Informacja nr 2/2021
z działalności Burmistrza Pisza
za okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu
(28 stycznia 2021 r. - 23 lutego 2021 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych Wydziałów Urzędu
Miejskiego w Piszu oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu:
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
1. Mieszkańcy Sołectwa Kocioł Duży wybrali P. Emila Sajdaka na sołtysa ww. sołectwa.
2. Na wniosek Burmistrza Pisza z dnia 18 listopada 2020 r. Minister Cyfryzacji wyraził zgodę
na przyłączenie do węzła krajowego systemu teleinformatycznego Portal Partycypacji
Społecznej, w którym udostępnione będą usługi online.
3. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z siedzibą w Bielsko-Białej, w interpretacji
indywidualnej z dnia 15 lutego 2021 r., potwierdził prawidłowość stanowiska Gminy Pisz
dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku
VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ,,Cyfrowe usługi w zakresie
udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz”.
4. Ogłoszono nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Pisz. Termin składania ofert –
23.02.2021 r.
5. Przygotowano Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 i zamieszczono go
w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Piszu.
6. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Piszu brali udział w szkoleniach on-line z zakresu:
1) elektronicznego obiegu dokumentów w dniach 8 i 11 lutego 2021 r.;
2) Pracowniczych Planów Kapitałowych w dniach 18 i 19 lutego 2021 r.
7. Po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego w Suwałkach dokonano zniszczenia
wytypowanej do brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii ,,B”.
Zamówienia publiczne:
1. Dnia 10 lutego 2021 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego
na „Przebudowę dróg gminnych na działkach o numerach geod.: 1352 i 1330 obręb Pisz 1
w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Misińskiego w Piszu”
i „Przebudowa ulicy Miodowej w Piszu”” z Tomaszem Przygodą prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą Pracownia Usług Inżynierskich Przygoda Tomasz
z
siedzibą w Piszu, przy ul. Marii Konopnickiej 6/3, za łączną cenę 772.056,62 zł brutto
za
realizację przedmiotu zamówienia. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 30
września 2021 r.
2. Dnia 16 lutego 2021 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego
na „Przebudowę drogi gminnej na działkach o numerach geod.: 1183 i 1184 obręb Pisz 1
w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wilczej w Piszu”
z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy
ul. Czerniewskiego 2 za łączną cenę 562.362,64 zł brutto za realizację przedmiotu
zamówienia. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 30 września 2021 r.
3. Dnia 17 lutego 2021 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego
na „Przebudowę dróg gminnych na działkach o numerach geod.: 1391, 1305, 1279 i 1292
obręb Pisz 1 w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Suwalskiej w Piszu”,
„Przebudowa ulicy Piwnej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Smoczej w Piszu” i „Przebudowa
ulicy Żytniej w Piszu”” z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym w Piszu Sp. z o.o.
z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 2 za łączną cenę 1.367.782,79 zł brutto za
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realizację przedmiotu zamówienia. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia
30 września 2021 r.
Dnia 17 lutego 2021 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego
na „Przebudowę drogi gminnej na działce o numerze geod.: 1269 obręb Pisz 1
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Pszenicznej w Piszu”
z Tomaszem Przygodą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Usług
Inżynierskich Przygoda Tomasz z siedzibą w Piszu, przy ul. Marii Konopnickiej 6/3 za
łączną cenę 260.030,30 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Termin realizacji
przedmiotu zamówienia – do dnia 30 września 2021 r.
Dnia 18 lutego 2021 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego
na „Przebudowę drogi gminnej na działce o numerze geod.: 1222 obręb Pisz 1
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Rysiej w Piszu”
z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu,
przy ul. Czerniewskiego 2 za łączną cenę 419.594,68 zł brutto za realizację przedmiotu
zamówienia. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 30 września 2021 r.
Dnia 18 lutego 2021 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego
na „Świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i
żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki 0-31,5 mmi mieszanki
kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 1 (teren
miasta Pisz)” z Cezarym Leszczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
ŻWIROWNIA USŁUGI ZIEMNO-BUDOWLANE Cezary Leszczyński z siedzibą
w miejscowości Jagodne za łączną cenę 79.089,00 zł brutto za realizację przedmiotu
zamówienia. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia
31 grudnia 2021 r.
Dnia 18 lutego 2021 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego
na „Świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i
żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki
kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 2 (teren
gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz)” z Cezarym Leszczyńskim prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą ŻWIROWNIA USŁUGI ZIEMNO-BUDOWLANE
Cezary Leszczyński z siedzibą w miejscowości Jagodne za łączną cenę 353.256,00 zł brutto
za realizację przedmiotu zamówienia. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia
zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
1. Wydano 36 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.
2. Wydano 2 decyzje w sprawie przyznania dodatku energetycznego.
3. Wydano 1 decyzję na zajęcie pasa drogowego.
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH i PROMOCJI
1. Zakończono rozliczanie sprawozdań z działalności organizacji pozarządowych za rok
2020.
2. W dniu 16 lutego br. ogłoszono otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w zakresie:
1) upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym;
2) bezpieczeństwa obywateli;
3) zadania w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej.

2

3. W dniu 16 lutego br. ogłoszono również konkurs na wsparcie realizacji zadania
publicznego w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych. Rozstrzygnięcie
konkursów nastąpi do dnia 19 marca 2021 r.
4.W trakcie redagowania jest dziesiąty numer czasopisma „Panorama Piska.
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY PISZ”.
5. Na bieżąco realizowane są zadania z programu Karta Dużej Rodziny. Obecnie
w Gminie Pisz 1009 rodzin złożyło wniosek i są użytkownikami karty.
6. Prowadzono nadzór i rozliczano prace skazanych przez Sąd Rejonowy na prace
społeczne.
7. Trwają prace związane z wnioskiem „Małe Granty Sołeckie Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.
8. Na bieżąco umieszczane są informacje o wydarzeniach na stronie internetowej
gminy Pisz w aplikacji na urządzenia mobilne „Pisz. Raj dla aktywnych” oraz na
Facebooku.
WYDZIAŁ INWESTYCJI i POZYSKIWANIA FUNDUSZY
1. Zakończono realizację robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Budowa PSZOK
w Gminie Pisz (przy ul. Tęczowej w Piszu)”.
2. Gmina Pisz podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja targowiska
miejskiego w Piszu”. Kwota dofinansowania 1.000.000,00 zł.
3. Gmina Pisz podpisała umowy na prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy
realizacji zadań przebudowy ulic: Suwalska, Żytnia, Piwna, Smocza, Misińskiego,
Miodowa, Wilcza, Pszeniczna, Rysia.
4. Inwestycje w trakcie realizacji:
1) budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej;
2) przebudowa ulic: Suwalskiej, Żytniej, Piwnej, Smoczej, Misińskiego, Miodowej,
Wilczej, Pszenicznej, Rysiej;
3) rozbudowa drogi gminnej prowadzącej do m. Szeroki Bór Piski;
4) przebudowa ulicy Jagodnej w m. Jagodne;
5) opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji: „Przebudowa drogi
nr 174018N Pietrzyki - Maszty – Zawady”, „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż
Al. Turystów w Piszu oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej”, „Przebudowa drogi
łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Piszu”, „Przebudowa ulicy Baśniowej
w Piszu”, „Przebudowa ulicy Bratniej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Letniej w Piszu”,
„Przebudowa ulicy Matejki w Piszu”, „Przebudowa ulicy Narożnej w Piszu”,
„Przebudowa ulicy Owocowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Piszu”,
„Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wileńskiej w Piszu",
„Przebudowa ulicy Wiosennej w Piszu” i „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu”.
WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO i NIERUCHOMOŚCI
Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz:
2) pomiędzy granicą jez. Roś a drogą do wsi Łupki:
oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic
Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP.
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Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
- dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz.
Oprócz ww. postępowań w zakresie planowania przestrzennego prowadzone są procedury
w sprawach:
1) ustalenia warunków zabudowy w ilości 115 szt.;
2) ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ilości 5 szt.;
3) przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ilości 4 szt.;
4) podziałów nieruchomości w ilości 28 szt.
Ponadto, do dnia 23.02.2021 r. wydano:
1) 85 zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w obowiązujących miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego lub na terenach nieobjętych planami miejscowymi,
o przeznaczeniu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz oraz wypisów i wyrysów z planów miejscowych;
2) 15 opinii dotyczących przebiegu sieci infrastruktury technicznej i wyrażenia zgody na
dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane oraz innych opinii dotyczących
możliwości zagospodarowania terenów.
Ponadto:
1) wydano 12 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych dla budynków położonych
na terenie miasta i gminy Pisz;
2) sporządzono 46 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej;
3) sporządzono 40 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz;
4) sporządzono 3 wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz i gminy Pisz,
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej;
5) sporządzono 2 wykazy nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie położonej
na terenie miasta Pisz;
6) sporządzono 5 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu;
7) ogłoszono 1 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na
terenie miasta Pisz;
8) rozstrzygnięto 5 przetargów na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie
miasta Pisz;
9) na podstawie aktów notarialnych dokonano sprzedaży 2 nieruchomości
niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Pisz;
10) dokonano sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu
wpłynęło 385 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 1569 wniosków o przyznanie
świadczenia wychowawczego oraz 69 wniosków rodzinnych i alimentacyjnych, świadczeń
rodzicielskich. Łącznie wydanych zostało 1342 decyzje, w tym 472 decyzji przyznających
pomoc społeczną i 778 decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego oraz 92 decyzje
dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego,
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego. Pracownicy
socjalni przeprowadzili 385 rodzinnych wywiadów środowiskowych. Na świadczenia pomocy
społecznej wydatkowano kwotę 445 566,01 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie,
opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłata za pobyt dzieci
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w rodzinach zastępczych), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, wychowawcze oraz fundusz
alimentacyjny wydano 3 344 025,28 zł. W ramach prowadzenia procedury „Niebieska Karta”
w powyższym okresie wpłynęło 9 ,,Niebieskich Kart” i odbyło się 1 spotkanie Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz 2 spotkania Grup Roboczych, w których uczestniczyli
przedstawiciele różnych instytucji, rozpatrywano 7 spraw dotyczących przemocy.
W okresie sprawozdawczym Ośrodek wydał 266 skierowań uprawniających do
otrzymania żywności z Banku Żywności w Piszu. Kontynuowana jest realizacja programu
z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Wspieraj Seniora”, którego celem jest
realizacja usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii
zdecydują się na pozostanie w domu. Usługi wsparcia polegają na dostarczeniu zakupów,
zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem. Ośrodek w ramach programu dostarczył
zakupów dla 38 Seniorów.
Ośrodek jest również koordynatorem gminnym transportu osób na szczepienie.
W okresie sprawozdawczym przetransportowano 12 osób.
Pracownicy socjalni nadal wspierają rodziny w kwarantannie zgłoszone przez
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Piszu. Rodziny mają możliwość otrzymania
zakupów żywnościowych oraz wsparcie psychologiczne.
Podopieczni Ośrodka mają możliwość korzystania z bezpłatnych porad
psychologicznych.
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