Informacja nr 2/15
z działalności Burmistrza Pisza
okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (02 lutego 2015 r. – 02 marca 2015 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
1.

2.
3.
4.
5.

6.

3 lutego 2015 r. rozstrzygnięto nabór na Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Piszu. Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów i przeprowadzonych
rozmów kwalifikacyjnych wybrano Pana Mariusza Piotra Kaszak, zam. Babrosty.
Zatrudniono 33 osoby w ramach robót publicznych.
Rozpoczęto przygotowania dotyczące wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Piszu w
okręgu wyborczym nr 8 zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r.
Rozpoczęto przygotowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 10 maja 2015 r.
17 lutego 2015 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie
usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz
z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki na terenie miasta i gminy Pisz”. Do upływu
terminu składania ofert wpłynęło:
1) na zadanie nr 1 – 2 oferty
2) na zadanie nr 2 – 1 oferta
Obecnie Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
24 lutego 2015 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę
energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz". Termin składania ofert do 04 marca 2015 r.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH
1. Trwa rozliczanie finansowe projektu pn.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej
w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – aglomeracja Pisz”.
2. Przygotowywane są materiały wyjściowe niezbędne do opracowania „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pisz”.
Inwestycje w trakcie realizacji
1. Budowa skateparku w Piszu
2. Budowa ul. Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu
WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI
I.
Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg
krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr
63 (ul. Warszawska),
2) pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i
granicą administracyjną miasta Pisz,
3) części wsi Karwik
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oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
zespołu
wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu
Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1) części wsi Jeglin,
2) południowo – wschodniej części miasta Pisz,
3) dla terenów położonych w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w
sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana
Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),
4) północno – wschodniej części gminy Pisz,
5) części wsi Karwik,
II.
1. Wydano 10 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na
terenie miasta i gminy Pisz.
2. Wydano 2 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz w prawo własności.
3. Zgłoszono nieruchomość położoną na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w trybie
przetargu nieograniczonego.
4. Zawarto 13 umów dzierżawy gruntów położnych na terenie miasta i gminy Pisz.
5. Ogłoszono 4 wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
6. Sprzedano 3 lokale mieszkalne w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
7. Zakończono przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta i gminy
Pisz z wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI
1. W okresie od dnia 30 stycznia br. do dnia 27 lutego br. złożono 15 wniosków o
przyznanie Karty Dużej Rodziny. Ogółem z Karty Dużej Rodziny korzysta 267 rodzin
tj. 1380 osób.
2. Przeprowadzono
procedury konkursowe dla organizacji pozarządowych na
kwotę 200 000,00 zł w zakresie:
1) upowszechniania sportu i zajęć ruchowych;
2) upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie
kulturowym;
3) polityki prorodzinnej;
4) bezpieczeństwa obywateli;
5) współpracy z organizacjami pozarządowymi;
6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy.
3. Uczestniczono w spotkaniu Grupy Roboczej w ramach projektu „Modernizacja i
rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”, które odbyło się
18.02.2015 r. w Olsztynie.
4. Uczestniczono w konferencji „Biznes społecznie odpowiedzialny – dobre praktyki i
nowa perspektywa” w Olsztynie.
5. Przygotowane zostały we współpracy z Muzeum Ziemi Piskiej oraz organizacjami
pozarządowymi obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które
odbyły się 1.03.2015 r. Główna część obchodów, którą poprzedziły Bieg Pamięci
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Żołnierzy Wyklętych, msza św. oraz koncert, miała miejsce przy Gminnym Zespole
Szkół w Piszu.
URZĄD STANU CYWILNEGO
Zawarto 5 małżeństw przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
PION OCHRONY
1. Sporządzono sprawozdanie z oceny stanu obrony cywilnej na terenie Gminy Pisz za
2014 rok.
2. W dniu 13.02.2015 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ełku uczestniczono w
grze decyzyjnej dotyczącej prowadzenia Akcji Kurierskiej.
3. Wydano 24 decyzje administracyjne w zakresie świadczeń na rzecz obrony.
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Piszu wpłynęło 500 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 55 wniosków o
przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 75 decyzji w
sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 391 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 356 737,65 zł na zasiłki celowe,
okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki
zdrowotne, opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, kwotę 551 968,46 zł na
świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 129 310,00 zł na fundusz alimentacyjny.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału,
lekarstw oraz na dożywianie dzieci w szkołach. Od 2 stycznia br. dożywianiem objęto
876 dzieci.
Ośrodek systematycznie świadczy usługi przewozowe na rzecz osób
niepełnosprawnych z terenu gminy Pisz. Częstotliwość zleceń uzależniona jest od
potrzeb indywidualnych osób lub instytucji.
W ramach prowadzenia procedury „Niebieska Karta” odbyło się 5 spotkań grup
roboczych, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji.
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