Informacja nr 3/2022
z działalności Burmistrza Pisza
za okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu
(17 lutego 2022 r. - 24 marca 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. W dniu 2 marca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Piszu rozpoczęła się kontrola problemowa
przeprowadzana w trybie zdalnym. Przedmiot kontroli: realizacja zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r.
o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 z późn. zm.), i ustawy z dnia
24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510 z późn. zm.).
Przewidywany czas trwania czynności kontrolnych: 2 marca – 15 kwietnia 2022 r.
2. W związku z umową 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, wystosowano zaproszenia do złożenia ofert
na świadczenie usługi doradczej wsparcia. Termin składania ofert – 25.03.2022 r.
3. Do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie złożono oświadczenie o zachowaniu trwałości
projektu pn. „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej w Gminie
Pisz”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WiM na lata
2014 - 2020. Numer umowy: RPWM.03.01.00-28-0029/19-00 z dnia 30 września 2019 r.
4. Z firmą AMTECH Adam Matysik z siedzibą w Niewodnicy Koryckiej przy ulicy Piaskowej
nr 26, podpisano umowę na wybudowanie 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;
oraz budowę infrastruktury teletechnicznej relacji Rondo Stanisława Mikołajczyka <->
ul. Tęczowa. Wartość zamówienia – 71.688,75 zł netto. Termin wykonania – 30 czerwca
2022 r.
5. Ogłoszono nabory na stanowisko:
1) podinspektora Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego
w Piszu. Zgłosiło się dwóch kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze. Nie dokonano wyboru kandydata na ww. stanowisko pracy z
uwagi na to, że jeden z kandydatów zrezygnował z udziału w drugim etapie naboru –
rozmowie kwalifikacyjnej. Drugi kandydat nie posiadał doświadczenia zawodowego i
wystarczających kwalifikacji wymaganych na tym stanowisku pracy;
2) podinspektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji Urzędu Miejskiego
w Piszu. Na ogłoszenie o ww. naborze wpłynęły cztery oferty. Do drugiego etapu naboru
– rozmowy kwalifikacyjnej przystąpiło czterech kandydatów. Na podstawie analizy
przedłożonych dokumentów i przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, komisja
rekrutacyjna zarekomendowała do zatrudnienia kandydaturę Pani Sylwii Krześniewskiej
zam. Pisz;
3) podinspektora Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego
w Piszu. Termin składania ofert – 20.04.2022 r.
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6. Do Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział Ełk przekazano dokumentację
archiwalną aktową wytworzoną przez Prezydium Rady Narodowej w Piszu. Dokumentacja
pochodziła z lat 1949 – 1983, w łącznej ilości 296 jednostek archiwalnych.
7. W związku z trwającą inwentaryzacją infrastruktury i usług telekomunikacyjnych Gmina
Pisza przekazała do Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacje o potencjalnych
zasięgach sieci i świadczonych usługach telekomunikacyjnych.
Zamówienia publiczne:
1. Dnia 3 marca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia
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.: „Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy
ul. Ogrodowej w Piszu. Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Lipowej
w Piszu”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania. Do upływu terminu
składania ofert – tj. do dnia 11 marca 2022 r. do godz. 10:00 wypłynęło 6 ofert na zadanie
nr 1 oraz 7 ofert na zadanie nr 2. Obecnie Komisja przetargowa jest w trakcie badania
i oceny złożonych ofert.
2. Dnia 4 marca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pn.: „Przebudowa
ulicy Nowy Świat w Piszu”. Termin składania ofert – 25 marca 2022 r do godz. 10:00.
3. Dnia 8 marca 2022 r. zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 255 pkt 1 ustawy – z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty
w prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy
pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu”.
4. Dnia 17 marca 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 – 1 kwietnia
2022 r. do godz. 10:00.
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
1. Firmie PPUH Elektromet Iwona i Robert Barma ul. Dolna 2F, 12-230 Biała Piska zlecono
wykonanie prac polegających na naprawie uszkodzonego słupa oświetlenia drogowego w
miejscowości Szeroki Bór Piski za maksymalne wynagrodzenie 2.026,93 zł netto.
2. Zarejestrowano 400 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
3. Rozpatrzono 16 wniosków na wycinkę drzew na terenie miasta i gminy Pisz.
4. Wydano 5 decyzji na zajęcie pasa drogowego.
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH i PROMOCJI
1. W dniu 11 marca 2022 r. zorganizowany został Gminny Dzień Sołtysa. Spotkanie odbyło się
w Urzędzie Miejskim w Piszu.
2. Dnia 14.03.2022 r. swoje 100-letnie urodziny obchodził Pan Leonard Leoniec – mieszkaniec
Pisza. Zorganizowano spotkanie Jubilata z władzami samorządowymi oraz rodziną.
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3. W dniu 18.03.2022 r. rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w zakresie: upowszechniania sportu i zajęć ruchowych; upowszechniania
wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym; w zakresie
bezpieczeństwa obywateli oraz ekologii i edukacji ekologicznej. Udzielono 19 dotacji na
kwotę 180.000 zł.
4. Od dnia 16.03.2022 r. uchodźcy z Ukrainy mogą ubiegać się o nadanie Nr PESEL. Do dnia
24 marca nadano 133 Nr PESEL.
5. Na bieżąco realizowane są zadania finansowane z funduszu sołeckiego.
6. Zakupiono 22 tablice ogłoszeniowe do sołectw z Gminy Pisz.
7. Złożono wniosek do konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2022 r.
na zadanie „Zielony Targ w Karwiku”.
WYDZIAŁ INWESTYCJI i POZYSKIWANIA FUNDUSZY
1. Dnia 14.03.2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Pod białoczerwoną”.
2. Dnia 21.03.2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko–Mazurskiego na lata 2014-2020 inwestycji pn. „Budowa Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz - etap III”.
3. Dnia 28.02.2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład
- Program Inwestycji Strategicznych, zadań pn.:
a) „Przebudowa drogi nr 174525N w Piszu” (ciąg pieszo-rowerowy przy Al. Turystów),
b) „Przebudowa ulicy Matejki w Piszu”,
c) „Przebudowa ulic na osiedlu „Nowy Świat” w Piszu” (6 ulic),
d) „Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową”,
e) „Modernizacja wiejskich hydroforni w miejscowościach popegeerowskich”.
4. Dokonano aktualizacji fiszki projektowej dotyczącej projektu pn. „Stworzenie
zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku
Fortyfikacji Mazurskich”.
5. Gmina Pisz otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na
realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej Maldanin – Imionek wraz
z budową oświetlenia drogowego” w kwocie 2.041.840,76 zł.
6. Gmina Pisz otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na
realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów
inwestycyjnych w gminie Pisz”, w kwocie 3.101.700,00 zł.
7. Złożono zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę dla zadania
pn. „ Przebudowa ulicy Baśniowej w Piszu”.
8. Złożono zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę dla zadania
pn. „ Przebudowa ulicy Narożnej w Piszu”.
9. W dniu 28.02.2022 r. zakończono realizację zadania pn. „Usunięcie kolizji istniejących
urządzeń elektroenergetycznych z projektowanym zagospodarowaniem terenu –
modernizacja targowiska miejskiego w Piszu” – koszt inwestycji 24.464,70 zł (środki
własne Gminy Pisz - 100%).
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10.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) opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Przebudowa ulicy Matejki
w Piszu”.
WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO i NIERUCHOMOŚCI
1. Wydano 16 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych dla budynków położonych na
terenie miasta i gminy Pisz.
2. Sporządzono 42 wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
3. Sporządzono 1 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej położonych na terenie miasta Pisz.
4. Sporządzono 4 wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
położonych na terenie miasta Pisz.
5. Sporządzono 13 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
6. Na podstawie aktu notarialnego dokonano 2 zamian nieruchomości położonych na terenie
gminy i miasta Pisz.
7. Na podstawie aktu notarialnego dokonano sprzedaży 7 nieruchomości położonych na
terenie miasta Pisz.
8. Rozstrzygnięto 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta
i gminy Pisz.
9. Rozstrzygnięto 1 przetarg na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej położonej
na terenie gminy Pisz.
10. 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.
11. Oprócz ww. postępowań w zakresie planowania przestrzennego prowadzone są procedury
w sprawach:
1) ustalenia warunków zabudowy w ilości 86 szt.;
2) ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ilości 3 szt.;
3) przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ilości 6 szt.;
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4) podziałów nieruchomości w ilości 25 szt.
12. Ponadto wydano:
1) 59 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 2 ślubów cywilnych.
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu
wpłynęły 363 wnioski o udzielenie pomocy społecznej i 477 wniosków o przyznanie świadczeń
rodzinnych, alimentacyjnych i innych. Od miesiąca stycznia 2022 r. Ośrodek realizuje nowe
zadanie ,,Dodatek Osłonowy”. W okresie sprawozdawczym wpłynęło
359 wniosków
o tę formę pomocy oraz 29 wniosków o ,,Kartę Dużej Rodziny”.
Łącznie wydanych zostało 2323 decyzji, w tym 441 przyznających pomoc społeczną,
i 1882, w sprawach świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego,
w tym 1730 dodatku osłonowego. Pracownicy socjalni przeprowadzili 293 rodzinnych
wywiadów środowiskowych.
Na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano kwotę 592 341,76 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 kwotę 2 887 344,30 zł. Na fundusz alimentacyjny kwotę
75 125,12 zł.
W powyższym okresie wpłynęło 8 „Niebieskich Karty”, odbyło się 5 spotkań Grupy
roboczej, na których omówiono 42 sprawy.
Ośrodek jest w trakcie realizacji dwóch programów ,,Asystent Osoby
Niepełnosprawnej” - edycja 2022 oraz ,,Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022, na które
otrzymano dofinansowanie w pełnej kwocie.
Ośrodek rozpoczął przyjmowanie wniosków na nowe świadczenie przyznające kwotę
300 zł obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Dotychczas przyjęto 24 wnioski.
Rozpoczęto realizację ,,Korpusu Wsparcia Seniora”. Program ten jest skierowany do
osób
starszych
w celu poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego
funkcjonowania w miejscu zamieszkania.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu realizuje również zadania
związane z przyznawaniem stypendiów szkolnych, dodatków mieszkaniowych
i energetycznych.
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Na chwilę obecną przygotowuje się do zadania związanego ze świadczeniem
pieniężnym za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Podopieczni Ośrodka mają możliwość korzystania z bezpłatnych porad
psychologicznych i prawnych. Obywatele Ukrainy mają możliwość skorzystania
z bezpłatnych porad psychologicznych.
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