oferty edukacyjnej szkolnictwa na poziomie
ponadgimnazjalnym
dobre regulacje prawne na poziome Państwa pozwalające na prowadzenie
skutecznej polityki społecznej w samorządach
stworzenie warunków do rozwoju rynku pracy
edukacja społeczeństwa w kierunku kształtowania pozytywnych postaw w zakresie
zdrowego stylu życia
przedsiębiorczość społeczna, jako wykorzystanie potencjału społecznego
organizacji pozarządowych
wykorzystywanie walorów naturalnych, środowiskowych, kulturowych i
historycznych do kształtowania tożsamości regionalnej oraz patriotyzmu lokalnego
rozwój współpracy z Litwą i innymi sąsiadami w budowaniu tożsamości
regionalnej oraz rozumienia innych kultur
rozwijanie obywatelskiej świadomości lokalnej

WEWNĘTRZNE

ZEWNĘTRZNE

SŁABE STRONY

ZAGROŻENIA

rosnąca dysproporcja w strukturze wiekowej mieszkańców (starzenie się
społeczności)
ubożenie społeczności
niewielki wzrost liczby popełnianych przestępstw
mała liczba mieszkań socjalnych
brak dostatecznej specjalistycznej opieki medycznej
niski poziom świadomości ekologicznej i zdrowotnej
brak monitoringu wizyjnego i elektronicznego gminy
brak możliwości kształcenia na poziomie wyższym
niski status materialny społeczeństwa na wsi
duży stopień zagrożenia alkoholizmem, narkomanią, bezrobociem oraz

•
•
•
•
•
•

•
•

starzenie się społeczeństwa
postępujący kryzys rodziny
wzrost problemów społecznych wynikający z pogorszenia się sytuacji gospodarczej
wzrost długotrwałego bezrobocia i zjawisko jego dziedziczenia oraz wzrost
obszarów wykluczenia społecznego
istnienie zjawiska zmęczenia, bezsilności i bezradności społecznej
występowanie zjawiska rozpadu więzi społecznych i zaniku kontroli społecznej
oraz zagrożeń funkcjonowania rodziny: uzależnień, zjawiska rozpadu więzi
rodzinnych, bezrobocia, przemocy w rodzinie i ubóstwa
niż demograficzny
wysokie oczekiwania społeczeństwa, którym nie zawsze można sprostać ze względu
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

przestępczością ( związek z otwarciem granic)
emigracja zarobkowa i wyjazdy w celu łączenia rodzin
słaba komunikacja urząd – mieszkaniec
niskie zainteresowanie mieszkańców sprawami gminy
niewystarczająca oferta kulturalna
niewystarczające dopasowanie oferty szkół ponadgimnazjalnych do potrzeb
lokalnego rynku
trudności w organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów z
terenów wiejskich ze względu na konieczność organizacji ich dowozu
niewystarczający poziom przygotowania kadr do obsługi klientów
słabe wyposażenie świetlic szkolnych
nie zawsze wyposażenie szkół idzie w parze z postępem technicznym - np.
stare komputery, brak tablic multimedialnych, nowoczesnego wyposażenia
biblioteki

•

na brak środków finansowych oraz zmieniającego się prawa
tendencja do opuszczania młodych, wykształconych ludzi z mniejszych
miejscowości
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Tabela 69 Analiza SWOT sfery infrastrukturalnej

POZYTYWNE

SFERA INFRASTRUKTURALNA

•
•
•
•
•
•
•
•

WEWNĘTRZNE

ZEWNĘTRZNE

MOCNE STRONY

SZANSE

wysoki poziom zwodociągowania, skanalizowania gminy
w coraz większym stopniu sprzyjające warunki infrastrukturalne do rozwoju
funkcji pozarolniczych w obszarze wiejskim
sieć infrastruktury drogowej,
połączenie komunikacyjne z Olsztynem, sąsiednimi ośrodkami regionalnymi
oraz miejscowościami Litwy i obwodu kaliningradzkiego
dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa
istniejąca oczyszczalnia ścieków
infrastruktura dla wędrówek pieszych
szerokopasmowy Internet w mieście ( w trakcie realizacji)
WEWNĘTRZNE

•
•

ZEWNĘTRZNE

NEGATYWNE

SŁABE STRONY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

brak wystarczającej ilości chodników przy drogach
niedostatecznie rozwinięte zaplecze socjalne i serwisowe dla różnorodnych
form turystyki
niezadowalający stan dróg gminnych
niewystarczające oświetlenie na terenie gminy
zgazyfikowanie gminy oparte o rozprężalnię gazu
brak dostatecznej ilości miejsc parkingowych
niewystarczająca liczba miejsc noclegowych
brak komunikacji pasażerskiej kolejowej
niewystarczająca infrastruktura dla niepełnosprawnych i emerytów
niewystarczająca infrastruktura turystyczna
słabe skomunikowanie drogami krajowymi, wojewódzkimi z resztą kraju

współpraca z sąsiednimi samorządami w sprawie modernizacji infrastruktury
drogowej
dostępność środków UE sprzyjających rozwojowi infrastruktury technicznej

ZAGROŻENIA
•
•
•
•
•

niepełne wykorzystanie Funduszy Strukturalnych przy realizacji inwestycji
infrastrukturalnych
zagrożenie niskiej absorpcji środków z UE na infrastrukturę w nowym okresie
programowania, z uwagi na zmianę priorytetów i celów
przepisy – np. dot. NATURA 2000, procedury środowiskowe – ograniczenia dla
inwestycji infrastrukturalnych
słaba komunikacja z centrum kraju oraz słaba jakość dróg w regionie (obniżenie
zainteresowania inwestorów z zewnętrz)
zmniejszenie nakładów na drogi lokalne w nowym okresie programowania 20142020
Komentarz [ud5]: brak ścieżek
rowerowych w gminie
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Tabela 70 Analiza SWOT sfery gospodarczej
SFERA GOSPODARCZA

•

POZYTYWNE

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

WEWNĘTRZNE

ZEWNĘTRZNE

MOCNE STRONY

SZANSE

korzystne położenie turystyczne gminy (lasy, ukształtowanie terenu, jeziora,
bliskość granicy)
stosunkowo dobra dostępność komunikacyjna
zasoby naturalne
aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców
duża liczba podmiotów gospodarczych, w tym producenci
oferta skierowana do przedsiębiorców
potencjał historyczny i przyrodniczy
zasoby poza Krainą Wielkich Jezior Mazurskich (małe, lokalne jezioro –
żeglarstwo weekendowe, konkurencje sportowe, szlaki turystyczne piesze i
rowerowe)
rozwój turystyki sportowej-grupowej
współpraca w ramach EGO SA – pięciu miast
niezła baza noclegowa, gastronomiczna i hotelarska
bardzo dobra baza sportowa i rekreacyjna
tereny aktywności gospodarczej (wyznaczone i uzbrojone)
niewysokie oczekiwania płacowe pracowników
unikalny kompleks sportowy o znaczeniu regionalnym
aktywna współpraca z sąsiednimi samorządami

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dostępność funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
ożywienie gospodarki w skali makro
położenie blisko trzech granic: Litwy – 60km, Rosji – 36km, Białorusi 120km
rozwój przedsiębiorczości opartej na nowoczesnych, nieuciążliwych ekologicznie
technologiach
swoboda podejmowania działalności gospodarczej i realizacji inwestycji
wynikająca z członkostwa Polski w Unii Europejskiej
rozwój usług małych, średnich przedsiębiorstw
większe wsparcie w ramach RPO dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowym
okresie programowania 2014-2020
wprowadzanie nowych technologii i know - how w sferę produkcyjną i usługową
wzrost wydatków na innowacyjność gospodarki oraz cele związane z gospodarką
niskoemisyjną w nowym okresie programowania 2014-2020
brak barier we współpracy zagranicznej
rozwój agroturystyki
inwestycje w przemysł
możliwość rozwoju drobnej przedsiębiorczości
sprzyjające warunki do rozwoju turystyki pieszej, rowerowej
moda na promowanie lokalnych produktów
turystyka jako ważna gałąź gospodarki
mniejsze koszty zatrudnienia w regionie
sprzyjające warunki makro dla oferty uprawiania sportu osób niepełnosprawnych i
turystyki specjalnej ( np. osób starszych, niesłyszących)
moda na aktywny wypoczynek, w tym sport
promocja regionu Mazury Cud Natury
położenie na szlaku miejscowości turystycznych
zwiększanie udziału odnawialnej energii w odniesieniu do tradycyjnych źródeł
wykorzystywanie potencjału do lokowania nowych zamierzeń inwestycyjnych
stanowiących szansę rozwoju ekologicznego
wydzielone fundusze unijne na rozwój Polski Wschodniej
możliwość swobodnego przemieszczania się po świecie i po Europie oraz
lokowania kapitału
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WEWNĘTRZNE

ZEWNĘTRZNE

SŁABE STRONY

ZAGROŻENIA

brak silnego wewnętrznego kapitału inwestycyjnego
niska i średnia wartość bonitacyjna gruntów ornych
mała aktywność ekonomiczna gospodarstw i trudności z akumulacją kapitału
sezonowość w turystyce
brak wyraźnego produktu oraz funkcjonowania marki Olecko
niewykorzystanie w pełni przygranicznego położenia gminy i potencjału w
regionie
brak przemysłu
niesprzyjające warunki do ściągnięcia inwestorów strategicznych mogących
stworzyć nowe miejsca pracy
niższe dochody firm niż w innych rejonach kraju i możliwy brak płynności
finansowej
trudna sytuacja finansowa gminy
brak oferty turystycznej pozasezonowej
ryzyko mniejszej absorpcji funduszy unijnych ze względu na kondycję budżetu
brak wodnych szlaków turystycznych- niespławna rzeka Lega
mały udział społeczności lokalnej w ofercie
zamykanie firm i zakładów pracy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spadek PKB w Polsce
kryzys finansów publicznych w Polsce
pogłębienie problemów gospodarki światowej
wzrost bezrobocia w skali makro
spadek konsumpcji
trudności w pozyskiwaniu kredytów bankowych (oprocentowanie, zabezpieczenia)
zmniejszenie zakresu i wielkości pomocy publicznej
zmniejszenie dofinansowania przez UE nowym okresie programowania 2014-2020
do 75% kosztów inwestycji oraz obciążenie gmin podatkiem VAT związanym z
realizacją inwestycji z pozyskanych środków
recesja gospodarcza
konkurencja o znacznym potencjale turystycznym i kulturowym (Ełk, Augustów,
Giżycko, Mikołajki)
wstąpienie do strefy Euro, a związku z tym migracja zarobkowa i ubywanie ludzi w
wieku produkcyjnym, a też zjawisko migracji ludności do większych miast
słabe skomunikowanie drogowe, kolejowe i lotnicze wschodniej cz. woj.
warmińsko-mazurskiego
wciąż niedostateczna rola turystyki i wypoczynku w kraju
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Tabela 71 Analiza SWOT sfery przestrzennej

NEGATYWNE

POZYTYWNE

SFERA PRZESTRZENNA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WEWNĘTRZNE

ZEWNĘTRZNE

MOCNE STRONY

SZANSE

korzystne położenie geograficzne w pobliżu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
idealne warunki środowiska naturalnego
atrakcyjność krajobrazowa i przyrodnicza
czyste środowisko, brak uciążliwego przemysłu
sprawny system odbioru i oczyszczania ścieków
wolne tereny pod zabudowę stałą
wysoki stopień lesistości i użyteczności rolnej gminy
zasoby kulturowe
wiele cennych przyrodniczo elementów krajobrazu (Mazury Garbate)
atrakcyjny wygląd miasta
WEWNĘTRZNE

•
•
•
•
•
•
•
•

ZEWNĘTRZNE

SŁABE STRONY
•
•
•
•
•

brak strefy w przestrzeni miejskiej do przyciągnięcia inwestorów typu: zakłady
produkcyjne, montownie, przetwórnie, itp.
brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych w centrum i pobliżu
nieuporządkowane zorganizowanie przestrzeni przy jeziorze Olecko
brak miejsc do wodowania sprzętu wodnego przy jeziorze Olecko
brak wyrazistości Olecka na tle innych miejscowości tzw. „wtopienie się
w rejon”

ciągłe podnoszenie jakości przestrzeni gospodarczej w gminie
poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury
znaczna poprawa nawierzchni dróg
konieczność wdrożenia norm europejskich w zakresie ochrony stanu środowiska
przyrodniczego i rozwoju systemów infrastrukturalnych
inwestycje publiczne
wzmożenie współpracy międzynarodowej w zakresie projektów miękkich i
infrastrukturalnych
napływ kapitału zewnętrznego
wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

ZAGROŻENIA
•
•
•

niekorzystna segregacja przestrzeni kulturalnej i historycznej
zmiany podziału administracyjnego kraju
kolizja polityki przestrzennej województwa z aspiracjami rozwojowymi gmin
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Tabela 72 Analiza SWOT sfery ekologicznej

POZYTYWNE

SFERA EKOLOGICZNA

•
•
•
•
•
•
•
•

WEWNĘTRZNE

ZEWNĘTRZNE

MOCNE STRONY

SZANSE

formy ochrony przyrody
brak przemysłu uciążliwego dla środowiska
duża lesistość terenu, w okolicy kilka puszcz
idealny stan powietrza
czyste środowisko naturalne
bezpieczeństwo, spokój, cisza – atmosfera „slow”
możliwość produkcji żywności ekologicznej
jeziora położone w mieście – bezpośredni kontakt z naturą

•
•
•
•
•
•
•
•
•

NEGATYWNE

•

•
•
•
•
•
•

zainteresowanie inwestorów i ludności terenami o czystym, atrakcyjnym
środowisku
wzrost świadomości ekologicznej obywateli
uporządkowana gospodarka odpadami w skali makro
rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
moda w kraju lokalne produkty i tradycyjną żywność
wykorzystanie Eko-rolnictwa
idealne środowisko naturalne regionu
sprzyjające warunki zakładaniu gospodarstw ekologicznych
warunki prawno-ekonomiczne do lokalizacji małych firm produkujących energię
odnawialną
rozwój turystyki sportowej – grupowej

WEWNĘTRZNE

ZEWNĘTRZNE

SŁABE STRONY

ZAGROŻENIA

zanieczyszczanie lasów i innych terenów przez ludność ( tzw. dzikie
wysypiska)
przeważające węglowe systemy grzewcze – duża emisja gazów
zanieczyszczenia związane ze wzrastającym ruchem komunikacyjnym
niewystarczające nakłady na inwestycje w ochronie środowiska naturalnego
niska świadomość ekologiczna społeczeństwa
małe wykorzystanie zasobów odnawialnych

•
•
•
•

zmiany klimatyczne i skutki tych zmian
degradacja środowiska globalnego, ocieplanie się klimatu
realna możliwość skażenia wód podziemnych
chemizacja żywności (środki ochrony roślin, substancje dodatkowe do żywności)
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6. DIAGNOZA STANU GMINY

Diagnoza

zawiera

informacje

o

uwarunkowaniach

demograficznych,

gospodarczych,

przestrzennych i ekologicznych, analizy społeczne i ekonomiczne, na podstawie których
sformułowano wnioski będące punktem wyjścia do zdefiniowania głównych kierunków strategii
stanowiących treść niniejszego dokumentu.
Charakterystykę obszarów cechuje wyszczególnienie ich cech w odniesieniu do gminy jako
całości, jej zróżnicowań wewnętrznych oraz pozycji w powiecie i województwie.
Poszczególnym wnioskom przyporządkowano następujące znaczenia:
•

wartość pozytywna dla rozwoju gminy

Czynnik społeczny lub ekonomiczny zidentyfikowany w Bilansie Otwarcia i/lub Analizie SWOT
mający dodatni wpływ - sprzyjający tworzeniu nowych wartości dodanych i działający „in plus” dla
rozwoju społeczno – gospodarczego gminy.
•

wartość obecnie o niewielkim znaczeniu dla rozwoju gminy Olecko

Czynnik społeczny lub ekonomiczny zidentyfikowany w Bilansie Otwarcia i/lub Analizie SWOT nie
mający znaczącego wpływu na rozwój społeczno – gospodarczy gminy na obecnym etapie poziomu
rozwoju tego czynnika, ale w przyszłości w zależności od jego tendencji rozwojowych zależnych
bezpośrednio lub pośrednio od polityki społecznej i gospodarczej samorządu mogący stać się
wartością pozytywną lub negatywną dla rozwoju gminy.
•

wartość negatywna dla rozwoju gminy Olecko

Czynnik społeczny lub ekonomiczny zidentyfikowany w Bilansie Otwarcia i/lub Analizie SWOT
mający ujemny wpływ- niesprzyjający tworzeniu się nowych wartości dodanych i działający
„in minus” dla rozwoju społeczno – gospodarczego gminy.

Społeczność


Oświata w gminie jest na dobrym poziomie. Wykwalifikowana kadra oraz dobre warunki
lokalowe sprzyjają nabywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw. Czynniki te będą wspierać
budowanie tożsamości regionalnej i integrację lokalną w oparciu o bogate dziedzictwo kulturowe
gminy. Oświata wymaga systematycznego wsparcia samorządu i oraz dostępu do środków
europejskich na realizację celów edukacyjnych.



Funkcjonowanie oraz integrację lokalnej społeczności wyznacza kondycja i działalność
organizacji pozarządowych oraz system monitorowania i oceny pojawiających się problemów
społecznych. Wymusza to zwiększenie działań o charakterze partnerstwa publiczno –
pozarządowego.
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Bezrobocie - jego poziom w gminie jest wysoki, dotyka znaczną część populacji, przyczyniając się
do ubożenia rodzin i w efekcie ich marginalizacji oraz wykluczenia.



Uwagi wymagają rodziny i członkowie rodzin o złożonych, wielorakich potrzebach,
uzależniających je od pomocy innych. Niepełnosprawni z terenu gminy są często gorzej
wykształceni, co zdecydowanie utrudnia ich funkcjonowanie na rynku pracy.



Ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, zerwanie więzi rodzinnych przyczyniają się najczęściej do
występowania różnych form wykluczenia społecznego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na
terenie gminy Olecko powinien w części rosnących problemów społecznych poprawić położenie
tej grupy społecznej zagrożonej wykluczeniem społecznym.



Uzależnienia powiązane są z ubóstwem oraz bezrobociem i stanowią istotny problem lokalnej
społeczności. Działania, które przeciwdziałały wzrostowi problemów uzależnień i minimalizowały
ich skutki, powinny być kontynuowane i ukierunkowane na całościową i systemową pomoc całej
rodzinie.



Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym zwiększa się, w niewielkim stopniu wzrasta udział
ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym co powinno się przekładać na korektę polityki
socjalnej i oświatowej na terenie gminy.



Powodami trudnej sytuacji życiowej podopiecznych pomocy społecznej w gminie Olecko, oprócz
ubóstwa, są: bezrobocie i niepełnosprawność oraz osoby dotknięte długotrwałą lub ciężką
chorobą. W związku z tym należy wykorzystywać projekty edukacyjne i profilaktyczne
realizowane przy wsparciu środków UE.



Zjawisko zamkniętego kręgu ubóstwa oraz jego pokoleniowość w gminie Olecko powinno być
otoczone troską samorządu. Dotyczy ono wielu ubogich rodzin, a przejawia się m.in. tym, że
dzieci z tych rodzin zazwyczaj kończą swoją edukację po szkole gimnazjalnej lub zawodowej.



Sytuacja społeczna Olecka wymaga większego dostosowania kształcenia ustawicznego
i zawodowego na terenie gminy do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Ekologia


Stan środowiska naturalnego gminy Olecko jest atutem. Wymaga nieustannego monitoringu
i troski. Stąd konieczność eliminacji źródeł zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby m.in. poprzez
zmianę sposobu uzyskiwania energii, stopniowe likwidowanie spalania paliw stałych, odpadów
w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz obiektach mieszkalnych oraz stosowanie norm
europejskich w gospodarowaniu odpadami.



Warunki fizjograficzne gminy, jej cechy determinują szczególny miejsce w regionie dla produkcji
energii odnawialnej pochodzących z różnych źródeł.



Gospodarka wodno – ściekowa w gminie jest na dobrym poziomie, choć wymaga wykonania sieci
wodociągowej, sanitarnej w Kukowie oraz miejscowościach: Świdry, Doliwy, Zabielno i Zajdy.
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Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem do realizacji działań proekologicznych jest
budowanie świadomości ekologicznej poprzez edukację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
mieszkańców gminy.

Infrastruktura


Sieć dróg na terenie gminy Olecko winna być przedmiotem dalszych inwestycji poprawiających
ich jakość i dostępność dla komunikacji zbiorowej i indywidualnej.



Infrastruktura kulturalna oraz społeczno-publiczna gminy jest wartością o pozytywnym znaczeniu.
Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” stanowi profesjonalne zaplecze dla działalności
kulturalnej. Możliwa będzie realizacja szerokiej oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy
Olecko, jak również osób odwiedzających gminę w celach turystycznych. Istniejące placówki
kulturalne w dalszym ciągu wymagają poszerzania zakresu prowadzonej dotychczas działalności
edukacyjnej i kulturalnej.



Gmina posiada dwa korytarze transportowe, droga krajowa nr 65 i drogi wojewódzkie 655 i 653
ułatwiające dostęp do gminy zarówno z kraju i zagranicy; nie mogą one jednak obecnie pełnić roli
o znaczeniu paneuropejskim.



Ożywienie transportowe w zakresie przewozów kolejowych - towarowych i pasażerskich - może
zapewnić gminie uruchomienie międzynarodowej linii kolejowej do Obwodu Kaliningradzkiego
Federacji Rosyjskiej. Starania gminy winny iść w kierunku wspierania wszelkich inicjatyw
dążących do podjęcia inwestycji związanej z osiągnięciem w/w celu.



Infrastruktura

turystyczna

na

terenie

gminy

wymaga

działań

na

rzecz

rozbudowy

szlaków turystyki rowerowej powiązanych ze szlakami o znaczeniu regionalnym. Powinna
sprzyjać rozwojowi turystyki pieszej, specjalnej czy osób starszych oraz związanej z tym
rozbudowy bazy noclegowej i gastronomicznej. Oferta turystyczna powinna być oparta o bogatą
historię i tradycje regionu oraz zasoby krajobrazowe i walory przyrodnicze.


Infrastruktura sportowa na terenie gminy Olecko jest na wysokim poziomie, stanowi podstawę
działań dla lokalnej społeczności, jak również ofertę skierowaną do wybranego segmentu
społeczeństwa o randze regionalnej lub krajowej. Jest to pozytywny element infrastrukturalny, ale
wymagający ciągłego doinwestowywania w pozostałych miejscowościach gminy.

Gospodarka


Wartością gospodarczą o niewielkim obecnie znaczeniu są procesy rozwojowe w sektorze
prywatnym. Wspieranie przedsiębiorczości w sektorze nowych technologii i innowacji
w produkcji, wytwórczości, handlu i usługach może stać się szansą w rozwoju gospodarczym
gminy.



Sprawne zarządzanie obszarem gospodarczym gminy, również w postaci klastra gospodarczego
zyskującego w Europie coraz większe uznanie również jako formy sprzyjającej efektywniejszemu
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podziałowi funduszy unijnych ma odpowiednia współpraca na szczeblu ponadlokalnym oraz
transgranicznym.


Z uwagi na wyjątkowe warunki fizjograficzne może

następować wykorzystanie terenów

rolniczych na cele działalności proekologicznej oraz wytwarzania energii odnawialnej w kierunku
samowystarczalności energetycznej gminy.


Walory środowiskowe, krajobrazowe oraz kulturowe sprzyjają rozwojowi turystyki na terenie
gminy Olecko w kierunku wyznaczania nowych szlaków pieszych, rowerowych oraz
wykorzystania jezior gminy, w szczególności jeziora Olecko. Rozwojowi turystyki sprzyja
położenie w pobliżu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.



Sytuacja finansowa gminy Olecko będzie sprzyjać podejmowaniu różnorodnych partnerstw
w celu realizacji przede wszystkim zadań o charakterze społecznym i gospodarczym
poprawiających sytuację ekonomiczną gminy.



Z uwagi na znaczącą rolę Internetu nie tylko jako źródła informacji, ale jego funkcje przy
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, zakupie usług, w tym akomodacyjnych należy
wykorzystywać do budowania wizerunku oferty gospodarczej i turystycznej gminy.

Przestrzeń


W obszarze przestrzeni za pozytywny element należy uznać istnienie obszarów o walorach
turystyczno - krajobrazowych (obszary leśne, przyrzeczne, przyjeziorne), które sprzyjają
rozwojowi różnych form rekreacji i turystyki.



Niezbędne są działania zapewniające równowagę między niezbędnym rozwojem gminy, w tym
wykorzystaniem do celów produkcji energii odnawialnej a środowiskiem naturalnym.



Gmina Olecko jest powiązana rozwojowo z gminami sąsiednimi oddziałowującymi wzajemnie na
sferę gospodarczą, infrastrukturalną i administracyjną mieszkańców gminy, stąd należy nadal
podejmować wspólne inicjatywy sprzyjające rozwojowi lokalnemu i regionu.



Niezbędnym dla rozwoju gminy jest wykorzystanie transgranicznego położenia, które jest
pozytywnym czynnikiem rozwojowym. Podejmowane partnerstwa w celu realizacji konkretnych
zadań o znaczeniu regionalnym będą służyć harmonijnemu rozwojowi gminy Olecko.
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7. ZAŁOŻENIA DO STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY OLECKO NA
LATA 2013 – 2023

Przy tworzeniu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Olecko na lata 2013 - 2023 przyjęto
następujące założenia:
•

Gmina Olecko posiada warunki i możliwości do rozwoju kultury, sportu, rekreacji, wypoczynku,
mieszkalnictwa, usług socjalnych i zdrowotnych oraz nieustannie tworzy warunki podejmowania
różnych form małej i średniej przedsiębiorczości. Posiada wartościową ofertę edukacyjną
i kulturalną dla mieszkańców oraz szeroki wachlarz usług dla turystów pragnących wypoczynku,
rekreacji i sportu.

•

Podniesienie konkurencyjności gminy jako obszaru o wysokim poziomie rozwoju społeczno –
gospodarczego jest możliwe poprzez zrównoważony rozwój wewnętrzny, odpowiednią ofertę
inwestycyjną gminy wzbogaconą o nowe i szczególne formy aktywności w obszarze sportu,
turystyki, rekreacji i wypoczynku.

•

Monitoring zjawisk i problemów społecznych daje podstawy podejmowanych decyzji
strategicznych dla rozwoju gminy i zaspokojenia potrzeb jego mieszkańców.

•

Rozwój społeczno – gospodarczy gminy Olecko przebiega w zgodzie ze środowiskiem
naturalnym. oraz interesami mieszkańców i komfortem życia osób, dla których gmina jest
miejscem zamieszkania i życia rodzinnego.

•

Zrównoważony rozwój wszystkich obszarów gminy następuje w oparciu o powszechną
dostępność mieszkańców gminy do infrastruktury technicznej, kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej
i wypoczynkowej oraz gminnych zasobów społecznych.
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8. PERSPEKTYWY I KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO
8.1. WIZJA I MISJA GMINY
Wizja jest nieokreślonym w czasie i przestrzeni spojrzeniem w przyszłość, w tym przypadku
w przyszłość gminy Olecko, jaką lokalna społeczność widzi dla siebie. Określa miejsce, w którym
dana wspólnota chce żyć, pracować oraz wypoczywać, a z którym wiąże swoje nadzieje na realizację
swoich życiowych planów i marzeń.
Jest obrazem fragmentu rzeczywistości utworzonym przez twórczą wyobraźnię.
WIZJA
Gmina Olecko – gmina przyjazna mieszkańcom, inwestorom oraz gościom, gmina
z rozwijającą się infrastrukturą techniczną i społeczną, bezpieczny i ekologiczny obszar rozwoju
gospodarczego, na terenie której respektowane są zasady zrównoważonego rozwoju we wszystkich
aspektach życia.
Dzięki licznym atutom środowiska naturalnego oraz rozwiniętej infrastrukturze stwarzającej
korzystne warunki zamieszkania, spędzania wolnego czasu, gmina sprzyja rozwojowi małej i średniej
przedsiębiorczości, inwestowaniu oraz stanowi miejsce aktywności sportowej i turystycznej.
Misja jest wyrażeniem, które określa główny cel gminy, jej „sens życia”. Jest wyrazem dążeń
i oczekiwań w stosunku do gminy, dla której została sformułowana. Stanowi odpowiedzialne zadanie
do spełnienia.
Wypracowana misja rozwoju gminy poprzez wizję, pokazuje pozytywny obraz gminy Olecko
w perspektywie do roku 2023. Przeprowadzone analizy i wyartykułowane potrzeby mieszkańców,
pozwalają na określenie głównych celów strategii. Cele te będą wyznacznikiem kierunku wszystkich
działań objętych strategią.
Misja dla gminy Olecko jest opisem wizji gminy oraz głównego pola działań w najbliższych
latach. Koncentruje się ona na istocie rzeczy, dostosowuje kierunki działań do długoterminowych
celów, równocześnie pełni funkcje motywacyjne i promocyjne.
Misja wyraźnie określa charakter gminy i wskazuje jej atuty. Z misji bezpośrednio wynikają
obszary, które powinny być rozwijane. Obszary rozwojowe gminy Olecko wzajemnie się uzupełniają.
W dalszej części strategii przedstawiono obszary, cele i kierunki działania dla każdego z obszarów
życia społeczno – gospodarczego (przestrzeń, gospodarka, infrastruktura, społeczność, ochrona
środowiska).
Dla każdego obszaru priorytetowego wskazano powiązania z priorytetami zapisanymi w Strategii
Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020.
Podobnie uczyniono z każdym z celów szczegółowych tej strategii wskazując na jego powiązania
z wybranym celem szczegółowym strategii wojewódzkiej.
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MISJA
Przyszłością gminy Olecko jest jej zrównoważony rozwój w harmonii ze środowiskiem
przyrodniczym, gospodarczym i społecznym, zmieniający gminę w atrakcyjne miejsce zamieszkania,
pracy i wypoczynku z dobrze wykształconymi i silnymi funkcjami gospodarczymi, turystycznymi,
rekreacyjnymi i wypoczynkowymi o znaczeniu regionalnym.
Równomierny, kompleksowy rozwój gminy Olecko następuje poprzez zachowanie równowagi
pomiędzy aktywnością gospodarczą opartą na solidnej bazie usługowo – gospodarczej
z poszanowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego.
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9. STRATEGICZNY PROGRAM ROZWOJU SPOŁECZNO –
GOSPODARCZEGOGMINY OLECKO - PRIORYTETY, CELE SZCZEGÓŁOWE,
KIERUNKI DZIAŁANIA
Tabela 73 Priorytet 1. Konkurencyjna gospodarka
Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2020 roku
Cel strategiczny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarki

CELE SZCZEGÓŁOWE

Kierunki działania / opis

1.1 Wykorzystanie potencjału

1.1.1 Stworzenie możliwości absorpcji środków UE i pozaunijnych

turystycznego gminy Olecko do rozwoju

dotacji na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców gminy.

gospodarczego.
Powiązanie ze Strategią Rozwoju
Województwa Warmińsko-Mazurskiego do
roku 2020;

Opis kierunku: Kierunek ma sprzyjać absorpcji środków UE na rzecz

Cel operacyjny 1.4. Wzrost potencjału
turystycznego

sportowej, a także estetyki poszczególnych miejscowości.

Cel operacyjny 2.3. Rozwój społeczeństwa
obywatelskiego

1.1.2 Wykorzystanie terenów leśnych i zbiorników wodnych dla

Cel operacyjny 2.8 Wzrost atrakcyjności bazy
sportowo-rekreacyjnej

niepełnosprawnych, osób starszych itp., agroturystyki.

podniesienia jakości życia społeczności lokalnej zamieszkującej gminę
Olecko dla poprawy jakości infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej,

rozwoju różnych form turystyki w tym turystyki specjalnej, osób

Opis kierunku: Ideą kierunku jest budowa infrastruktury sprzyjającej
rozwojowi turystyki szerokiej i skierowanej do wybranych segmentów
społeczeństwa oraz przygotowania przestrzeni do tej formy wypoczynku.
Kierunek zakłada również budowę infrastruktury ścieżek przyrodniczych,
rowerowych, nordic walking,

miejsc wypoczynku i rekreacji, miejsc

parkingowych z jednoczesną promocją działalności agroturystycznej.
1.1.3 Budowa infrastruktury terenów rekreacyjnych w obszarach
predestynowanych do rozwoju turystyki.
Opis kierunku: Ideą kierunku jest rozwój turystyki na terenie gminy Olecko
w oparciu o wysokie walory środowiskowe, krajobrazowe oraz zasoby
kulturowe gminy. Kierunek zakłada wykorzystanie jezior Oleckich, w tym
Wielkiego do rekreacji, turystyki i sportów wodnych.
1.1.4 Zagospodarowanie turystyczne jezior na terenie gminy Olecko.

Opis kierunku: Głównym przesłaniem tego kierunku jest budowa
infrastruktury służącej możliwości organizowania imprez i spotkań
integracyjnych w bliskim ich otoczeniu. Zagospodarowanie powinno
również

obejmować dostępność jezior dla sprzętu motorowodnego,

pływającego, przystani wodnych, wędkarskich stanowisk wodnych.
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1.2 Odnowa zdegradowanych obszarów

1.2.1 Inicjowanie działań na rzecz rewitalizacji obiektów zabytkowych

gminy oraz renowacja obiektów

i ochrony dóbr kultury na terenie gminy.

zabytkowych i sakralnych występujących
na terenie gminy.

Opis kierunku: Zamierzeniem kierunku jest nadanie nowych funkcji, w tym
użytkowych licznym i atrakcyjnym zabytkom gminy Olecko, np. poprzez
tworzenie parków kulturowych i tematycznych lub celów usługowych.
Przesłaniem kierunku jest także udział w projektach odnowy i konserwacji
obiektów zabytkowych z udziałem partnerów prywatnych, publicznych
i związków wyznaniowych.

1.3 Tworzenie warunków dla dalszego

1.3.1

rozwoju gospodarczego gminy.

zainteresowania przez inwestorów terenami inwestycyjnymi na terenie

Inicjowanie

i

podejmowanie

działań

na

rzecz

wzrostu

gminy.
Powiązanie ze Strategią Rozwoju
Województwa Warmińsko-Mazurskiego do

warunków inwestowania na terenach inwestycyjnych gminy, dążenie do

roku 2020;
Cel operacyjny 1.1. Wzrost konkurencyjności

wzmocnienia współpracy z tzw. otoczeniem biznesu mogącym stworzyć
dodatkowe atrakcyjne warunki inwestowania w gminie, nawiązywanie

firm
Cel

Opis kierunku: Głównym przesłaniem tego kierunku jest promocja

operacyjny

1.2.

Skuteczny

system

kontaktów z przedsiębiorcami z regionu

pozyskiwania inwestorów zewnętrznych
Cel operacyjny 1.3. Wspieranie systemu 1.3.2 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę techniczną,
produkcji i promocja wytwarzanej w regionie w tym dla potrzeb wysokich technologii (HT).
żywności wysokiej jakości.
Cel operacyjny 1.6. Wzrost liczby miejsc pracy
Cel operacyjny 2.1. Dostosowanie systemu
edukacji do potrzeb rynku pracy
Cel operacyjny 3.3 Intensyfikacja współpracy

Opis kierunku: Założeniem tego kierunku jest dalsza rozbudowa
infrastruktury technicznej z zakresu ochrony środowiska, produkcji energii
odnawialnej, dostępu do technologii informatycznych i sprawnej organizacji
nowoczesnych centrów logistycznych.

międzyregionalnej
1.3.3 Wspieranie tworzenia gron przedsiębiorstw.

Opis

kierunku:

współdziałania

Istotą

kierunku

przedsiębiorstw

w

jest

wspieranie

ramach

tzw.

nowoczesnego

Clusters

-

gron

przedsiębiorstw, współpracujących z innymi podmiotami np. instytucjami
badawczymi, naukowymi celem osiągania celu ekonomicznego. Skutkiem
współdziałania jest aktywność zawodowa i przedsiębiorcza wewnątrz gminy
zwiększająca zatrudnienie.
1.3.4 Zagospodarowanie gruntów o niskiej klasie

bonitacyjnej

i nieprzydatnych rolniczo.

Opis kierunku: Ideą są działania w kierunku miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na rzecz nowych funkcji gospodarczych,
produkcji biopaliw i energii odnawialnej.
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1.3.5

Organizowanie

na

terenie

gminy

ustawicznych

szkoleń

bezpośrednich beneficjentów (pracodawców) w zakresie korzystania
z funduszy UE i reguł partnerstwa publiczno – prywatnego.
Opis kierunku: Założeniem kierunku jest tworzenie projektów z zakresu
wspierania sprawnie funkcjonujących organizacji wspierających MSP
w pozyskiwaniu dotacji i organizacji montażu finansowego opartego o ppp.

1.3.6 Tworzenie płaszczyzn współpracy międzynarodowej w różnych
dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.

Opis kierunku: Założeniem tego kierunku jest dążenie do zwiększania
aktywności gminy w realizacji w partnerstwie zadań „do celu” z miastami
regionu i samorządami oraz organizacjami UE. Kierunek zakłada również
organizację konferencji typu „business to business” – popularnej w UE
formy

współpracy

na

poziomie

konkretnych

firm

i

organizacji

pozarządowych oraz tworzenie regionalnej bazy danych o partnerach
w biznesie.
1.4 Stworzenie systemu promocji gminy

1.4.1 Opracowanie strategii promocji gminy Olecko.

Olecko.
Opis kierunku: Celem kierunku jest utworzenia strategii promocji gminy
Powiązanie ze Strategią Rozwoju

Olecko, która wskazywałaby na główne produkty markowe gminy, wyraźnie

Województwa Warmińsko-Mazurskiego do

kojarzące się z gminą. Strategia zaproponowałaby szczegółowe rozwiązania

roku 2020;

marketingowe i reklamowe, które przełożyłyby się bezpośrednio na szybszy

Cel operacyjny 1.1. Wzrost konkurencyjności rozwój gospodarczy gminy. Kierunek odnosi się również do wykorzystania
promocyjnie bogatych tradycji produkcji zdrowej żywności.

firm
Cel

operacyjny

1.2.

Skuteczny

system

pozyskiwania inwestorów zewnętrznych

1.4.2 Kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy w środkach
masowego przekazu o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.

Opis kierunku: Głównym przesłaniem tego kierunku jest kontynuacja
współpracy z ośrodkami masowego przekazu, które pozwolą na stworzenie
pozytywnego wizerunku gminy oraz wykorzystanie Internetu w celach
promocyjnych.
1.5. Zachowanie spójności zamierzeń

1.5.1

gospodarczych i społecznych z warunkami

przestrzennego zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac

Sporządzenie

miejscowych

planów

zagospodarowania

zagospodarowania przestrzennego gminy

planistycznych.

Olecko.
Opis kierunku: Głównym przesłaniem tego kierunku jest opracowanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obszarach
predestynowanych

pod

zabudowę

mieszkaniową,

nowe

potrzeby

inwestycyjne, w tym gospodarki innowacyjnej i niskoemisyjnej. Duże
pokrycie gminy MPZP da przekaz dla inwestorów o uporządkowanej
polityce przestrzennej w gminie.
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1.5.2 Zintegrowanie planów rozwoju społeczno – gospodarczego
obejmującego całą przestrzeń gminy z planami rozwoju sąsiednich
gmin.

Opis kierunku: Główną ideą tego kierunku jest współpraca z gminami
sąsiednimi w obszarze planowania przestrzennego, rozwoju funkcji
gospodarczych, rozwoju rynku pracy oraz wspólnych działań na rzecz
rozwoju turystyki.
1.6. Podniesienie jakości usług w obiektach 1.6.1 Standaryzacja usług, w tym dostosowanie infrastruktury do
użyteczności publicznej.

istniejących potrzeb w obiektach, w których realizuje się zadania
polityki społecznej gminy.

Cel operacyjny 1.9 Doskonalenie
Opis kierunku: Realizacja kierunku ma podnieść jakość świadczeń usług

administracji

społecznych i ich standaryzację do norm obowiązujących w UE oraz
zapewnienie komfortu beneficjentom pomocy społecznej w procesach
realizacji świadczeń społecznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Tabela 74 Priorytet 2. Otwarte społeczeństwo
Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa
Cel strategiczny 2. Wzrost aktywności społecznej

CELE SZCZEGÓŁOWE

Kierunki działania / opis

2.1 Działania na rzecz wszechstronnego

2.1.1 Organizacja zajęć pozalekcyjnych na bazie placówek oświatowych

rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży

i kulturalnych.

z terenu gminy.
Opis kierunku: Organizacja zajęć pozalekcyjnych skierowanych do dzieci
Powiązanie ze Strategią Rozwoju

i młodzieży z terenu gminy Olecko, opartych na bazie istniejących placówek

Województwa Warmińsko-Mazurskiego do

oświatowych i kulturalnych uzupełni istniejący program nauczania i będzie

roku 2020;

podstawą realizacji programu otwartych szkół. W kierunku zakłada się

Cel operacyjny 2.1. Dostosowanie systemu również dopasowanie harmonogramu zajęć i dostosowanie dowozu dzieci z
edukacji do potrzeb rynku pracy

gminy części wiejskiej na zajęcia.

Cel operacyjny 2.2. Różnorodna i dostępna
edukacja

2.1.2 Tworzenie warunków umożliwiających zwiększenie zastosowania
nowych technik w realizacji programów nauczania we wszystkich
placówkach oświatowych gminy.
Opis kierunku: Głównym przesłaniem tego kierunku jest uruchomienie
zakupów inwestycyjnych, korzystanie ze środków zewnętrznych oraz
zwiększenie nakładów finansowych na ich realizację. Środki finansowe
pozwolą w placówkach oświatowych gminy na wprowadzenie nowoczesnych
metod i programów nauczania ( np. e-learningu).
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2.1.3 Działanie na rzecz dostosowania oferty zajęć pozalekcyjnych do
zainteresowań oraz talentów uczniów.
Opis kierunku: Istotą tego kierunku jest wczesne diagnozowanie zdolności,
zainteresowań oraz talentów uczniów w celu dostosowania oferty
kształcenia na wszystkich poziomach edukacji organizowanych na terenie
gminy i pod potrzeby zdolności ucznia.
2.1.4 Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej.
Opis kierunku: W ramach tego kierunku przewiduje się poprawę warunków
i jakości kształcenia na terenie gminy poprzez modernizację wymagających
tego typu działań obiektów szkolnych.
2.2 Tworzenie podstaw dla rozwoju

2.2.1

Wspieranie

współpracy z organizacjami

obywatelskiego.

i

współpraca

z

instytucjami

społeczeństwa

pozarządowymi.
Opis kierunku: Główną ideą tego kierunku jest zwiększenie koordynacji
Powiązanie ze Strategią Rozwoju

współdziałania z organizacjami pozarządowymi, aktywna współpraca z tymi

Województwa Warmińsko-Mazurskiego do

organizacjami i wsparcie postaw obywatelskich m.in. poprzez tworzenie

roku 2020;

partnerstw publiczno- społecznych. Szczególnego znaczenia nabiera

Cel operacyjny 2.3. Rozwój społeczeństwa działalność Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej oraz Stowarzyszenia Lokalna
obywatelskiego

Grupa Działania oraz Centrum Organizacji Pozarządowych w Olecku.

2.3 Dostępność usług medycznych.

2.3.1 Podnoszenie jakości i dostępności usług medycznych na terenie
gminy.

Powiązanie ze Strategią Rozwoju
Województwa Warmińsko-Mazurskiego do
roku 2020;
Cel operacyjny 2.4. Wysoki poziom
zabezpieczenia i dostępności usług
medycznych

Opis kierunku: Założeniem tego kierunku jest poprawa jakości i dostępności
do świadczeń zdrowotnych min. poprzez realizację programów zdrowotnych
ukierunkowanych na wczesną diagnostykę, leczenie i rehabilitację schorzeń
u mieszkańców gminy oraz wprowadzenie elektronicznej dokumentacji
w placówkach ochrony zdrowia. Ponadto kierunek ma na celu wywołanie
inwestycji związanych z poprawą jakości usług medycznych na terenie gminy
m.in. poprzez uruchomienie usług medycznych świadczonych przez lekarzy
specjalistów.
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2.4 Budowanie zintegrowanego systemu

2.4.1 Pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji oraz rozwijanie

wsparcia zapobiegającego kryzysom

i

w rodzinie oraz wzmacniającego pozycję

psychologicznego, prawnego, socjalnego.

usprawnianie

systemu

wsparcia

rodziny,

w

szczególności:

dziecka.
Opis kierunku: Główną ideą tego kierunku jest rozwój specjalistycznego
poradnictwa, w tym rodzinnego, a także terapii rodzinnej, zintensyfikowanie

Powiązanie ze Strategią Rozwoju
Województwa Warmińsko-Mazurskiego do
roku 2020;
Cel

operacyjny

bezpieczeństwa

i rozwój form pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze
środowisk niewydolnych wychowawczo oraz podejmowanie inicjatyw

2.6

socjalnego

Zapewnienie
sprzyjającego

i nowatorskich rozwiązań na rzecz ochrony macierzyństwa i dziecka
w rodzinie.

integracji oraz zapobieganiu wykluczeniu
2.4.2 Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do

społecznemu

życia i rozwoju zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi im
prawami.
Opis kierunku: Głównym założeniem tego kierunku jest zabezpieczenie
potrzeb bytowych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, szkolenie
i podnoszenie kwalifikacji kadry specjalistów do pracy z rodziną i dziećmi
oraz tworzenie warunków do realizacji programów socjoterapeutycznych.
2.5 Działania na rzecz stworzenia

2.5.1 Zapewnienie zwiększonego dostępu osób niepełnosprawnych do

zintegrowanego systemu wsparcia

opieki medycznej, w tym rehabilitacji i opieki.

i aktywizacji osób niepełnosprawnych.
Opis kierunku: Główną ideą tego kierunku jest realizacja programów
profilaktycznych zapobiegających powstawaniu niepełnosprawności oraz

Powiązanie ze Strategią Rozwoju
Województwa Warmińsko-Mazurskiego do
roku 2020;
Cel

operacyjny

bezpieczeństwa

zwiększenie dostępu do opieki medycznej i zabiegów rehabilitacyjnych m.in.
poprzez

2.6

socjalnego

Zapewnienie

opracowanie

bazy

informacyjnej

o

świadczeniodawcach,

w tym wspieranie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych.

sprzyjającego

integracji oraz zapobieganiu wykluczeniu 2.5.2 Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
społecznemu

Opis kierunku: Główną ideą tego kierunku jest zwiększenie dostępu do
obiektów

użyteczności

publicznej

poprzez

likwidację

barier

architektonicznych. Ponadto kierunek ten zmierza do zapewnienia zajęć
rewalidacyjnych w zależności od rodzaju niepełnosprawności.
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2.6 Podejmowanie działań na rzecz

2.6.1 Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów

wsparcia seniorów w ich integracji i pełnym zamieszkujących gminę Olecko.
dostępie do oferty edukacyjnej, kulturalnej,
usług zdrowotnych, rekreacji

Opis kierunku: Głównym przesłaniem tego kierunku są działania w kierunku

i wypoczynku.

rozwijania i upowszechniania działań klubu seniora i systematyczna
współpraca z Domami Pomocy Społecznej i Zakładami Opieki Zdrowotnej w

Powiązanie ze Strategią Rozwoju
Województwa Warmińsko-Mazurskiego do
roku 2020;

gminach sąsiadujących oraz promowanie wartości uczestnictwa osób
starszych w życiu społecznym. Kierunek ten również zakłada aktywizację
osób 55+ w ramach powołanego Uniwersytetu III Wieku.

Cel operacyjny 1.5. Wzrost konkurencyjności
usług dla starzejącego się społeczeństwa
Cel operacyjny 2.2. Różnorodna i dostępna
edukacja
Cel operacyjny 2.3. Rozwój społeczeństwa
obywatelskiego
2.7 Promocja rekreacji i sportu

2.7.1 Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej i sportu oraz
innych form aktywnego wypoczynku na terenie gminy.

Powiązanie ze Strategią Rozwoju
Województwa Warmińsko-Mazurskiego do

Opis kierunku: Ideą kierunku jest organizacja imprez sportowych o randze

roku 2020;

regionalnej w oparciu o bogatą bazę sportową oraz tradycje treningowe

Cel operacyjny 2.8 Wzrost atrakcyjności bazy
sportowo-rekreacyjnej

i sportowe Olecka, wykorzystując jednocześnie powiązania przestrzenne
i funkcjonalne gminy z Krainą Wielkich Jezior Mazurskich.
Kierunek zakłada ponadto dbałość o infrastrukturę sportową w pozostałych
miejscowościach gminy.

2.8 Promocja kultury

2.8.1 Zwiększenie oferty kulturalnej gminy Olecko.

Powiązanie ze Strategią Rozwoju

Opis kierunku: Wysoki poziom oferty kulturalnej w Olecku realizuje

Województwa Warmińsko-Mazurskiego do

Centrum Kultury w Olecku. Obecnie życie kulturalne gminy skoncentrowane

roku 2020;

jest w Olecku. Kierunek zakłada zwiększenie dostępu do kultury i poprawa
jakości oferty kulturalnej w pozostałych miejscowościach gminy. Zakłada się
również m.in. reaktywację Przystanku Olecko, jako wyjątkowej imprezy o
znacznym ładunku promocyjnym.

2.9 Tworzenie warunków do wykorzystania 2.9.1 Aktywne włączanie się gminy w działania zmierzające do ochrony
istniejących i tworzenia nowych obszarów

obszarów naturowych z wykorzystaniem szans pozyskania środków

chronionych dla zwiększenia potencjału

z UE na ich ochronę.

zasobów przyrodniczych sprzyjających
rozwojowi turystyki.

Opis kierunku: Obszary Natury 2000 to szansa dla promocji walorów
krajobrazowo - przyrodniczych gminy. To także powód do realizacji

Powiązanie ze Strategią Rozwoju
Województwa Warmińsko-Mazurskiego do
roku 2020;

inwestycji ochrony środowiska, sprzyjającej zainteresowaniu turystycznemu.
Obszary Naturowe po roku 2013 będą objęte dalszym wsparciem
finansowym ze strony UE.

Cel operacyjny 2.9 Poprawa jakości i ochrona
środowiska

Na terenie gminy nie występuje Natura 2000, tworzenie na siłę obszarów
naturowych może spowodować zahamowanie rozwoju regionu szczególnie w
kierunkach infrastrukturalnych i gospodarczych ze względu na szczególne
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wymagania dla tych obszarów.

2.10. Podjęcie działań w zakresie poprawy
gospodarki mieszkaniowej i rozwoju
różnych form budownictwa
mieszkaniowego na terenie gminy Olecko.

2.10.1 Przygotowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową.
Opis kierunku: Głównym przesłaniem tego kierunku jest inicjowanie działań
w

zakresie

kształtowania

polityki

mieszkaniowej

ze

szczególnym

uwzględnieniem zabezpieczenia lokali osobom, które z uwagi na swoją
sytuację życiową nie mogą samodzielnie zabezpieczyć sobie mieszkania oraz

Powiązanie ze Strategią Rozwoju

prowadzenie działań w kierunku wyznaczania nowych obszarów pod

Województwa Warmińsko-Mazurskiego do
roku 2020;
Cel

wielorodzinnych.

operacyjny

bezpieczeństwa

zabudowę dla budownictwa indywidualnego i obiektów mieszkalnych

2.6

socjalnego

Zapewnienie
sprzyjającego

integracji oraz zapobieganiu wykluczeniu

2.10.2 Aktywizowanie działań w zakresie tworzenia bazy mieszkań
socjalnych.

społecznemu
Cel

operacyjny

2.7

Wzrost

dostępności

mieszkań

Opis kierunku: Główną ideą tego kierunku jest budowa nowych
i rewitalizacja istniejącej substancji mieszkaniowej pod potrzeby mieszkań
socjalnych.

2.11 Działania proekologiczne.

2.11.1 Wdrożenie zasad systemu selektywnej zbiórki odpadów
surowcowych na terenie całej gminy.

Powiązanie ze Strategią Rozwoju
Województwa Warmińsko-Mazurskiego do

Opis kierunku: Założeniem kierunku jest podnoszenie skuteczności

roku 2020;

selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej

Cel operacyjny 2.9 Poprawa jakości i ochrona zbiórki odpadów kuchennych, biodegradowalnych oraz odpadów
wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych. Ponadto kierunek
środowiska
zakłada praktyczna realizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w
gminach.
2.12 Podnoszenie świadomości

2.12.1 Tworzenie programów edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.

ekologicznej mieszkańców gminy Olecko.
Opis kierunku: Przesłaniem kierunku jest podnoszenie świadomości
Powiązanie ze Strategią Rozwoju

ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez wdrażanie

Województwa Warmińsko-Mazurskiego do

programów edukacji ekologicznej.

roku 2020;
Cel operacyjny 2.2. Różnorodna i dostępna 2.12.2 Edukacja społeczności lokalnej poprzez lokalne media w zakresie
edukacja

nowych technologii ochrony środowiska i zagrożeń ekologicznych.

Cel operacyjny 2.9 Poprawa jakości i ochrona
środowiska

Opis kierunku: Główną ideą kierunku jest wykorzystanie lokalnych mediów
do edukacji ekologicznej mieszkańców z zakresu nowych technologii
ochrony środowiska oraz potencjalnych zagrożeń ekologicznych.
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Tabela 75 Priorytet 3. Nowoczesne sieci
Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa
Cel strategiczny 3. Wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych

CELE SZCZEGÓŁOWE
3.1 Podejmowanie działań w kierunku
budowy i modernizacji infrastruktury
drogowej wraz z jej najbliższym otoczeniem
oraz umożliwiać rozwój infrastruktury
przewozów pasażerskich.

Kierunki działania / opis
3.1.1 Stworzenie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej.
Opis kierunku: Ideą tego kierunku jest troska o

istniejące ciągi

komunikacyjnych i poprawa stanu technicznego dróg gminnych łączących
poszczególne miejscowości gminy. Wraz z rozbudową sieci dróg gminnych
należy je wyposażyć w chodniki i inne elementy infrastruktury drogowej.

Powiązanie ze Strategią Rozwoju

3.1.2 Budowa sieci ścieżek rowerowych.

Województwa Warmińsko-Mazurskiego do
Opis kierunku: Założeniem kierunku jest promocja i oznaczenie tras

roku 2020;

Cel operacyjny 3.1. Zwiększenie zewnętrznej rowerowych na terenie gminy Olecko oraz rozwój dróg rowerowych
dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej z uwzględnieniem możliwości włączenia tras w system regionalny
i paneuropejski.

spójności

Cel operacyjny 3.3 Intensyfikacja współpracy 3.1.3 Rozwój systemu komunikacji kolejowej i autobusowej.
międzyregionalnej
Opis kierunku: Kierunek zakłada zwiększenie liczby połączeń lokalnych
w zakresie obsługi ruchu pasażerskiego kolejowego i autobusowego.
3.2 Podjąć działania w kierunku

3.2.1 Zakończenie realizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na

przebudowy, modernizacji i rozbudowy

terenie gminy.

infrastruktury technicznej gminy.

Opis kierunku: Głównym przesłaniem tego kierunku jest zakończenie
realizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pozostałych miejscowościach gminy

Powiązanie ze Strategią Rozwoju

do Kukowa oraz Świdry, Doliwy, Zabielne i Zajdy. Kierunek zakłada także,

Województwa Warmińsko-Mazurskiego do
roku 2020;
Cel

operacyjny

w

razie

potrzeby

rozbudowę

sieci

wodociągowej

na

terenach

predestynowanych pod zabudowę mieszkaniową oraz modernizację ujęć
2.5

Zapewnienie

wody.

bezpieczeństwa publicznego
Cel operacyjny 3.1. Zwiększenie zewnętrznej
dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej

3.2.2 Modernizacja oświetlenia ulicznego.

spójności

Opis kierunku: Kierunek ten obejmuje, w miarę potrzeb, modernizację
Cel operacyjny 3.2. Dostosowana do potrzeb systemu oświetlenia ulic miejscowości.
sieć nośników energii
3.2.3 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego.

Opis kierunku: w 2013 roku dostępność Internetu na terenie miasta będzie
100%. Jednakże jest konieczność zapewnienia Internetu w części wiejskiej
w celu eliminacji wykluczenia cyfrowego mieszkańców wsi.
3.3 Poprawa jakości środowiska na terenie 3.3.1 Wykorzystanie wyjątkowych warunków fizjograficznych gminy do
gminy Olecko.

rozwoju energetyki odnawialnej.
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Opis kierunku: Przygotowanie terenów dla celów produkcji energii
Powiązanie ze Strategią Rozwoju

odnawialnej. Uzyskanie akceptacji społecznej dla rozwoju gminy opartej

Województwa Warmińsko-Mazurskiego do

o źródła odnawialne i biopaliwa w kierunku samowystarczalności

roku 2020;

energetycznej gminy. Kierunek zakłada również budowę małych biogazowni

Cel operacyjny 2.9 Poprawa jakości i ochrona przy obiektach gminnych.
środowiska

3.3.2 Likwidacja i ograniczenie niskiej emisji.

Cel operacyjny 3.2. Dostosowana do potrzeb
sieć nośników energii

Opis kierunku: Zwiększenie dostępności sieci gazowniczej na terenie gminy
i zastąpienie dotychczasowego rozprężonego gazu płynnego gazem
wysokometanowym. Wpłynęłoby to na ograniczenie zjawiska niskiej emisji
i poprawy czystości powietrza.

3.3.3 Realizacja zadań w zakresie modernizacji systemu zaopatrzenia
w ciepło.
Opis kierunku: Ideą kierunku jest zastępowanie węgla jako paliwa
podstawowego w gospodarstwach domowych na rzecz ogrzewania
gazowego lub energii odnawialnej oraz wspieranie przedsięwzięć na rzecz
korzystania z takich źródeł energii. Założeniem kierunku jest więc
zwiększanie udziału nowych technologii grzewczych opartych o odnawialne
źródła energii.

W stosunku do poprzedniej strategii kierunki działań są bardzo ogólne.
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10. MONITORING I EWALUACJA STRATEGII

Ocena strategicznych dokumentów zawierających programy rozwoju winna być dokonywana
trzykrotnie: przed rozpoczęciem realizacji (ex-ante), w połowie okresu realizacji (mid-term) oraz
po zakończeniu realizacji (ex-post).
W celu umożliwienia pośredniego dokonywania ocen mid-term i ex-post, należy określić
powiązania pomiędzy Strategią gminy a strategiami sektorowymi oraz Wieloletnim Planem
Inwestycyjnym. Ocena ex-post jest najbardziej istotna i miarodajna dla całościowej oceny polityki
rozwoju gminy w długim okresie czasu oraz spełnia najwięcej funkcji. Wszelkie oceny oddziaływania
podmiotów publicznych na procesy rozwoju przeprowadzane są w kontekście społecznych potrzeb,
celów i nakładów. Mierzone i oceniane są uzyskane produkty, wyniki, efekty i skutki. Działania
i przedsięwzięcia służące realizacji celów operacyjnych oceniane są na podstawie czterech kryteriów:
skuteczności, celowości, efektywności, wydajności. Cały proces dodatkowo oceniany jest z punktu
widzenia

praworządności

i

gospodarności

(oszczędności).

Oceny

wymagają

podejścia

uporządkowanego, obiektywnych kryteriów oraz stosowania zróżnicowanych i wyrafinowanych
metod. Ocena realizacji Strategii jest procesem wymagającym udziału społecznego, a przede
wszystkim współdziałania podmiotów i uczestników strategicznego planowania rozwoju gminy
Olecko.
Dla spełnienia powyższych wymagań, każdy cel operacyjny wymaga monitorowania. Wymóg
monitorowania wynika również z przepisów regulujących finansowanie przedsięwzięć z funduszy
strukturalnych UE. Monitorowaniem Strategii na poziomie celów operacyjnych (używając
wskaźników produktu i rezultatu przypisanych tym celom) winna zajmować się jednostka
organizacyjna odpowiedzialna za jego wdrażanie, w tym wypadku – samorząd gminny.
Wizja i misja miasta i gminy Olecko zawarta w Strategii sformułowana jest na tak ogólnym
poziomie, że bezpośrednia ocena stopnia ich realizacji nie jest możliwa. Można jednak ocenić stopień
realizacji celów operacyjnych. Mają one na tyle konkretny charakter i są powiązane bezpośrednio
z realizowanymi i planowanymi do realizacji przedsięwzięciami, że można stosować bardziej
wyspecjalizowane wskaźniki.
W charakterystyce każdego z celów operacyjnych zawarto propozycje wskaźników produktów
oraz rezultatów. Zestaw wskaźników dla celów monitorowania Strategii na poziomie celów
operacyjnych zawiera poniższa tabela. Ich coroczne obliczenie rozpoczynając od roku bazowego 2013
(stan na 31 grudnia – dane będą dostępne wiosną 2013) umożliwi dokonanie w latach 2018 i 2023
ocen realizacji Strategii pod kątem: skuteczności, celowości, efektywności, wydajności. i okresowej
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(w 2017 i 2022 r.) kontroli realizacji Strategii. Efektem kontroli może być konieczność
zmodyfikowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko.
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Tabela 76 Wskaźniki monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013 – 2023.
Nr
celu/
kier.
dział.

Wskaźniki
Nazwa priorytetu/celu szczegółowego

produktu

rezultatu
Rok bazowy 2013, lata oceny: 2018 i 2023

INFRASTRUKTURA - PRZESTRZEŃ – GOSPODARKA
1.1.

Wykorzystanie potencjału turystycznego gminy Olecko do rozwoju gospodarczego.
Kierunki działania
•

1.1.1.

Stworzenie możliwości absorpcji środków UE i pozaunijnych dotacji na
rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców gminy.
•

1.1.2.

Wykorzystanie terenów leśnych i zbiorników wodnych dla rozwoju
różnych form turystyki w tym turystyki specjalnej, osób
niepełnosprawnych, osób starszych itp., agroturystyki.

1.1.3.

Budowa infrastruktury terenów rekreacyjnych w obszarach
predestynowanych do rozwoju turystyki.

•

Liczba projektów umożliwiających
absorpcję środków UE i pozaunijnych
dotacji na rzecz podniesienia jakości
życia mieszkańców obszarów
wiejskich.
Długość (w km) wyznaczonych
i zagospodarowanych rekreacyjnych
szlaków turystycznych według
podziału na różne formy turystyki
kwalifikowanej (piesza, konna,
rowerowa, kajakowa).
Budowa infrastruktury służącej
turystycznemu wykorzystaniu jezior na
terenie gminy Olecko.

•

Wartość (w PLN) środków
pozyskanych na rzecz podniesienia
jakości życia mieszkańców obszarów
wiejskich.

•

Liczba turystów korzystających
z wyznaczonych i zagospodarowanych
rekreacyjnych szlaków turystycznych
(w ciągu roku) według podziału na
różne formy turystyki kwalifikowanej
(piesza, konna, rowerowa, kajakowa).
Liczba mieszkańców oraz turystów
korzystających z powstałego
zagospodarowania turystycznego jezior
w ciągu roku.

Budowa infrastruktury służącej
turystycznemu wykorzystaniu jezior na
terenie gminy Olecko

•

•

Zagospodarowanie turystyczne jezior na terenie gminy Olecko.
•

1.1.4.

Liczba mieszkańców oraz turystów
korzystających z powstałego
zagospodarowania turystycznego jezior
w ciągu roku.
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1.2.

Odnowa zdegradowanych obszarów gminy oraz renowacja obiektów zabytkowych i sakralnych występujących na terenie gminy.
Kierunki działania
Liczba podjętych działań w celu
rewitalizacji obiektów zabytkowych i
sakralnych.

•
1.2.1.

1.3.

1.3.1

1.3.2.

1.3.3.

Inicjowanie działań na rzecz rewitalizacji obiektów zabytkowych
i ochrony dóbr kultury na terenie gminy.

• Liczba zrewitalizowanych obiektów
zabytkowych i sakralnych.
• Powierzchnia w m2 zrewitalizowanych
obiektów zabytkowych.

Tworzenie warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego gminy,
Kierunki działania
•

Liczba zorganizowanych działań na
rzecz wzrostu zainteresowania przez
inwestorów strategicznych terenami
inwestycyjnymi na terenie gminy.

•

Liczba nowych inwestycji na
terenach inwestycyjnych gminy.

•

Powierzchnia (m²) uzbrojonych
terenów inwestycyjnych
w infrastrukturę techniczną, w tym
dla potrzeb wysokich technologii.

•

Liczba powstałych przedsiębiorstw
na nowo uzbrojonych terenach
inwestycyjnych.
Liczba nakładów inwestycyjnych w
PLN wniesionych przez inwestorów
na nowo uzbrojonych terenach
inwestycyjnych, w tym wartość
w PLN inwestycji typu HT.
Ilość podmiotów oraz ich rodzaj
uczestniczących we współpracy oraz
ich potencjał ekonomiczny.

Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz wzrostu zainteresowania
przez inwestorów terenami inwestycyjnymi na terenie gminy.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę techniczną, w tym
dla potrzeb wysokich technologii (HT).

•

Utworzenie klastra gospodarczego,
naukowego lub innego na terenie
gminy.

•

•

Liczba projektów i programów,
których celem jest zalesianie terenów
nieprzydatnych rolniczo oraz
o niskiej klasie bonitacyjnej.

•

•

Organizowanie szkoleń i ich liczba.

•

Wspieranie tworzenia gron przedsiębiorstw.

1.3.4.

Zagospodarowanie gruntów o niskiej klasie bonitacyjnej i nieprzydatnych
rolniczo.

1.3.5.

Organizowanie na terenie gminy ustawicznych szkoleń bezpośrednich
beneficjentów (pracodawców) w zakresie korzystania z funduszy UE

•

Powierzchnia zalesionych w ha
terenów nieprzydatnych rolniczo oraz
o niskiej klasie bonitacyjnej oraz
wykorzystanych w celach produkcji
energii odnawialnej.
Liczba przedsiębiorców
uczestniczących w szkoleniach oraz
dofinansowanych projektów
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z funduszy europejskich.

i reguł partnerstwa publiczno – prywatnego.
1.3.6.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.5.

Tworzenie płaszczyzn współpracy międzynarodowej w różnych
dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.

•

Nawiązanie współpracy z
podmiotami międzynarodowymi w
celu realizacji zadania.

•

Liczba sformalizowanych umów na
realizację zadania.

•

Podjęcie działań w kierunku
opracowania strategii promocji
gminy Olecko.

•

•

Liczba projektów promocji
pozytywnego wizerunku gminy
w oparciu o media lokalne, krajowe i
aktywne strony internetowe.

•

Liczba szczegółowych rozwiązań
marketingowych i reklamowych
zaproponowanych w strategii
promocji gminy Olecko.
Liczba turystów krajowych
i zagranicznych oraz potencjalnych
inwestorów przybywających na teren
gminy Olecko w ciągu roku z tytułu
prowadzonych akcji kształtujących
pozytywny wizerunek gminy.

Stworzenie systemu promocji gminy Olecko.
Kierunki działania
Opracowanie strategii promocji gminy Olecko.

Kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy w środkach masowego
przekazu o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.

Zachowanie spójności zamierzeń gospodarczych i społecznych z warunkami zagospodarowania przestrzennego gminy Olecko.
Kierunki działania

1.5.1.

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac planistycznych.

1.5.2.

Zintegrowanie planów rozwoju społeczno – gospodarczego obejmującego
całą przestrzeń gminy z planami rozwoju sąsiednich gmin.

•

Tworzenie nowych miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego według
zatwierdzonego harmonogramu prac
planistycznych.

•

Liczba podjętych działań i inicjatyw
mających na celu zintegrowanie
planów rozwoju społeczno –
gospodarczego obejmującego całą

•

•

Powierzchnia w ha obszarów
predestynowanych pod zabudowę
mieszkaniową z określeniem funkcji
tej zabudowy oraz terenów
rekreacyjnych o charakterze
publicznym tworzących warunki do
rozwoju różnych form turystyki.

Liczba utworzonych projektów
integrujących plany rozwoju
społeczno – gospodarczego.
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przestrzeń gminy z planami rozwoju
sąsiednich gmin.

1.6.

Podniesienie jakości usług w obiektach użyteczności publicznej.
Kierunki działania
•

1.6.1.

2.1

Standaryzacja usług, w tym dostosowanie infrastruktury do istniejących
potrzeb w obiektach, w których realizuje się zadania polityki społecznej
gminy.

Wysoka jakość usług dla
mieszkańców oferowanych przez
gminę w ramach polityki społecznej.

•

•

Liczba projektów i inicjatyw
podjętych przez gminę dla
zapewnienia zwiększonej jakości
usług w obiektach użyteczności
publicznej.
Liczba usprawnień komunikacyjnych
dla osób korzystających
i niepełnosprawnych.

Działania na rzecz wszechstronnego rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży z terenu gminy.
Kierunki działania

2.1.1.

2.1.2.

•

Liczba zorganizowanych zajęć
pozalekcyjnych na bazie placówek
oświatowych i kulturalnych.

•

Liczba dzieci i młodzieży biorących
udział w zajęciach pozalekcyjnych.

•

Liczba projektów wdrożonych
w placówkach oświatowych gminy,
które umożliwiły zwiększenie
zastosowania nowych technik
w realizacji programów nauczania.

•

Liczba uczniów w placówkach
oświatowych gminy biorących udział
w procesach nauczania
z zastosowaniem nowych technik.

•

Liczba przeprowadzonych działań na
terenie gminy Olecko, w celu
poznania profilu zdolności ucznia.
Liczba projektów dostosowujących
ofertę zajęć pozalekcyjnych do
zainteresowań i talentów uczniów.
Liczba przedsięwzięć
inwestycyjnych zorganizowanych
przez gminę, których celem było

•

Liczba uczniów korzystających
z dostosowanej oferty zajęć
pozalekcyjnych pod kątem zdolności
i zainteresowań ucznia.

•

Powierzchnia (w m²)
wyremontowanych, przebudowanych
i rozbudowanych obiektów

Organizacja zajęć pozalekcyjnych na bazie placówek oświatowych
i kulturalnych.

Tworzenie warunków umożliwiających zwiększenie zastosowania nowych
technik w realizacji programów nauczania we wszystkich placówkach
oświatowych gminy.

2.1.3.

Działanie na rzecz dostosowania oferty zajęć pozalekcyjnych do
zainteresowań oraz talentów uczniów.

2.1.4.

Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej.

•

•
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oświatowych.

przeprowadzenie remontów,
przebudowy i rozbudowy obiektów
oświatowych, w tym związanych
z termomodernizacją i optymalizacją
zużycia energii.

2.2.

Tworzenie podstaw dla rozwoju współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Kierunki działania
•

2.2.1.

Wspieranie i współpraca z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego.

Liczba podjętych działań na terenie
gminy, których celem było
wspieranie i współpraca
z instytucjami społeczeństwa
obywatelskiego.

•

Liczba utworzonych partnerstw
publiczno – społecznych.

•

Liczba mieszkańców gminy Olecko
korzystająca w ciągu roku z usług
medycznych w oparciu o projekty
podnoszące jakość i dostępność tych
usług.

SPOŁECZNOŚĆ – EKOLOGIA
2.3.

Dostępność usług medycznych
Kierunki działania
•

2.3.1.

2.4.

Podnoszenie jakości i dostępności usług medycznych na terenie gminy.

Liczba projektów podnoszących
jakość i dostępność usług
medycznych na terenie gminy.

Budowanie zintegrowanego systemu wsparcia zapobiegającego kryzysom w rodzinie oraz wzmacniającego pozycję dziecka.
Kierunki działania

2.4.1.

Pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji oraz rozwijanie i usprawnianie
systemu wsparcia rodziny, w szczególności: psychologicznego, prawnego,
socjalnego.

2.4.2.

Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia
i rozwoju zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi im prawami.

•

•

Liczba podjętych działań mających
na celu likwidację przyczyn
dysfunkcji oraz rozwijanie
i usprawnianie systemu wsparcia
rodziny.
Liczba inicjatyw i projektów
stworzonych na terenie gminy,
których celem było zapewnienie
dzieciom i młodzieży odpowiednich
warunków do życia i rozwoju.

•

Liczba rodzin objętych projektami
wsparcia psychologicznego,
prawnego i socjalnego w ciągu roku.

•

Liczba dzieci i młodzieży objętych
projektami zabezpieczenia potrzeb
bytowych w ciągu roku.
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2.5.

Działania na rzecz stworzenia zintegrowanego systemu wsparcia i aktywizacji osób niepełnosprawnych.
Kierunki działania
•

2.5.1

Zapewnienie zwiększonego dostępu osób niepełnosprawnych do opieki
medycznej, w tym rehabilitacji i opieki.
•

2.5.2.

Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
•

2.6.

Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów
zamieszkujących gminę Olecko.
•

2.7.

Liczba osób niepełnosprawnych
korzystających samodzielnie z opieki
medycznej na terenie gminy każdego
roku.

•

Liczba osób niepełnosprawnych –
mieszkańców na terenie gminy
uczestniczących w projektach
integracyjnych ze środowiskiem
lokalnym.

Upowszechnienie działań klubu
seniora i systematyczna współpraca z
Domami Pomocy Społecznej i
Zakładami Opieki Zdrowotnej w
gminach sąsiadujących.
Powołanie Uniwersytetu III Wieku.

•
•

Liczba korzystających osób starszych
i podejmowanych inicjatyw.
Liczba osób 55+ uczestniczących w
zajęciach oraz rodzaje zajęć
terapeutycznych i integrujących tę
grupę.

Promocja rekreacji i sportu.
Kierunki działania
•

2.7.1.

•

Podejmowanie działań na rzecz wsparcia seniorów w ich integracji i pełnym dostępie do oferty edukacyjnej, kulturalnej, usług zdrowotnych, rekreacji
i wypoczynku.
Kierunki działania
•

2.6.1.

Liczba projektów i inicjatyw
podjętych przez gminę dla
zapewnienia zwiększonego dostępu
osób niepełnosprawnych do opieki
medycznej, w tym rehabilitacji
i opieki.
Liczba projektów, których głównym
założeniem była integracja osób
niepełnosprawnych mieszkających
na terenie gminy ze środowiskiem
lokalnym.
Liczba zlikwidowanych barier dla
osób niepełnosprawnych.

Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej i sportu oraz innych form
aktywnego wypoczynku na terenie gminy.

•

Liczba zorganizowanych imprez
sportowych o randze ponadgminnej.
Liczba przedsięwzięć
inwestycyjnych, których celem była
budowa i modernizacja
infrastruktury sportowej na terenie
gminy.

•

•

Liczba mieszkańców i turystów
biorących udział w imprezach
sportowych.
Powierzchnia (w m²)
wyremontowanych, przebudowanych
i rozbudowanych obiektów
sportowych.
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2.8.

Promocja kultury.
Kierunki działania
•

2.8.1.

Zwiększenie oferty kulturalnej gminy Olecko.
•

2.9.

Liczba przedsięwzięć
inwestycyjnych, których celem była
budowa i modernizacja
infrastruktury kulturalnej na terenie
gminy.
Liczba imprez kulturalnych
zorganizowanych na terenie gminy.

•

•

Powierzchnia (w m²)
wyremontowanych, przebudowanych
i rozbudowanych obiektów
kulturalnych na terenie gminy.
Liczba osób biorących udział w
imprezach kulturalnych
zorganizowanych na terenie gminy.

Tworzenie warunków do wykorzystania istniejących i tworzenia nowych obszarów chronionych dla zwiększenia potencjału zasobów przyrodniczych
sprzyjających rozwojowi turystyki.
Kierunki działania

2.9.1.

2.10

2.10.1.

2.11

2.11.1.

Aktywne włączanie się gminy w działania zmierzające do ochrony
obszarów naturowych z wykorzystaniem szans pozyskania środków
z UE na ich ochronę.

Liczba utworzonych projektów
zmierzających do ochrony obszarów
naturowych z wykorzystaniem szans
pozyskania środków z UE na ich
ochronę.

•

Liczba obszarów naturowych objętych
utworzonymi projektami ochrony
z wykorzystaniem szans pozyskania
środków z UE.

•

Podjęcie działań w zakresie poprawy gospodarki mieszkaniowej i rozwoju różnych form budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy Olecko.
Kierunki działania
•

Liczba projektów mających na celu
tworzenie dokumentów
planistycznych umożliwiających
przygotowanie terenów pod
zabudowę mieszkaniową i budowę
mieszkań na wynajem.

•

Liczba powstałych i zrealizowanych
projektów w poszczególnych
częściach gminy, których celem było
wdrożenie jednolitego systemu
selektywnej zbiórki odpadów.

Przygotowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową.

•

Powierzchnia (w km?)
wyznaczonych i zagospodarowanych
terenów pod zabudowę
mieszkaniową i budowę mieszkań na
wynajem.

•

Waga (w tonach) segregowanych
odpadów na terenie gminy w ramach
opracowanego jednolitego systemu
selektywnej zbiórki odpadów
surowcowych.
Waga (w tonach) segregowanych

Działania proekologiczne.
Kierunki działania
Wdrożenie zasad systemu selektywnej zbiórki odpadów surowcowych na
terenie całej gminy.

•
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odpadów w poszczególnych
asortymentach np. szkło, papier,
tworzywa sztuczne.

2.12
2.12.1.

Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Olecko.
Kierunki działania
Tworzenie programów edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.

•

•

2.12.2

3.1.

Edukacja społeczności lokalnej poprzez lokalne media w zakresie nowych
technologii ochrony środowiska i zagrożeń ekologicznych.

Liczba przeprowadzonych godzin
zajęć edukacji ekologicznej dzieci
i młodzieży.
Liczba projektów skierowanych do
społeczności lokalnej z zakresu
nowych technologii ochrony
środowiska i zagrożeń ekologicznych
prowadzonych przy wykorzystaniu
lokalnych mediów.

•

Liczba dzieci i młodzieży objętych
programem edukacji ekologicznej.

•

Liczba mieszkańców gminy
stosujących nowe technologie
ochrony środowiska.

Podejmowanie działań w kierunku budowy i modernizacji infrastruktury drogowej wraz z jej najbliższym otoczeniem oraz umożliwiać rozwój
infrastruktury przewozów pasażerskich.
Kierunki działania
•

3.1.1.

Stworzenie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej

3.1.2.

Budowa sieci ścieżek rowerowych.

•

•

Liczba projektów mających na celu
modernizację i rozbudowę
infrastruktury drogowej.
Liczba projektów mających na celu
modernizację i rozbudowę
infrastruktury okołodrogowej.

Długość (w km) wybudowanych
sieci ścieżek rowerowych łączących
poszczególne obszary gminy.

•

•

•

Długość (w km) nowo
wybudowanych
i wyremontowanych dróg na terenie
gminy.
Długość (w km) wybudowanych
i zmodernizowanych ciągów
pieszych, rowerowych i pieszorowerowych na terenie gminy.
Liczba osób korzystających z nowo
wybudowanych sieci ścieżek
rowerowych.

170 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013 – 2023

•

3.1.3.

3.2.

Rozwój systemu komunikacji kolejowej i autobusowej.

•

Liczba użytkowników
korzystających z przebudowanej
i rozbudowanej infrastruktury
publicznej związanej z obsługą
komunikacji autobusowej i
komunikacji kolejowej.
Długość przebudowanej i
rozbudowanej infrastruktury
publicznej.

Kierunki działania
•

3.2.1.

3.2.2.

Modernizacja oświetlenia ulicznego.

•

3.2.3.

Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego.

•

•

Długość (w km) nowo wybudowanej
sieci kanalizacyjnej i sieci kanalizacji
deszczowej.
Długość (w km) wybudowanej sieci
wodociągowej.

•

•

Liczba uzupełnionych punktów
świetlnych wzdłuż ciągów
komunikacyjnych.
Powszechny dostęp do internetu.

•

Ilość przygotowanych terenów dla
celów produkcji energii odnawialnej
w MPZP.
Akceptacja społeczna dla rozwoju
gminy opartej o źródła odnawialne i
biopaliwa w kierunku
samowystarczalności energetycznej
gminy.

•

•

Liczba gospodarstw domowych
podłączonych do sieci
kanalizacyjnej.
Liczba gospodarstw domowych
podłączona do nowowybudowanej
sieci wodociągowej.
Długość ciągów komunikacyjnych,
wzdłuż których uzupełniono punkty
świetlne.
Procent ludności korzystającej z sieci
szerokopasmowej w części miejskiej
i wiejskiej gminy.

Poprawa jakości środowiska na terenie gminy Olecko.
Kierunki działania
•

3.3.1.

•

Podjąć działania w kierunku przebudowy, modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej gminy.

Zakończenie realizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie
gminy.

3.3.

Liczba inicjatyw i projektów
stworzonych na terenie gminy,
których celem była przebudowa
i rozbudowa infrastruktury
publicznej związanej z obsługą
komunikacji autobusowej i
komunikacji kolejowej.

Wykorzystanie wyjątkowych warunków fizjograficznych gminy do rozwoju
energetyki odnawialnej.

•

•

•
•

% udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych w bilansie
energetycznym gminy.
Ilość obiektów wykorzystujących
energię odnawialną w gminie.
% mieszkańców korzystających ze
źródeł odnawialnych.
Liczba podejmowanych działań
promocyjnych sprzyjających
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•

3.2.2.

Likwidacja i ograniczenie niskiej emisji.
•

•

3.3.3.

Realizacja zadań w zakresie modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło.
•

Liczba utworzonych projektów
mających na celu likwidację
i ograniczenie niskiej emisji
Liczba działań promujących nowe
technologie grzewcze wśród
mieszkańców.
Liczba utworzonych projektów
mających na celu likwidację
i ograniczenie niskiej emisji.
Liczba działań promujących nowe
technologie grzewcze wśród
mieszkańców.

•

•

akceptacji społecznej dla tego
kierunku rozwoju gminy.
Liczba gospodarstw domowych
wdrażających nowe technologie
grzewcze na terenie gminy.

Liczba gospodarstw domowych
wdrażających nowe technologie
grzewcze na terenie gminy.
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11. WDRAŻANIE STRATEGII

Strategia rozwoju gminy jest istotnym elementem jej rozwoju. Jednakże sam fakt posiadania
dokumentu nie gwarantuje sukcesu. Aby Strategia przyniosła zaplanowane efekty, niezbędne jest
sukcesywne jej wdrażanie, czuwanie nad jej realizacją i przede wszystkim kontrolowanie jej
przebiegu.
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013 – 2023 przyjmowana jest uchwałą
Rady Miejskiej Olecka. Za zadanie wdrażania zapisów Strategii odpowiedzialny jest Burmistrz
Olecka. Cele strategiczne i kierunki działania wyszczególnione w Strategii realizować będą
poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego w Olecku, a także jednostki podległe Urzędowi, w których
kompetencjach zawierają się konkretne działania.
System wdrożenia Strategii winien opierać się na wykorzystaniu metody zarządzania
projektem. W tym celu należy wyznaczyć Zespół Koordynujący ds. Strategii, który będzie
odpowiedzialny za wdrażanie celów strategicznych, jak również będzie monitorował stopień ich
realizacji.
Kierunki działania, wskazane w dokumencie, niejednokrotnie wymagają zaangażowania nie
tylko samych władz samorządowych, ale również innych podmiotów działających na rzecz rozwoju
miasta i gminy Olecko. Warto zatem w realizację Strategii zaangażować także organizacje
pozarządowe działające na terenie gminy, grupy nieformalne, przedsiębiorców, przedstawicieli
środowisk rolniczych, a także inne podmioty mogące przyczynić się do rozwoju gminy miejskowiejskiej Olecko.
W chwili obecnej sektor publiczny, prywatny i pozarządowy posiadają płaszczyznę do
wspólnego działania na szeroko rozumianym polu działań rozwoju gminy. Pozwala to na sprawną
organizację relacji społecznych i gospodarczych między trzema sektorami odpowiedzialnymi za
wdrażanie Strategii.
Duże możliwości skutecznego wdrażania Strategii daje Ustawa o partnerstwie publiczno –
prywatnym, która otwiera zupełnie nowe możliwości finansowania przedsięwzięć o charakterze
publicznym. Wspólne przedsięwzięcia sektora publicznego i prywatnego dotyczyć mogą inwestycji
infrastrukturalnych, ale również działań o charakterze społecznym i kulturalnym. Czynnik prywatny w
PPP daje gwarancję podwyższenia stopnia efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia. Natomiast
czynnik publiczny poza ewentualnym udziałem finansowym tworzy swoistego rodzaju parasol
ochronny nad wspólnie realizowaną inwestycją. Zarówno partner publiczny, jak i prywatny musi
dokonać analizy ryzyka i korzyści wynikających z partnerstwa. Zarówno jednej, jak i drugiej stronie
musi się to opłacać. Brak równowagi w opłacalności realizowanego projektu po którejkolwiek ze stron
może doprowadzić do niezrealizowania umowy PPP.
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Jednym z elementów wdrażania celów strategicznych i kierunków działania jest aktualizacja
strategii, dostosowująca jej zapisy do zmieniających się realiów życia społeczno - gospodarczego
gminy Olecko. W praktyce aktualizacja winna sprowadzać się do:
-

realizacji założonych celów strategii – weryfikacji aktualności celów dokumentu,

-

rejestracji nowych celów strategicznych, operacyjnych i kierunków działania,

-

hierarchizacji realizacji celów strategicznych, celów operacyjnych,

-

monitoringu realizacji celów pod kątem terminu realizacji zadań lub określenia nowych terminów
realizacji.
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1
I. Wydatki majątkowe 2010 r. Zakres - przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności
w Olecku (2005-2010), Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie (2007-2010),
Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012),
przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6
(2007-2010), modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do
zakładów produkcyjnych (2008-2010), sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jaśki-Dobki-Rosochackie
i kan. sanit. w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski - Pieńki - Dąbrowskie - Babki Oleckie -Możne Raczki Wielkie (2007-2010).
II. Zadania realizowane ze środków europejskich w 2011 roku.
1. Środki na realizację projektu ”I Ty możesz zostać mistrzem” – 42 436,60 zł.
2. Środki na realizację projektu ”Równym krokiem” - 157 902,00 zł.
3. Środki na realizację projektu ”Chcę być przedszkolakiem – 400 491,84 zł.
4. Środki na realizację projektu ”Poznaję świat po angielsku” – 119 344,60 zł.
5. Środki na realizację projektu ”Mamo, tato mówię po angielsku - 140 730,20 zł.
6. Środki na realizację projektu ”Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko – 209 121,73 zł.
7. Środki na realizację projektu ”Pomyśl … na pewno potrafisz”– 73 148,98 zł.
8. Środki na realizację projektu ”E-dukacj@” w Zespole Szkół w Olecku – kompetencje nauczycieli
do kształcenia multimedialnego”– 34 069,16 zł.
9. Środki na realizację projektu realizowanego w roku 2010 pn. „Budowa sieci wodociągowej Jaśki Dobki-Rosochackie i kanalizacji sanitarnej w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski – Pieńki Dąbrowskie-Babki Oleckie-Możne- Raczki Wielkie”. – 2 000 000,00 zł.
10. Środki na realizację projektu realizowanego w roku 2010 „Przebudowa (modernizacja) ul.Leśnej
jako dojazd do zakładów produkcyjnych” -544 735,19 zł.
11. Środki na realizację projektu „ Budowa wspólnego produktu turystycznego rejonów Olecka i
Kozłowej Rudy na bazie rozwiniętej infrastruktury turystycznej” na kwotę 174 050,20 EUR.
12. Środki na realizację projektu „W czasach rycerzy i legend – jarmark średniowieczny” – 88 647,77
zł.
13. Środki na realizację projektu realizowanego w roku 2010 „Europejskie dni Dziedzictwa
Kulturowego „Legendy ożywają i dziś” – 187 874,32 zł.
14. Środki na realizację projektu realizowanego w roku 2010 „Nasze małe ojczyzny w harmonii z
przyrodą” – 166 388,42 zł.
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15. Środki na realizację projektu realizowanego w roku 2010 „Z boiska na igrzyska” – 215 192,21 zł.
16. Środki na realizację projektu „Mały Archimedes” – 57 025,56 zł w tym: 48 471,72 zł środki Unii
Europejskiej, 8 553,84 zł środki Budżetu Państwa.
17. Środki na realizację projektu „Rozwój turystyki transgranicznej - Dziedzictwo Kulturowe dla
przyszłych pokoleń” – 2 519 981,27 zł.
18. Środki na realizację projektu „Przebudowa budynku przedszkola na Centrum Integracji
Kulturalnej przy ul. Kopernika 6 w Olecku” – 282 854,94 zł.
19. Środki na realizację projektu „Transgraniczna współpraca młodzieży” – 2 570 026,84 zł.
20. Środki na realizację projektu „Centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – hala widowiskowo
sportowa z pływalnią w Olecku” – 4 077 231,11 zł w tym: 3 465 646,41 zł środki Unii
Europejskiej - 611 584,70 zł.
21. Środki na realizację projektu „Centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – hala widowiskowo
sportowa z pływalnią w Olecku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i
Mazury na lata 2007-2013 – 6 200 000,00 zł.

III. Informacja o EGO SA. Cele: zbadanie potencjału turystycznego EGO SA i możliwości jego
rozwoju, opracowanie i wdrożenie produktów turystycznych na bazie walorów naturalnych
i kulturowych Regionu, stworzenie spójnej i ciekawej oferty inwestycyjnej dla obszaru, opracowanie
i wdrożenie zintegrowanego systemu promocji i dystrybucji oferty turystycznej i inwestycyjnej
obszaru, wzbogacenie i urozmaicenie oferty turystycznej, umożliwiającej jej wypromowanie jako
atrakcyjnego miejsca pobytu przez cały rok. Dofinansowanie projektu z funduszy UE wynosiło 90%
poniesionych wydatków.
IV. Wydatki majątkowe w 2011 roku realizowane były w formie dofinansowania oraz wykonywanych
inwestycji przez gminę:
1. Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo (2006-2014)
W ramach zadania złożono wniosek do Programu Litwa-Polska –Rosja 2007-2013.
2. Projekt sieci wodociągowej Zajdy-Zabielne - 30.688,19 zł. Projekt budowlany sieci
wodociągowej.
3. Budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki-Duły - 73.314,77 zł.
4. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Możne kolonia - 15.934,96 zł - dokumentacja
techniczna oraz wybudowano kolektor tłoczny.
5. Budowa odcinka sieci wodociągowej Lipkowo - kolonia - 24.037,04 , dokumentacja techniczna
i wybudowano odcinek sieci wodociągowej Lipkowo – kolonie.
6. Budowa odcinka sieci wodociągowej Kijewo-Babki Gąseckie – I etap - 209.472,96 zł.
7. Budowa chodnika ul. Wiejska - 39 138,90 zł.
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8. Budowa ulicy Spacerowej (2010-2011). Koszt w 2011 r. 226 691,00 zł. Wartość całego zadania
366.692 zł.
9. Przebudowa drogi Szczecinki – Borawskie (2008-2013) - 98.981,73 zł.
10. Zakup i montaż wiat przystankowych.
11. 1Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej - 223.247,35 zł.
12. Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury (20072011) - 861.743,17 zł.
13. Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej – 162.159,09 zł.
14. Sieć szerokopasmowego Internetu w Gminie Olecko (2011-2014) - przedmiotem projektu jest
stworzenie

samorządowej

sieci

szerokopasmowej

z

dostępem

do

internetu

wraz

z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu Hot-Spot na terenie Gminy Olecko.
15. Zakup licencji oprogramowania księgowego.
16. Budowa boksu garażowego OSP Lenarty – 15.000,00 zł.
17. Zakup sprzętu służącemu bezpieczeństwu publicznemu i ochrony przeciwpożarowej dla jednostek
OSP – 25.190,00 zł.
18. Zakup sprzętu nagłaśniającego Judziki – 3.595,00 zł.
19. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych.
20. Zakup kuchenki gazowej, zmywarek.
21. Adaptacja nieużytkowego poddasza budynku ŚDS na pomieszczenia terapii indywidualnej 191.742,45 zł.
22. Zakup samochodu osobowego – do Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku.
23. Zakup samochodu osobowego – do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku.
24. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Batorego 16.
25. Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Doliwach – fundusz sołecki.
26. Budowa oświetlenia przy drodze Rosochackie-Zajdy – fundusz sołecki.
27. Budowa placu zabaw w Kukowie.
28. Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005-2011).
29. Wartość całego zadania to kwota 3.051.760,68 zł.
30. Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11,12 (2010-2012) – fundusz
sołecki.
31. Modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (2011-2013) – fundusz sołecki.
32. Uzbrojenie techniczne drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej - 39.305,50 zł.
33. Uzbrojenie ulicy Szeremety - 87.175,55 zł.
34. Projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik I.
35. Zakup kosiarki samobieżnej i ksero drukarki.
36. Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika
6 (2007-2011). Wartość zadania: 3.457.755,75 zł, Koszty poniesione w 2011 r. – 1.316.032,58 zł.

182 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013 – 2023

37. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Gąski – fundusz sołecki.
38. Budowa boiska wielofunkcyjnego i placyku do koszykówki w Gordejkach Małych – fundusz
sołecki.
39. Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty (2010-2011)

Zaplanowane zostało

wykonanie zadania w 2012 roku.
40. Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego w Kijewie – fundusz sołecki.
41. Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Możne (2010-2011)– fundusz sołecki.
42. Centrum sportowo - rekreacyjno – kulturalne – stadiony piłkarskie (2007-2011) Wartość całego
zadania 7.420.135,72 zł.
43. Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią (20072012) - wartość robót budowlanych brutto: 33.901.805,36 zł.
V. Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2012 rok: sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna
Olecko – Kukowo, budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki – Duły, zakup i montaż wiat
przystankowych - FS Zajdy, Gąski, wykonanie bariery na Wiewiórczej ścieżce, budowa chodnika we
wsi Judziki (projekt) – FS, przebudowa drogi Ślepie – Zajdy, budowa wspólnego produktu
turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury, zakup kabiny sanitarnej na cmentarz, sieć
szerokopasmowa Gminy Olecko, budowa boksu garażowego OSP Lenarty, budowa przykanalika
kanalizacji deszczowej ul. Słowiańska, przebudowa oświetlenia ul. Gołdapska, budowa oświetlenia
w Dobkach (projekt) – FS, budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (projekt) – FS, budowa oświetlenia we
wsi Dzięgiele, modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS, zagospodarowanie terenu
przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS), zakup regału (Szczecinki), sprzętu
audiowizualnego (Olszewo) – FS, budowa drewnianej altany w Szczecinkach (FS), ogrodzenie plaży
w Dułach (FS, budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach, ogrodzenie placu
rekreacyjno - sportowego w Kijewie (FS , budowa boiska wielofunkcyjnego i placyku do koszykówki
w Gordejkach Małych (FS,), budowa boiska sportowego w Babkach Gąseckich (FS), budowa boiska
z placem zabaw - Giże (FS), przebudowa drogi Szczecinki – Borawskie, zakup średniego samochodu
ratowniczo gaśniczego, centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo.
VI. Środki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w 2012 roku są zaplanowane w wysokości 10 760 684 zł (13,4% wydatków
ogółem) – zadania zaplanowane na 2012 rok SA w załączniku nr 1. modernizacja i rozbudowa
regionalnego systemu informacji turystycznej, "Platforma współpracy EGO S.A.", „Mały
Archimedes” (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku), E-dukacj@
w Zespole Szkół w Olecku – rozwijający kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego
(Zespół Szkół Olecko), „ Chcę być przedszkolakiem” (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku,
Szkołę Podstawową w Gąskach, Zespół Szkół w Judzikach i Zespół Szkół w Babkach Oleckich),
„Mamo, tato mówię po angielsku”, E-Belfer - przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkól w Olecku
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do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu (projekt realizowany przez Zespół Szkół
w Olecku), „Szkoła tysiąca możliwości” (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku), budowa
boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach, centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne - hala
widowiskowo - sportowa z pływalnią.
(Źródło: sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetów 2009-2011 oraz projekt budżetu na 2012
rok).

Załącznik nr 2
Ulice i drogi w Olecku w Zarządzie Dróg Powiatowych ) dane z ZDP w Olecku
Olecko - ulice w ciągach dróg powiatowych:
L.p.

Numer drogi

1
2

1816 N
1899 N

3

1897 N

Nazwa drogi

Nazwa ulicy

Olecko - Świętajno -Dunajek
Olecko - Krupin - Raczki Wielkie Szczecinki
Olecko - Możne - dr. nr 653

Szosa do Świętajna
Szosa do Krupina
Szosa do Możnych

Olecko - ulice powiatowe:
L.p.

Nazwa ulicy

Numer ulicy

1

Asnyka

4901 N

2

Armii Krajowej

4902 N

3

Armii Ludowej

4903 N

4

Baczyńskiego

4904 N

5

Batorego

4905 N

6

Bohaterów Białostocczyzny

4906 N

7

Broniewskiego

4907 N

8

Cicha

4909 N

9

Cisowa

4910 N

10

Czerwonego Krzyża

4911 N

11

Dąbrowskiej

4912 N

12

11-go Listopada

4913 N

13

Gdańska

4914 N

14

Grunwaldzka

4915 N

15

Jagiellońska

4916 N
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16

Jeziorna

4917 N

17

Kajki

4918 N

18

Kamienna

4919 N

19

Kochanowskiego

4922 N

20

Konopnickiej

4923 N

21

Kopernika

4924 N

22

Kościuszki

4925 N

23

Kolejowa

4926 N

24

Aleje Lipowe

4928 N

25

Łąkowa

4930 N

26

1-go Maja

4931 N

27

Mazurska

4932 N

28

Mereckiego

4933 N

29

Mickiewicza

4934 N

30

Młynowa

4935 N

31

Nocznickiego

4937 N

32J

Norwida

4938 N

33

Orzeszkowej

4939 N

34

Parkowa

4941 N

35

Partyzantów

4942 N

36

Plac Wolności

4943 N

37

Produkcyjna

4944 N

38

Prusa

4945 N

39

Przybyszewskiego

4946 N

40

Przytorowa

4947 N

41

Reja

4948 N

42

Reymonta

4949 N

43

Sembrzyckiego

4951 N

44

Sienkiewicza

4952 N

45

Składowa

4953 N

46

Słowackiego

4954 N

47

Staffa

4959 N

48

Stroma

4960 N
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49

Syrokomli

4961 N

50

Środkowa

4963 N

51

Targowa

4964 N

52

Tartaczna

4965 N

53

Tunelowa

4966 N

54

Tuwima

4967 N

55

Warmińska

4968 N

56

Wąska

4969 N

57

Wiśniowa

4972 N

58

Wodna

4973 N

59

Zamkowa

4974 N

60

Plac Zamkowy

61

Zana

4976 N

62

Zielona

4977 N

63

Żeromskiego

4978 N

Wykaz nazw ulic i placów w mieście Olecko ( źr. Str int. Olecko):
1 Maja, 11 Listopada, Akacjowa, Aleja Zwycięstwa, Aleja 450–lecia Olecka, Aleje Lipowe, Armii
Krajowej, Armii Ludowej, Asnyka, Baczyńskiego, Batorego, Bohaterów Białostocczyzny,
Broniewskiego, Brzozowa, Chopina, Cicha, Cisowa, Czerwonego Krzyża, Dąbrowskiej, Dębowa,
Dworek Mazurski, Ełcka, Gdańska, Gołdapska, Grabowa, Grunwaldzka, Jagiellońska, Jeziorna, Kajki,
Kamienna, Kasprowicza, Kasztanowa, Kiepury, Klonowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Konopnickiej,
Kopernika, Kościuszki, Andrzeja Legusa, Leśna, Letnia, Ludowa, Łąkowa, Mazurska, Mereckiego,
Mickiewicza, Młynowa, Moniuszki, Nocznickiego, Norwida, Orzeszkowej, Osiedle Lesk, Osiedle nad
Legą, Osiedle Siejnik I, Osiedle Siejnik II, Paderewskiego, Park, Parkowa, Partyzantów, Janusza
Pawłowskiego, Plac Wieży Ciśnień, Plac Wolności, Plac Zamkowy, Produkcyjna, Prusa,
Przemysłowa, Przybyszewskiego, Przykamienna, Przytorowa, Reja, Reymonta, Rzemieślnicza,
Rzeźnicka, Sembrzyckiego, Sienkiewicza, Składowa, Słoneczna, Słowackiego, Słowiańska, Sokola,
Spacerowa, Sportowa, Staffa, Stroma, Syrokomli, Mariana Szeremety, Szosa do Krupina, Szosa do
Świętajna, Szymanowskiego, Środkowa, Targowa,

Tartaczna,

Tunelowa, Tuwima, Warmińska,

Wąska, Wiejska, Wieniawskiego, Wierzbowa, Wiśniowa, Wodna, Wojska Polskiego, Zamkowa,
Zamostowa, Zana, Zielona, Zyndrama, Żeromskiego.
(Źródło: Załącznik do Uchwały Nr VII/64/07 Rady Miejskiej w Olecku).
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Lp.

Nazwa ulicy

Przebieg ulicy

Nr ewidencyjny przejmowanej
ulicy powiatowej

1.

Chopina

Wojska Polskiego-11Listopada

4908N

2.

Kasprowicza

Aleja Zwycięstwa-Kościuszki

4920N

3.

Kiepury

Wiejska-Moniuszki

4921N

4.

Leśna

Wojska Polskiego – szpital - Wiejska

4927N

5.

Ludowa

Armii Krajowej-Czerwonego Krzyża

4929N

6.

Moniuszki

Gołdapska-Szymanowskiego

4936N

7.

Paderewskiego

Leśna- ulica ślepa

4940N

8.

Rzeźnicka

Kościuszki-Kasprowicza

4950N

9.

Słowiańska

11Listopada-Wojska Polskiego

4955N

10.

Sokola

Armii Krajowej-11Listopada

4956N

11.

Spacerowa

Ludowa-Gdańska

4957N

12.

Sportowa

Ludowa-wąskotorówka

4958N

13.

Szymanowskiego

Wieniawskiego-Moniuszki

4962N

14.

Wiejska

Gołdapska-Leśna

4970N

15.

Wieniawskiego

Moniuszki-Leśna

4971N

16.

Zamostowa

Ełcka-Zatorowa

4975N

WYKAZ DRÓG GMINNYCH
Gmina OLECKO (powiat olecki):
L.P

Nowy numer
drogi

Przebieg drogi / ulica

Dotychczasowy
numer drogi

1

141001 N

gr. gm. Kiliany - Olszewo

4009013

2

141002 N

Łęgowo – Olszewo

4009014

3

141003 N

Łęgowo – gr. gm. Golubki

4009015

4

141004 N

Łęgowo – dr. wojew. nr. 655 (Jaśki)

4009016

5

141005 N

dr. pow. nr. 1746 N (Duły) – Jaśki

4009017

6

141006 N

dr. wewnętrzna - Gordejki

4009020

7

141007 N

dr. wewnętrzna – Dobki

4009021

8

141008 N

Jaśki – Olecko kol.

4009019
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9

141009 N

Rosochackie – Dobki

4009023

10

141010 N

Rosochackie - Jaśki

4009022

11

141011 N

Rosochackie – gr. gm.

4009024

12

141012 N

dr. pow. nr. 1816 N (Rosochackie) – dr. pow. nr. 1826 N (Kukowo)

4009025

13

141013 N

dr. kraj. nr. 65 – dr. pow. nr. 1826 N (Kukowo)

4009026

14

141014 N

dr. pow. nr. 1826 N – gr. gm. Olecko kol.

4009027

15

141015 N

gr. gm. Giże - Zajdy

4009028

16

141016 N

dr. pow. nr. 1826 N (Zajdy) - Gąski

4009029

17

141017 N

Gąski – dr. pow. nr. 1940 N (Zatyki)

4009035

18

141018 N

Zatyki – gr. gm. Nowy Młyn

4009034

19

141019 N

dr. kraj. nr. 65 Gąski – Świdry kol.

4009036

20

141020 N

Kijewo – gr. gm. Bartkowski Dwór

4009037

21

141021 N

dr. pow. nr. 1907 N (Babki Gąseckie) – gr. gm. Golubie

4009038

22

141022 N

gr. gm. Golubki – dr. pow. nr. 1893 N (Judziki)

4009011

23

141023 N

gr. gm. Monety – dr. gm. nr. 141022 N

4009012

24

141024 N

Sedranki – dr. wojew. nr. 653

4009008

25

141025 N

dr. gm. nr. 141024 N (Sedranki) – dr. gm. nr. 141026 N (Babki
Oleckie)

4009010

26

141026 N

dr. pow. nr. 1893 N (Babki Oleckie) – dr. wojew. nr. 653

4009009

27

141027 N

dr. wojew. nr. 653 (Pieńki) – (obręb Przytuły)

4009032

28

141028 N

dr. pow. nr. 1897 N – Możne – dr. pow. nr. 1897 N

4009030

29

141029 N

dr. wojew. nr. 655 – gr. gm. Wieliczki

4009033

30

141030 N

dr. pow. nr. 1895 N – Jaworek – gr. gm.

4009001

31

141031 N

Plewki (wieś)

4009002

32

141032 N

dr. pow. nr. 1895 N – Borawskie Małe - Borawskie

4009004

33

141033 N

dr. pow. nr. 1895 N – Borawskie Małe

4009006

34

141034 N

dr. pow. nr. 1810 N (Plewki) – dr. gm. nr. 141032 N

4009003

35

141035 N

Dąbrowskie – dr. wojew. nr. 653

4009007

36

141036 N

Szczecinki – Borawskie

4009005

37

141037 N

gr. gm. – dr. pow. nr. 1826 N (Kukowo kol.)

4009024

38

141038 N

Możne – dr. wewnętrzna (Imionki-Dąbrowskie)

4009031

39

141039 N

dr. gm. nr. 141004 N – dr. kraj. nr. 65 (Sedranki)

4009018
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40

141040 N

dr wojew. nr 655 (Olecko ul. Kościuszki osiedle Lesk) - dr pow. nr
1826 N

-

41

141041 N

Olszewo (dr pow. nr 1746 N) – gr. gm. (Stożne)

-

42

141042 N

dr wojew. nr 655 – dr pow. nr 1746 N

-

43

141043 N

dr wojew. nr 655 – gr. gm. (dr pow. nr 1816 N Orzechówko)

-

44

141044 N

dr pow. nr 1816 N – gr. gm. Orzechówko

-

45

141045 N

Sedranki (dr kraj. Nr 65) – dr pow. nr 1893 N

-

46

141046 N

Imionki (dr pow. nr 1899 N) – Lipkowo (dr gm. nr 141029 N)

-

47

141047 N

Babki Oleckie (dr pow. nr 1893 N)– gr. gm. Golubki

-

48

141048 N

Dzięgiele Oleckie (dr pow. nr 1838 N) – Świdry (dr gm. nr 141019
N)

-

49

141501 N

Olecko ul. Akacjowa

-

50

141502 N

Olecko ul. Brzozowa

-

51

141503 N

Olecko ul. Kasztanowa

-

52

141504 N

Olecko ul. Klonowa

-

53

141505 N

Olecko ul. Letnia

-

54

141506 N

Olecko ul. Rzemieślnicza

-

55

141507 N

Olecko ul. Wierzbowa

-

56

141508 N

Olecko ul. Wojska Polskiego

-

57

141509 N

Olecko ul. bez nazwy (Orzeszkowej – Konopnickiej)

-

58

141510 N

Olecko ul. bez nazwy (Osiedle Siejnik)

-

59

141511 N

Olecko ul. bez nazwy I (od ul. Zielonej do granicy cmentarza)

-

60

141512 N

Olecko ul. bez nazwy II (od ul. Zielonej do granicy cmentarza)

-

61

141513 N

Olecko ul. bez nazwy III (od ul. Zielonej do granicy cmentarza)

-

62

141514 N

Olecko ul. bez nazwy IV (od ul. Zielonej do os. Sp. Mieszkaniowej
przy ul. Środkowej)

-

63

141515 N

Olecko ul. bez nazwy (od ul. Gołdapskiej do „wąskotorówki”)

-

64

141049 N

dr. gm. 141009 N (Rosochackie-Dobki)-dr.gm. nr 141044

-

65

141050 N

Lesk, od dr. nr141040 N-siedlisko „Hermanowo”

-

66

141051 N

Od ul. Wiejskiej - do dr. gm nr 141005 N

-

67

141516 N

Olecko ul. Chopina

4908 N

68

141517 N

Olecko ul. Kasprowicza

4920 N

69

141518 N

Olecko ul. Kiepury

4921 N
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70

141519 N

Olecko ul. Leśna

4927 N

71

141520 N

Olecko ul. Ludowa

4929 N

72

141521 N

Olecko ul. Moniuszki

4936 N

73

141522N

Olecko ul. Paderewskiego

4940 N

74

141523 N

Olecko ul. Rzeźnicka

4950 N

75

141524 N

Olecko ul. Słowiańska

4955 N

76

141525 N

Olecko ul. Sokola

4956 N

77

141526 N

Olecko ul. Spacerowa

4957 N

78

141527 N

Olecko ul. Sportowa

4958 N

79

141528 N

Olecko ul. Szymanowskiego

4962 N

80

141529 N

Olecko ul. Wiejska

4970 N

81

141530 N

Olecko ul. Wieniawskiego

4971 N

82

141531 N

Olecko ul. Zamostowa

4975 N

83

141532 N

Olecko ul. Przemysłowa

-

84

141533 N

Olecko ul. Janusza Pawłowskiego

-

85

141534 N

Olecko ul. Norwida

-

86

141535 N

Olecko ul. bez nazwy (Osiedle Siejnik II)

-

87

141536 N

Olecko ul. Andrzeja Legusa

-

88

141052 N

Ślepie - Zajdy

-

Źródło: Urząd Miejski w Olecku.
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