Informacja nr 4/2022
z działalności Burmistrza Pisza
za okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu
(24 marca 2022 r. - 21 kwietnia 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:
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
W dniu 1 kwietnia 2022 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu
przeprowadził kontrolę stanu technicznego sprawności elementów budynku Urzędu Miejskiego
w Piszu. Wynik kontroli – bez uwag.
NADZÓR NAD SPÓŁKAMI GMINNYMI
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu ogłosiła konkurs na
stanowisko Prezesa Zarządu PEC. Zgłoszenia do konkursu należy składać w siedzibie spółki
do dnia 16 maja 2022 r. do godz. 14:30.
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
1. Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku wydało zgodę na brakowanie
dokumentacji niearchiwalnej z lat 1995 - 2016, w ilości 79,95 mb.
2. Do dnia 25 marca 2022 r. wpłynęły trzy oferty na świadczenie usługi doradczej wsparcia
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej
V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.
Umowę na świadczenie ww. usługi podpisano z mjc sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy
ul. Plenerowej 16/1. Wartość umowy 18.450,00 zł brutto.
3. W dniu 4 kwietnia 2022 r. firma AMTECH Adam Matysik z siedzibą przy ul. Piaskowej
25c, 18-106 Niewodnica Korycka, rozpoczęła prace budowlane w ramach zadania pn.
,,Budowa monitoringu wizyjnego” sieci światłowodowych przeznaczonych do monitoringu
w niżej wymienionych relacjach:
1) ul. Gustawa Gizewiusza 5 <-> ul. Olsztyńska 5;
2) ul. Olsztyńska 5 <-> ul. Olsztyńska 2;
3) Rondo Stanisława Mikołajczyka <-> ul. Tęczowa. Wartość zamówienia – 71.688,75 zł
netto. Termin wykonania – 30 czerwca 2022 r.
4. W celu dalszej realizacji zadań związanych z budową sieci monitoringu miejskiego
zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przyłącza światłowodowego
do monitoringu wizyjnego relacji Piski Dom Kultury <-> Port na rzece Pisie.
Wykonawca - Karol Jabłoński zam. ul. Stanisława Dubois 15/99, 14-349 Białystok.
Wartość zamówienia – 8.019,60 zł brutto. Termin wykonania – 31 sierpnia 2022 r.
5. Ogłoszono nabór na stanowisko podinspektora Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania
Funduszy Urzędu Miejskiego w Piszu. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia
20.04.2022 r. nie wpłynęły żadne oferty.
6. Ogłoszono kolejny nabór na stanowisko podinspektora Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania
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Funduszy Urzędu Miejskiego w Piszu. Termin składania ofert – 31 maja 2022 r.
Zamówienia publiczne:
1. Dnia 29 marca 2022 r. zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” – z uwagi na fakt, iż cena
najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt 2 ustawy pn.: „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu”.
2. Dnia 4 kwietnia 2022 r. zostało wszczęte kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy pn.: „Przebudowa
ulicy Nowy Świat w Piszu”. Termin składania ofert – 6 maja 2022 r do godz. 10:00.
3. Dnia 6 kwietnia 2022 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy pn.:
„Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej w Piszu” – zadanie nr 1
z MAGIC GARDEN Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Pakość, przy ul. Kard. Stefana
Wyszyńskiego 60a, za łączną cenę 26.629,50 zł brutto za realizację całego przedmiotu
zamówienia. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 45 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Dnia 7 kwietnia 2022 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pn.: „Doposażenie
placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Lipowej w Piszu” – zadanie nr 2 z Józefem
Kozłowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Józef Kozłowski z siedzibą
w miejscowości Tychowo 16, 76 – 100 Sławno, za łączną cenę 30.171,90 zł brutto za
realizację całego przedmiotu zamówienia. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 45 dni od dnia zawarcia umowy.
5. Dnia 14 kwietnia 2022 r. zostało wszczęte kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy
pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu”. Termin składania ofert – 4 maja
2022 r. do godz. 10:00.
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
1. Wydano 4 decyzje na zajęcie pasa drogowego.
2. Wydano 1 decyzję zezwalającą na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Pisz.
3. Komisja Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu
zaopiniowała 6 wniosków osób kwalifikujących się i niekwalifikujących się do zawarcia
umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Pisz.
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH i PROMOCJI
1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych
podpisywane są umowy oraz przekazywane środki finansowe na realizację zadań
publicznych. Do dnia dzisiejszego podpisano 12 z 19 umów.
2. Opracowano, wydano oraz przekazano mieszkańcom nr 1 kwartalnika Panoramy Piskiej
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Biuletynu Informacyjnego Gminy Pisz.
3. Burmistrz Pisza wraz z sołtysami został zaproszony na Samorządowe Forum Sołtysów na
Warmii i Mazurach, które odbędzie się w Ostródzie w dniu 20 maja br. Wyjazd jest
w trakcie organizacji.
4. W dniu 6 kwietnia współorganizowano spotkanie informacyjne dla uchodźców z Ukrainy.
5. Dnia 7 kwietnia br. swoje 100 urodziny obchodził Pan Saturnin Smoliński – mieszkaniec
Pisza. Zorganizowano spotkanie Jubilata z władzami samorządowymi oraz rodziną.
6. Od dnia 16 marca br. uchodźcy z Ukrainy mogą ubiegać się o nadanie nr PESEL. Do dnia
21 kwietnia br. nadano 304 numerów PESEL.
7. Na bieżąco realizowane są zadania finansowane z funduszu sołeckiego.
8. Na bieżąco umieszczane są informacje o wydarzeniach na stronie internetowej gminy Pisz
oraz na Facebooku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI i POZYSKIWANIA FUNDUSZY
1. Dnia 15 kwietnia 2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji pn.
„Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego
i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz „Modernizacja
infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz” (dostawa i montaż
18 lamp solarnych).
2. Dnia 14 kwietnia 2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja
boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz 1” (przy skrzyżowaniu
ul. Tuwima i ul. Stefana Batorego).
3. Dnia 5 kwietnia 2022 r. podpisano umowę o przyznanie grantu dotyczącego
Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.
4. W związku z podpisaną umową o przyznanie grantu trwają prace przygotowawcze
dotyczące zamówienia sprzętu komputerowego w ramach realizacji zadania pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR”.
5. Gmina Pisz otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi
gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik”
w kwocie 70.000,00 zł.
6. Gmina Pisz otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja stawu
wraz z zagospodarowaniem terenu w Wiartlu” w kwocie 53.247,00 zł.
7. Dnia 30 marca 2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji pn.
„Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym”
w kwocie 2.013.867,73 zł.
8. W związku z podpisaną umową o dofinansowanie trwają prace przygotowawcze dotyczące
przystąpienia do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Maldanin – Imionek
wraz z budową oświetlenia drogowego”.
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9. W związku z podpisaną umową o dofinansowanie trwają prace przygotowawcze dotyczące
przystąpienia do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do
terenów inwestycyjnych w gminie Pisz”.
10. Dnia 1 kwietnia 2022 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej
realizacji zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Stare Guty”;
11. Dnia 7 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe dotyczące zaproszenia do
złożenia oferty na usługę polegającą na wykonaniu i przekazaniu kompletnej, technicznej
dokumentacji projektowej inwestycji pn.: ,,Przebudowa ulicy Bolesława Prusa w Piszu”,
„Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Piszu”, „Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego
w Piszu”, „Przebudowa ulicy Łowieckiej w m. Jagodne”, „Przebudowa ulicy Gajowej
w m. Jagodne” i „Przebudowa ulicy Zielonej w m. Jagodne”. Z uwagi na brak
wystarczających środków postępowanie zostało unieważnione.
12. Dnia 14 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe dotyczące zaproszenia do
złożenia oferty na usługę polegającą na wykonaniu i przekazaniu kompletnej, technicznej
dokumentacji projektowej inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Pogodnej w Piszu”,
„Przebudowa ulicy Dobrej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Kominiarskiej w Piszu”,
„Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354,356, 153/1, 152/1 obręb
Snopki” i „Przebudowa drogi na działce o nr geod. 1148/9 i 1148/2 obręb Pisz 1”.
13. Gmina Pisz zakupiła i wymieniła żarówki typu LED w ramach zadania pn. „Wymiana
żarówek na istniejącym oświetleniu ulic Kościuszki i Wojska Polskiego w Piszu” na kwotę
6.494,40 zł.
14.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 - wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę;
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) opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Przebudowa ulicy Matejki
w Piszu”.
WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO i NIERUCHOMOŚCI
1. Wydano 7 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych dla budynków położonych na
terenie miasta i gminy Pisz.
2. Sporządzono 31 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
3. Sporządzono 1 wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej położonej na terenie miasta Pisz.
4. Sporządzono 2 wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
ograniczonego położonych na terenie miasta Pisz.
5. Sporządzono 27 umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
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6. Na podstawie aktu notarialnego dokonano sprzedaży 8 nieruchomości położonych na
terenie miasta i gminy Pisz.
7. Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż składnika majątkowego (pomostu drewnianego) na
terenie gminy Pisz.
8. Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie
miasta Pisz (dz.o nr geod. 1886/4).
9. Na podstawie aktu notarialnego dokonano sprzedaży 3 lokali mieszkalnych położonych na
terenie miasta Pisz.
10. Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna.
11. Aktem notarialnym ustanowiono prawo służebności przesyłu dla nieruchomości gruntowej
położonej w gminie Pisz.
12. Sporządzono wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu
nieograniczonego położonej na terenie gminy Pisz
13. 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.
14. Oprócz ww. postępowań w zakresie planowania przestrzennego prowadzone są procedury
w sprawach:
1) ustalenia warunków zabudowy w ilości 70 szt.;
2) ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ilości 6 szt.;
3) przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ilości 7 szt.;
4) podziałów nieruchomości w ilości 20 szt.
15. Ponadto wydano:
1) 70 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.
URZĄD STANU CYWILNEGO
Udzielono 1 ślubu cywilnego.
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło
363 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 453 wnioski o przyznanie świadczeń
rodzinnych, alimentacyjnych i innych. Od miesiąca stycznia 2022 r. Ośrodek realizuje nowe
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zadanie ,,Dodatek Osłonowy”. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 300 wniosków
i wydano 643 decyzje na kwotę 1 421 408,83 zł.
Łącznie wydanych zostało 1117 decyzji, w tym 331 przyznających pomoc społeczną
i 786 w sprawach świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego, (w tym
643 dotyczących dodatku osłonowego). Pracownicy socjalni przeprowadzili 313 rodzinnych
wywiadów środowiskowych.
Na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano kwotę 401 544,84 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 wydatkowano kwotę 1 636 710,55 zł. Na fundusz
alimentacyjny wydatkowano kwotę 76 375,12 zł.
W powyższym okresie wpłynęło 9 „Niebieskich Kart”, odbyły się 4 spotkania Grupy
Roboczej, podczas których omówiono 34 sprawy.
Ośrodek

jest

w

trakcie

realizacji

trzech

programów

,,Asystent

Osoby

Niepełnosprawnej” - edycja 2022, ,,Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022. Programy
skierowane do dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych które z uwagi na niepełnosprawność
wymagają wsparcia. ,,Korpusu Wsparcia Seniora” - program ten jest skierowany do osób
starszych w celu poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w
miejscu zamieszkania. Na wszystkie programy Ośrodek otrzymał dofinansowanie w pełnej
kwocie.
Ośrodek rozpoczął przyjmowanie wniosków na nowe świadczenie przyznające kwotę
300 zł skierowane do obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa. Obecnie przyjęto 144 wnioski i wypłacono kwotę 58 800,00 zł. Przyjmujemy także
wnioski na zadania związane ze świadczeniem pieniężnym za zapewnienie zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Obecnie wpłynęły 34 wnioski
MGOPS realizuje również zadania związane z przyznawaniem stypendiów szkolnych,
dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz Kartę Dużej Rodziny.
Podopieczni Ośrodka mają możliwość korzystania z bezpłatnych porad psychologicznych
i prawnych. Obywatele Ukrainy mają możliwość skorzystania z bezpłatnych porad
psychologicznych.
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