Informacja nr 2/2022
z działalności Burmistrza Pisza
za okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu
(19 stycznia 2022 r. - 16 lutego 2022 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych Wydziałów Urzędu
Miejskiego w Piszu, Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Piszu:
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
1. Gmina Pisz podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Dofinansowanie w kwocie
825 510,00 zł brutto obejmuje 100 % kwoty wydatków kwalifikowanych.
2. P. Robert Borkowski został wybrany Sołtysem Sołectwa Łupki.
3. Komendę Powiatową Policji w Piszu powiadomiono o uruchomieniu z dniem 1 stycznia
2022 r. nowych lokalizacji monitoringu wizyjnego na terenie miasta Pisz i umieszczeniu
kamer w następujących miejscach:
1) ul. Wyzwolenia 1;
2) ul. Dworcowa 7 (widok na Rondo im. Lecha Kaczyńskiego);
3) Rondo im. Zesłańców Sybiru;
4) ul. dr. Władysława Klementowskiego 11 (widok na ul. dr. Władysława
Klementowskiego, plac pomiędzy ul. dr. Władysława Klementowskiego 11 a ul. Jana
Matejki 1);
5) Rondo im. Premiera Stanisława Mikołajczyka;
6) ul. Gdańska (widok na parking przed wieżą ciśnień oraz drogą wjazdową do Pisza od
strony Wiartla).
4. Ogłoszono nabory na:
1) dwa stanowiska podinspektora Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Urzędu
Miejskiego w Piszu. Na ogłoszenie o naborze o numerze Org.2110.3.2022 z dnia
24.01.2022 nie wpłynęły żadne oferty. Na drugi nabór wpłynęła 1 oferta. Trwa
procedura naboru;
2) stanowisko podinspektora Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Wpłynęła 1 oferta. Na ww. stanowisko wybrano P. Renatę Obuchowską zam. Stare
Guty;
3) podinspektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji Urzędu Miejskiego
w Piszu. Termin składania ofert do 28 lutego 2022 r. do godz. 15.15.
Zamówienia Publiczne:
1. Dnia 18 stycznia 2022 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą”, pn.: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Pisz na 2022 r. – zadanie nr 2”
z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ulicy
Tęczowej 2, za maksymalną wartość nominalną zobowiązania 218.676,00 zł. Termin
realizacji przedmiotu zamówienia – 356 dni od dnia podpisania umowy (jednak nie dłużej
niż do dnia 31 grudnia 2022 r.).
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2. Dnia 21 stycznia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
pn.: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, wiat, przystanków i zatok
autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz”. Do
upływu terminu składania ofert, tj. do 31 stycznia 2022 r. do godz. 10.00, nie złożono
żadnej oferty. Dnia 8 lutego 2022 r. postępowanie zostało unieważnione na podstawie
art. 255 pkt 1 ustawy.
3. Dnia 26 stycznia 2022 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
pn.: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na
terenie miasta i gminy Pisz na 2022 r. – zadanie nr 1” z Przedsiębiorstwem Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ulicy Tęczowej 2, za maksymalną wartość
nominalną zobowiązania 300.604,90 zł. Termin realizacji przedmiotu zamówienia –
356 dni od dnia podpisania umowy (jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.).
4. Dnia 15 lutego 2022 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy pn.:
„Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu”. Termin składania ofert – 3 marca 2022 r.
do godz. 10:00.
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
1. Podpisano zlecenie nr GK.7226.25.2022 z firmą Usługi dla Rolnictwa Zdzisław Krysiak,
Turośl 11, 12-220 Ruciane-Nida, na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania
dróg na terenie gminy Pisz w ilości 24,84 km w terminie od 1 lutego 2022 roku do dnia
28 lutego 2022 roku za maksymalne wynagrodzenie za wykonanie ww. zlecenia
9.936,00 zł netto.
2. Podpisano zlecenie nr GK.7226.24.2022 z firmą Gospodarstwo Rolne Dariusz Rudnik,
Ciesina 16, 12-220 Ruciane-Nida, na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania
dróg na terenie gminy Pisz w ilości 7,39 km w terminie od 1 lutego 2022 roku do dnia
28 lutego 2022 roku za maksymalne wynagrodzenie za wykonanie ww. zlecenia 2.956,00
zł netto.
3. Podpisano zlecenie nr GK.7226.23.2022 z firmą Gospodarstwo Rolne Górski Henryk
Witold, Maszty 4, 12-200 Pisz, na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania
dróg na terenie gminy Pisz w ilości 13,23 km w terminie od 1 lutego 2022 roku do dnia
28 lutego 2022 roku za maksymalne wynagrodzenie za wykonanie ww. zlecenia 4.233,60
zł netto.
4. Podpisano zlecenie nr GK.7226.26.2022 z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz, na świadczenie usług w zakresie
zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Pisz w ilości 77,43 km w terminie od 1 lutego
2022 roku do dnia 28 lutego 2022 roku za maksymalne wynagrodzenie za wykonanie ww.
zlecenia 13.937,40 zł netto.
5. Wydano 7 decyzji na zajęcie pasa drogowego.
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH i PROMOCJI
1. Trwają przygotowania do wyjazdu młodzieży na 58 Niemiecko-Skandynawski Tydzień
Muzyczny – 2022 w Scheersburgu, który ma się odbyć w dniach 09.04.2022 r. –
19.04.2022 r.
2. Trwają przygotowania do ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych w 2022 r.
3. W ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko2

Mazurskiego” przygotowywane są dwa wnioski o dofinansowanie nw. zadań:
1) Sołectwo Pietrzyki – Strefa relaksu i integracji w Pietrzykach;
2) Sołectwo Rostki – Ścieżka edukacyjna o historii wsi Rostki.
4. Rozpoczęto przygotowania na dostawę i montaż elementów placów zabaw i siłowni
zewnętrznych w 2022 r. do 19 miejscowości gminy Pisz. Zlecono wykonanie map
projektowych.
WYDZIAŁ INWESTYCJI i POZYSKIWANIA FUNDUSZY
1. Zakończono weryfikację oświadczeń oraz dokumentów złożonych w ramach Konkursu
Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju
cyfrowym – „Granty PPGR”.
2. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Piszu o wydanie braku sprzeciwu na
roboty dla zadania pn. „ Przebudowa ulicy Letniej w Piszu”.
3. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Piszu o wydanie pozwolenia na budowę
dla zadania pn. „ Przebudowa ulicy Wiosennej w Piszu”.
4. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Piszu o wydanie pozwolenia na budowę
dla zadania pn. „ Przebudowa ulicy Wileńskiej w Piszu”.
5. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Piszu o wydanie decyzji o zezwolenie na
realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż
Al. Turystów w Piszu oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej”.
6. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Piszu o wydanie decyzji o zezwolenie na
realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „ Przebudowa drogi nr 174018N PietrzykiMaszty-Zawady”.
7. Odebrano dokumentacje projektowe 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 Narożnej w Piszu”, „Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Piszu”, „Przebudowa ulicy
Wędkarskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wileńskiej w Piszu", „Przebudowa ulicy
Wiosennej w Piszu”.
8. Złożono wniosek dnia 25.01.2022 r. o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi
gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 63/1 obręb Wąglik”.
9. Inwestycje w trakcie realizacji:
1) budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie
pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Piszu;
2) budowa drogi od ul. Wąglickiej w Piszu do m. Wąglik w formule zaprojektuj
i wybuduj;
3) przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ul. Wojska Polskiego
w Piszu;
4) przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne;
5) rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58;
6) rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Karwik;
7) opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Przebudowa ulicy Matejki
w Piszu”.
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WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO i NIERUCHOMOŚCI
1. Wydano 11 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych dla budynków położonych
na terenie miasta i gminy Pisz.
2. Sporządzono 24 wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz
przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
3. Sporządzono 2 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej położonych na terenie miasta Pisz.
4. Sporządzono 6 wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
położonych na terenie miasta Pisz.
5. Sporządzono 10 wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
położonych na terenie miasta i gminy pisz.
6. Sporządzono 22 umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
7. Ogłoszono 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy
Pisz.
8. Na podstawie aktu notarialnego dokonano sprzedaży 2 nieruchomości niezabudowanych
położonych na terenie miasta Pisz.
9. Wydano 1 decyzję w sprawie wygaszenia trwałego zarządu dla nieruchomości położonej
na terenie miasta Pisz.
10. Rozstrzygnięto 10 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta
i gminy Pisz.
11. Rozstrzygnięto przetarg na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej położonej na
terenie gminy Pisz.
12. Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) pomiędzy granicą jez. Roś a drogą do wsi Łupki oraz zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego;
2) części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie
ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka
A1ZP.
13. Oprócz ww. postępowań w zakresie planowania przestrzennego prowadzone są procedury
w sprawach:
1) ustalenia warunków zabudowy w ilości 76 szt.;
2) ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ilości 3 szt.;
3) przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ilości 6 szt.;
4) podziałów nieruchomości w ilości 20 szt.
14. Ponadto wydano:
1) 80 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) 16 opinii dotyczących przebiegu sieci infrastruktury technicznej i wyrażenia zgody na
dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane oraz innych opinii dotyczących
możliwości zagospodarowania terenów.
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URZĄD STANU CYWILNEGO
Udzielono 1 ślubu cywilnego.
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu
wpłynęło 472 wnioski o udzielenie pomocy społecznej i 145 wniosków o przyznanie
świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i innych. Od miesiąca stycznia 2022 roku Ośrodek
realizuje nowe zadanie ,,Dodatek Osłonowy”. Na dzień dzisiejszy wpłynęło 2111 wniosków
o tę formę pomocy oraz 17 wniosków o ,,Kartę Dużej Rodziny”.
Łącznie wydanych zostało 996 decyzji, w tym 804 przyznających pomoc społeczną,
i 192 w sprawach świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 412 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano kwotę 376 512,20 zł (zasiłki
celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki
zdrowotne, opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych). Na świadczenia rodzinne
i opiekuńcze, pielęgnacyjne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę
5 201 699,39 zł.
W powyższym okresie wpłynęły 4 „Niebieskie Karty” i odbyło się 5 spotkań Grupy
roboczej, na których omówiono 41 spraw.
Wnioski na programy Asystent Osoby Niepełnosprawnej edycja 2022 oraz Opieka
Wytchnieniowa edycja 2022 otrzymały dofinansowanie w pełnej kwocie, oczekujemy na
podpisanie umów.
Ośrodek wystąpił z wnioskiem o przyznanie środków w ramach programu ,,Korpus
wsparcia Seniora” - program ten jest skierowany do osób starszych w celu poprawy
bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.
Podopieczni Ośrodka mają możliwość korzystania z bezpłatnych porad
psychologicznych i prawnych.
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