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Szanowni Państwo,
Gmina Biała Piska to nasz wspólny dom. Dom, który
razem budujemy, rozwijamy i o który powinniśmy
dbać. To od nas samych zależy, jak wyglądać będzie
nasza mała ojczyzna i jak będzie się nam w niej żyło.
Na komfort naszego życia składa się wiele czynników:
od poziomu edukacji po wyposażenie straży pożarnej,
od kanalizacji po zajęcia organizowane dla
mieszkańców. Od sprawnego naprawiania dziur
w drogach po ciekawe, aktualne materiały na stronie
internetowej. Do tego wszystkiego dochodzą czynniki
prawne oraz jak to w życiu – pieniądze. Samorząd to
nie Urząd Miejski. Samorząd to mieszkańcy, którzy od
Urzędu oczekują zapewnienia najlepszego poziomu
usług publicznych. I to staramy się robić. Efektem tej
pracy jest ilość wykonanych inwestycji, a także
wysokość przyznanych dofinansowań w ramach realizacji inwestycji z funduszy zewnętrznych.
Jednak najważniejszym dla mnie miernikiem jest zadowolenie mieszkańców.
Prócz widocznych inwestycji, wspólnie zrobiliśmy coś bardziej cennego. Podniesiony
został poziom motywacji mieszkańców do aktywności społecznej. Działają, jak nigdy dotąd,
organizacje społeczne, grupy senioralne, sąsiedzi na „wspólnych podwórkach”, młodzież oraz
wiele innych.
Zapraszam Państwa do debaty oraz zgłaszania opinii i sugestii na temat Raportu
i zaproponowanego w nim modelu prezentowania informacji. Raport będzie doskonalony
i uzupełniany w kolejnych latach, zgodnie z sugestiami wszystkich zainteresowanych sprawami
Gminy Biała Piska.

Beata Sokołowska
Burmistrz
Białej Piskiej
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RYS HISTORYCZNY
Na początku XV w. pośród dąbrowy Gayle miał zostać wzniesiony zameczek krzyżacki,
obok którego powstała wieś, lokowana w 1428 r.(z datą 9 października) przez komtura
bałgijskiego Josta Struppergera. Na pierwszą połowę XV wielu wymienia się także lokację młyna
wiatracznego nad rozlewiskiem Białki. W chwili lokacji osada liczyła 60 łanów z młynem.
Zasadźcą i pierwszym sołtysem był Piotr Szulc, a mieszkańcom dano 15 lat wolnizny. W XV w.
znajdowała się już tutaj parafia (stworzona i uposażona jeszcze w chwili lokacji), zaś miejscowość
miała charakter rolniczo-usługowy. Osada słynęła z jarmarków (handel bydłem), na które ściągali
kupcy z Prus oraz pobliskiego Mazowsza. Przyjęła się wówczas nazwa polska „Biała” (w wersji
zgermanizowanej – Bialla), stanowiąca dosłowne tłumaczenie pruskiego miana Gayle.- biały.
Według źródeł, można założyć, iż pierwszymi osadnikami byli: smolarze, wapniarze, bartnicy,
myśliwi, którzy przybywali tu z sąsiedniego Mazowsza. Biała została w krótkim czasie również
wsią kościelną, mającą kościół już w roku 1481.
W 1447 r. we wsi istniała już karczma, której położenia winniśmy szukać również nad
rozlewiskiem stawu. Rozwój Białej nastąpił w XVI i XVII wieku, głównie dzięki kontaktom
handlowym z Polską, z którą handlowano bydłem; urządzano tu duże jarmarki. W 1656 r.
miejscowość została spalona przez Tatarów hetmana Gosiewskiego. Kolejnym kataklizmem dla
Białej była epidemia dżumy w latach 1709/1710, podczas której miejscowość została
zdziesiątkowana do ¼ ludności. Mimo nieszczęść Biała się odradzała i rozwijała gospodarczo, bo
już w roku 1722 dokładnie 26 marca Biała otrzymała prawa miejskie nadane jej przez króla
pruskiego Fryderyka Wilhelma I. Wraz z prawami miejskimi nadano nowo powstałemu miastu
nowy wizerunek urbanistyczny i tak: wytyczono rynek o wymiarach 110 na 150 m
z przebiegającą przez niego główną arterią miasta ulicą Piska, prowadzącą w kierunku Pisza
i z drugiej strony ul. Dworcową oraz dwie ulice równoległe – Kościelną i Zduńską. Na ulicy
Kumielskiej zbudowano 28 domów.
Od tego czasu to niewielkie, liczące ok. 600 dusz miasteczko funkcjonujące na
pograniczu mazursko-mazowieckim, dzięki sprzyjającemu położeniu stało się prężnym osiedlem
handlowym gdzie również rozwijało się i kwitło rzemiosło. Dane z roku 1760 wykazują pełen
wykaz ówczesnych zawodów i rzemieślników w mieście: 56 cechowych mistrzów, 9 czeladników
i 16 uczniów. Miasteczko liczyło 900 mieszkańców.
Do rozwoju miasta w znacznym stopniu przyczyniły się coraz liczniejsze targi -coroczne
jarmarki i targi bydła. Na targi przybywali nie tylko mieszkańcy okolicznych wsi, ale także liczni
Polacy. Targi okresowe trwały już od roku 1730 i stale utrzymywane, rozwijały się. Do bydła
dodano targi końskie. Jako coroczne stałe dni targowe ustalono: trzeci dzień Zielonych Świąt.
Pierwszy okazały murowany budynek w Białej to ratusz zbudowany w latach 1772-1777,
posadowiony w północnej pierzei rynku przeznaczony na magistrat. Ratusz był również
siedzibą szkoły, chociaż pierwsze wzmianki o szkole kościelnej w Białej pochodzą z roku 1515.
Dopiero w roku 1910 roku oddano do użytku nowy ratusz zbudowany na miejscu pierwszego
w sąsiedztwie powstałego w końcu XVII wieku sądu.
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Dzisiejszy okazały budynek kościoła pochodzi z roku 1763 jego wieża natomiast
zbudowana według projektu Karola Fryderyka Schinkla powstała około roku 1834.
Nowa szkoła została zbudowana na miejscu starego kościoła z przykościelnym
cmentarzem w roku 1904. Cmentarz przeniesiono na wzgórze (tzw. wzgórze młyna
wiatrowego) po drugiej stronie stawu (miejsce dzisiejszego cmentarza ewangelickiego).
Silniejszy impuls rozwojowy dało miasteczku uruchomienie w1885 r. linii kolejowej, dającej
połączenie z Ełkiem i Piszem. Rozwinęła się wówczas lokalna gospodarka i przetwórstwo.
W 1938 r. naziści przemianowali polskobrzmiącą nazwę „Bialla” na Gehlen, a następnie na
Gehlenburg. W 1939 r. w mieszkały tu 2823 osoby. Z Białej wywodził się królewiecki
duszpasterz polski Krzysztof Liebruder (1592–1659). Z kolei w latach 1826–1829 pastorem był
tutaj Jan Szamborski (1780–1832), autor popularnych na Mazurach podręczników do nauki
języka polskiego. Po zakończeniu drugiej wojny światowej, Biała była okresowo (1945–
1946) siedzibą powiatu piskiego.

ZABYTKI

Biała Piska posiada zabytki architektury i budownictwa. Do najważniejszych należą:
 ratusz wybudowany na początku XX wieku;
 budynek stacji kolejowej z przełomu XIX i XX wieku;
 cmentarz wojenny, na którym pochowano żołnierzy rosyjskich walczących w czasie
I wojny światowej oraz żołnierzy radzieckich poległych w 1945 roku;
 kościół wybudowany w latach 1756–1763 pw. świętego Andrzeja Boboli;
 wieża ciśnień
Fot. Kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej

Fot. Wieża ciśnień
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WSTĘP
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych wprowadziła zmiany m.in. w ustawie o samorządzie gminnym. Na mocy tej
nowelizacji art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym nakłada na organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedstawienia corocznie
organowi uchwałodawczemu w terminie do 31 maja Raportu o stanie gminy. W celu realizacji
tego obowiązku Burmistrz Białej Piskiej w ww. terminie przedstawia Radzie Miejskiej Raport
o stanie Gminy Biała Piska za rok 2021.
Raport o stanie gminy, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, obejmuje
podsumowanie działalności Burmistrza w roku 2021. W Gminie Raport powstał w oparciu
o informacje, jakie przygotowane zostały przez kierowników i pracowników poszczególnych
komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych. Rada gminy
rozpatruje Raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi, tj. w terminie do dnia 30 czerwca.
Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym Raportem o stanie
gminy przeprowadza się debatę. Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy rada
gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
Raport o stanie gminy jest zestawieniem najważniejszych danych o naszym samorządzie.
To kompendium wiedzy o sytuacji w Gminie Biała Piska w 2021 r. Dokument został
przygotowany na podstawie twardych danych. Nie stanowi oceny i brak w nim komentarzy na
temat poszczególnych działań. Chcemy pokazać fakty przedstawione w czytelny sposób, tak
aby to czytelnik mógł wyrobić sobie opinię o stanie naszego samorządu. Raport o Stanie Gminy
to swego rozwoju sprawozdanie z pracy administracji publicznej. Zadania samorządu są bardzo
szerokie: od edukacji, przez inwestycje, kulturę, po sport i rekreację, a suma wszystkich działań
składa się na jakość życia mieszkańców. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie odnośnie do
treści raportu oraz tego, co należy umieścić w kolejnych jego wydaniach.

Raport o stanie Gminy Biała Piska za 2021 r.

5

PODSTAWOWE INFORMACJE
Biała Piska – gmina miejsko-wiejska położona w województwie warmińsko-mazurskim,
w powiecie piskim. Siedziba gminy to miasto Biała Piska.
Według danych na 31 grudnia 2021 r. gminę zamieszkiwało:
Meldunek stały – 11 130 osób, z tego:
 Miasto Biała Piska – 3847 osób
 Gmina - 7275 osoby.
Meldunek czasowy: 69 osób.

Powierzchnia: 420,14 km2
Liczba miejscowości:
66osób, z tego:
Meldunek
stały – 11 130
Liczba sołectw:
49– 3847 osób
- Miasto
Biała Piska
Osiedla:- 7275
2
- Gmina
osoby.

Fot. Mapa Gminy Biała Piska
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RADA MIEJSKA
Rada gminy to organ stanowiący i kontrolny gminy. W drodze jej uchwał przyjmowane
są m.in. statut gminy, statuty jednostek pomocniczych gminy, budżet jst, ustalana jest wysokość
podatków i plany zagospodarowania przestrzennego. Radni wybierani są w wyborach
powszechnych, ich kadencja (w związku z nowelizacją Kodeksu Wyborczego) trwa 5 lat.
W naszej radzie zasiada 15 radnych. Rada ma jednego przewodniczącego i dwóch
wiceprzewodniczących.
Marek
Grabowski
Przewodniczący

Marcin
Siejk
Wiceprzewodniczący

Iwona
Piechowska
Wiceprzewodnicząca

Pozostali radni:
Sławomir Duda

Alicja Nowak

Jerzy Brzózka

Jerzy Muszyński

Monika Ryży

Janusz Połujański

Anna Albińska

Dariusz Gąska

Katarzyna Cybula

Małgorzata Piotrowska

Zbigniew Dąbkowski

Eugeniusz Niedżwiecki

W 2021 r. odbyło się 19 posiedzeń Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej, z czego 11 sesji
było zwołanych w trybie nadzwyczajnym.
Podjęto 114 uchwał, z czego 4 zostały uchylone w części, a 2 w całości przez organ
nadzoru.
Komisje stałe Rady Miejskiej w Białej Piskiej:
1. Komisja Rewizyjna – 13 posiedzeń.
2. Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i ds. Bezrobocia – 14 posiedzeń.
3. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – 13 posiedzeń.
4. Komisja Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Przestrzegania Prawa,
Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska – 13 posiedzeń.
5. Komisja Rolnictwa – 12 posiedzeń.
6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 12 posiedzeń.
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Podjęte uchwały dotyczyły między innymi spraw bieżących takich jak:
 sprawy finansowe dotyczące m.in. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmiany
budżetu Gminy Biała Piska na rok 2021, określenie wysokości stawek podatków i opłat,
pomoc finansowa – 35 uchwał;
 ochrona środowiska, zwierzęta, gospodarka odpadami – 5 uchwał;
 sprawy związane z funkcjonowaniem Rady, Komisji i jednostek pomocniczych - 23
uchwały;
 z zakresu gospodarki nieruchomościami – 3 uchwał;
 z zakresu zagospodarowania przestrzennego, projektów, strategii – 9 uchwał;
 skargi – 22 uchwały.
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URZĄD MIEJSKI
Urząd Miejski w Białej Piskiej jest jednostką organizacyjną, przy pomocy, której burmistrz
realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę
Miejską. Siedziba Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej mieści się przy ul. Plac Adama Mickiewicza
25. W urzędzie 31.12.2021 r. zatrudnionych było 66 osób. Większość z tych osób piastuje
stanowiska urzędnicze, legitymując się wyższym wykształceniem. Pracownicy Urzędu
Miejskiego stale podnoszą swoje kwalifikacje – czy to podejmując naukę na studiach
podyplomowych czy uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. Zakres działania urzędu jest
bardzo szeroki, począwszy od gminnej księgowości prowadzenia różnego typu ewidencji w tym
mieszkańców i przedsiębiorców, poprzez nadzór nad realizacją inwestycji, współpracę
z podmiotami podległymi, dbałość o dobry stan techniczny obiektów użyteczności publicznej,
dróg i chodników, działania na rzecz środowiska naturalnego, po współpracę z organizacjami
pozarządowymi, organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych, a także działania
informacyjne i promocyjne. Jesteśmy do Państwa usług. Staramy się być możliwie najbardziej
pomocni.

Fot. Urząd Miejski w Białej Piskiej

Burmistrz w roku 2021 wydała 253 zarządzenia.
W samym 2021 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło 15 687 pism, a to nie wszystkie sprawy,
którymi zajmowaliśmy się w tym czasie. Wiele kwestii poruszanych było w bezpośrednich
rozmowach z burmistrzem czy pracownikami.
Podstawowe akty prawne działania Urzędu:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
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2. Regulamin organizacyjny nadany Zarządzeniem Burmistrza Białej Piskiej nr 68/1/2019
z dn. 28 lutego 2019 r.
3. Statut Gminy Biała Piska uchwalony uchwałą Nr XLII/312/2018 Rady Miejskiej w Białej
Piskiej z dnia 8 listopada 2018 r.
Burmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczym Gminy. Wykonuje zadania przy
pomocy Urzędu Miejskiego, którego jest kierownikiem. W drodze zarządzania nadaje urzędowi
regulamin organizacyjny, określający organizację i zasady jego funkcjonowania. Wykonuje
uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników
jednostek organizacyjnych gminy. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje
gminę na zewnątrz.
Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu gminy,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7) sprawy z zakresu gospodarki lokalowej, komunalnej, ochrony środowiska, rolnictwa,
gospodarki łowieckiej i leśnej, działalności gospodarczej,
8) zadania w zakresie stanu cywilnego,
9) sprawy wojskowe, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej,
10) inwestycje i remonty,
11) sprawy ładu i porządku publicznego,
12) zadania z zakresu informacji niejawnych.
Do wyłącznej własności Burmistrza należy:
1. w zakresie ochrony życia i mienia mieszkańców:
1) opracowanie planu operacyjnego przed powodzią, ogłoszenie i odwołanie pogotowia
i alarmu przeciwpowodziowego,
2) zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośredniego zagrożenia,
3) w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej podejmowanie działań określonych
w innych przepisach prawa.
2. w zakresie zarządzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej:
1) zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach
wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
2) emitowanie papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
3) dokonywanie wydatków budżetowych,
4) dysponowanie rezerwami budżetowymi,
5) udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie
posiadających osobowości prawnej.
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

Burmistrz – Beata Sokołowska
Zastępca Burmistrza - Grzegorz Pałdyna
Sekretarz Gminy – Joanna Krzemińska
Skarbnik Gminy – Maria Jolanta Gutowska

Referat Organizacyjny
Kierownik Referatu – Sekretarz – Joanna Krzemińska
Biuro Rady Miejskiej
Anna Bazelak
Lidia Jaszczurowska
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami
Kierownik Referatu – Radosław Laszkowski
Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości
Kierownik Referatu – Aneta Mróz
Referat Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji
Kierownik Referatu – Wojciech Sakowski
Referat Finansowy
Kierownik Referatu – Skarbnik – Maria Jolanta Gutowska

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik – Elżbieta Jabłońska

SAMODZIELNE STANOWISKA
Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego
Specjalista ds. promocji i współpracy międzynarodowej
Radca prawny
Audytor wewnętrzny
Punkt konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY BIAŁA PISKA
Nazwa sołectwa
Bełcząc
Cibory
Cwaliny
Danowo
Dmusy
Drygały
Giętkie
Gruzy
Guzki
Kaliszki
Kolonia Kawałek
Komorowo
Konopki
Kowalewo
Kożuchy
Kożuchy Małe
Kózki
Kruszewo
Kumielsk
Lipińskie
Lisy
Łodygowo
Mikuty
Monety
Myszki
Myśliki
Nitki
Nowe Drygały
Oblewo
Orłowo
Pawłocin
Pogorzel Mała
Pogorzel Wielka
Radysy
Rakowo Małe
Rogale Wielkie
Ruda
Skarżyn
Sokoły Jeziorne
Sulimy
Szkody
Szymki
Świdry
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Filipkowski Mariusz
Wierzbicki Krzysztof
Wszeborowski Jan
Duda Wiesława
Kowalewska Agnieszka
Cybula Katarzyna
Prusinowski Lech
Karczewski Beniamin
Rutkowski Tomasz
Rutkowska Zofia
Gromadzki Waldemar
Ostrowska Monika
Gentek Dariusz
Brzózka Jerzy
Dzięgielewski Sylwester
Gentek Małgorzata
Filipkowski Marcin
Głowacki Bogdan
Florczyk Jarosław
Staniszewski Bogdan
Ptak Henryk
Modzelewski Krzysztof
Sokołowski Jarosław
Laszkowski Radosław
Wałuszko Aneta
Karasiewicz Barbara
Kuprianow Diana
Murawska Anna
Nowicka Krystyna
Waśkiewicz Kazimierz
Podlaski Waldemar
Burzyński Zdzisław
Zaręba Gabriela
Wilczyński Paweł
Zamojska Katarzyna
Wysocki Krzysztof
Muszyński Jerzy
Danowski Sebastian
Niedźwiecki Eugeniusz
Połujański Janusz
Filipkowski Jerzy
Banach Ryszard
Modzelewska Magda

12

Świdry Kościelne
Włosty
Wojny
Zabielne
Zalesie
Bemowo Piskie
Zarząd Osiedla
Nr 1 w Białej Piskiej
Zarząd Osiedla
Nr 2 w Białej Piskiej

Kowalewska Aneta
Kosewska Sylwia
Harasimowicz Anna
Markowski Wacław
Skarzyński Mariusz
Bednarski Bogusław
Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Żbikowski
Przewodnicząca Zarządu
Monika Ryży

INSTYTUCJE KULTURY

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej
JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach
Szkoła Podstawowa im. Józefa Bema w Bemowie Piskim
Szkoła Podstawowa w Kożuchach
Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie
Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku
Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej
SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białej Piskiej
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GOSPODARKA KOMUNALNA
CZĘŚĆ I – Zadania i kompetencje Burmistrza Białej Piskiej
Zadania i kompetencje Burmistrza Białej Piskiej w zakresie działalności Referatu Gospodarki
Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości regulują w szczególności następujące akty
prawne:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
6. Uchwała Nr XVIII/236/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Biała Piska.
7. Uchwała Nr XXVI/217/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 stycznia 2008 r. oraz
uchwała Nr XXXVII/293/2018 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia zasad dotyczących gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Biała Piska.
8. Uchwała Nr LII/303/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Biała Piska w latach 2022 – 2026”.
9. Zarządzenie Nr 375/1/2020 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie
określenia stawki bazowej czynszu za najem socjalny lokali, najem lokali mieszkalnych oraz
pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biała
Piska.
10. Zarządzenie Nr 370/1/2016 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie
określenia stawek bazowych czynszu za najem 1 m kwadratowego dla lokali użytkowych
stanowiących własność Gminy Biała Piska.
GOSPODARKA KOMUNALNA
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Biała Piska
Gmina Biała Piska jest właścicielem 410 lokali mieszkalnych, w 145 budynkach, tj.:
1) w Białej Piskiej – 187 lokali,
2) w Drygałach – 74 lokale,
3) w Bemowie Piskim – 113 lokale,
w tym 4 lokale socjalne (Kożuchy, Bemowo Piskie, Radysy).
Lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biała Piska, znajdującymi
się we wspólnotach mieszkaniowych zarządzają następujący zarządcy:
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1) Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej – 63 Wspólnoty Mieszkaniowe,
2) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Chmielewski Dariusz – 30 Wspólnot
Mieszkaniowych,
3) Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Giżycko – 10 Wspólnot Mieszkaniowych,
4) Samodzielny Zarząd Kościuszki 11 w Białej Piskiej – 1 Wspólnota Mieszkaniowa,
5) bez zarządcy – 7 Wspólnot Mieszkaniowych.
W zasobie mieszkaniowym Gminy Biała Piska pozostały 34 budynki mieszkalne stanowiące 100
% własności gminy.
W 2021 roku Społeczna Komisja Mieszkaniowa opiniowała 44 wnioski o zawarcie
umowy najmu lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem kryteriów zawartych w Uchwale Nr
XVIII/236/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Piska.
Na listach osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego znalazło się 33 wnioskodawców,
w tym: 21 na liście oczekujących na przydział w Białej Piskiej, 6 na liście oczekujących na
przydział w Drygałach i 6 na liście oczekujących na przydział w Bemowie Piskim. Z ogólnej liczby
złożonych wniosków, 11 wniosków nie spełniało kryteriów zawartych w ww. uchwale.
Z list oczekujących na podpisanie umowy najmu 8 wnioskodawców otrzymało propozycję
przydziału lokalu mieszkalnego, z czego 6 wnioskodawców wyraziło zgodę i podpisało umowę
najmu, a 2 wnioskodawców nie przyjęło oferowanego lokalu.
W 2021 roku, działając z urzędu lub na wniosek najemców lokali, zaproponowano
9 zamian lokali mieszkalnych, z czego z 8 najemcami zawarto odpowiednie porozumienia
i umowy.
Wykaz wolnych lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Biała Piska oraz
lokali użytkowych według stanu na 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:
L.p.

Adres lokalu

Pow.
użytkowa
20,32 m2

Standard

Uwagi/Zakres remontu

1

Biała Piska, ul.
Warszawska 16/5

Ogrzewanie
piecowe

BRAK ŁAZIENKI, WC, lokal nie spełnia
warunków technicznych do zasiedlenia
(wys. 2 m)

2

Biała Piska, ul.
Mickiewicza 15/3

45,16 m2

C.o.

Do bieżącego remontu

3

Biała Piska, ul.
Moniuszki 6/3

45,53 m2

Ogrzewanie
piecowe

Do bieżącego remontu

4

Biała Piska, ul.
Kościuszki 10/3

30,25 m2

Lokalne c.o.

Do odświeżenia

5

Drygały, ul. Kościuszki
8/2

38,85 m

Ogrzewanie
piecowe

Do bieżącego remontu

6

Drygały, ul.
Grunwaldzka 5/2

38,06

Ogrzewanie
piecowe

Do bieżącego remontu
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7

Bemowo Piskie, ul.
Lipowa 93/12

29,70 m2

Ogrzewanie
piecowe

Do bieżącego remontu – lokal socjalny dla
osoby eksmitowanej

8

Bemowo Piskie, ul.
Lipowa 93/13

32,70 m2

Ogrzewanie
piecowe

Do bieżącego remontu – lokal socjalny dla
osoby eksmitowanej

9

Bemowo Piskie, ul.
Lipowa 96/3

23,75 m2

c.o.

Do bieżącego remontu

10

Bemowo Piskie, ul.
Kętrzyńskiego 116/2

82,65 m2

C.o. , ccw.

Do bieżącego remontu

11

Bemowo Piskie, ul.
Kętrzyńskiego 116/3a
(mieszkanie
chronione)

38,05 m2/

C.o. , ccw.

Kuchnia i łazienka do użytku wspólnego

12

Bemowo Piskie, ul.
Kętrzyńskiego 116/3b
(mieszkanie
chronione)

13,34 m2/

C.o. , ccw.

Przewidywany zakres remontu: wilgoć na
ścianach; Kuchnia i łazienka do użytku
wspólnego

13

Bemowo Piskie, ul.
Kętrzyńskiego 116/3c
(mieszkanie
chronione)

15,79 m2/

C.o. , ccw.

Kuchnia i łazienka do użytku wspólnego

14

Rolki 7

23,00 m2

Ogrzewanie
piecowe

Do kapitalnego remontu

15

Oblewo 8

31,18 m2

Ogrzewanie
piecowe

Do kapitalnego remontu

16

Oblewo 8

34,17 m2

Ogrzewanie
piecowe

Do kapitalnego remontu

16

Oblewo 8

43,11 m2

Ogrzewanie
piecowe

Do kapitalnego remontu

17

Kruszewo 16A

43,80 m2

Ogrzewanie
piecowe

Do kapitalnego remontu

18

Kumielsk 1

104,97 m2

Lokalne
centralne
ogrzewanie

Lokal użytkowy

19

Biała Piska, ul.
Moniuszki 1

21,21 m2

C.o.

Lokal użytkowy

20

Biała Piska, ul.
Moniuszki 1

8,34 m2

C.o.

Lokal użytkowy

21

Drygały, ul.
Sienkiewicza 6

182,61 m2

Ogrzewanie
piecowe

Lokal użytkowy, do remontu
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2. Polityka czynszowa Gminy Biała Piska w 2021 roku
Stan zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali gminnych na dzień 31.12.2021 roku
wynosił 829 382,45 zł. Kwota ta obejmuje zaległości za lata 2004 – 2021. W okresie od
01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku stan zadłużenia uległ zmniejszeniu o 25 829,23 zł.
Z ogólnej kwoty zadłużenia, na bieżąco prowadzona jest windykacja należności za użytkowanie
najmowanych lokali. W 2021 roku Sąd Rejonowy w Piszu wydał 20 nakazów zapłaty na łączną
kwotę 32 208,79 zł + ustawowe odsetki za opóźnienie w kwocie 1 200,18 zł.
W przypadku braku opłat co najmniej za trzy pełne okresy płatności prowadzona jest
windykacja polegająca na:
1) wysyłaniu wezwań do zapłaty z terminem 7 dniowym,
2) wysyłaniu ostatecznych wezwań do zapłaty z terminem 14 dniowym,
3) wysyłaniu przedsądowych wezwań do zapłaty z informacją o zamiarze wypowiedzenia
umowy najmu z terminem 30 dniowym,
4) wysyłaniu wezwań do zapłaty z informacją o zamiarze wpisu dłużnika do Krajowego
Rejestru Długów,
5) powiadomieniu o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu,
6) wypowiedzeniu umowy najmu,
7) zawiadamianiu dłużników, iż Gmina jest w trakcie przygotowywania dokumentów do sądu
w celu egzekwowania zadłużenia,
8) egzekwowaniu należności drogą sądową,
9) egzekwowaniu należności poprzez Komornika sądowego,
10) zgłaszaniu dłużników do Krajowego Rejestru Długów.
W 2021 roku najemcom wysłano:
1) 569 powiadomień o stanie konta,
2) 128 wezwań do zapłaty z informacją o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu,
3) 79 wezwań do zapłaty przesądowych,
4) 112 wezwania ostateczne przesądowe do zapłaty,
5) 6 innych pism wzywających do zapłaty,
6) 1488 powiadomień o zmianie wysokości opłat,
7) 7 zamiarów wypowiedzenia umowy najmu,
8) 3 wypowiedzenia umowy najmu.
Na pisemne wnioski najemców w 2021 r. zawarto 3 umowy spłaty zadłużenia
czynszowego na łączną kwotę 4 888,28 zł.
W 2021 roku 7 najemców lokali mieszkalnych całkowicie spłaciło zaległość wynikającą
z nakazów zapłaty na ogólną kwotę 62 178,23 zł (w kwocie uwzględniono spłatę zaległości
powstałej w latach wcześniejszych) wraz z należnymi ustawowymi odsetkami za opóźnienie
w kwocie 61 412,01 zł.
W ramach „Programu pomocy umożliwiającego spłatę zadłużenia z tytułu użytkowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biała Piska oraz gminnych lokali
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użytkowych w formie świadczenia rzeczowego, tj. odpracowania długu wobec Gminy Biała
Piska”, w 2021 r. 4 osoby całkowicie spłaciły zadłużenie na łączną kwotę 17 856,00 zł.
Podjęte działania w kierunku zgłaszania dłużników do Krajowego Rejestru Długów,
którzy mają wydane nakazy zapłaty przynoszą efekty. Dłużnicy notowani w KRD, zgodnie z art.
24 ust. 2 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2020 r., poz. 389) mają utrudniony dostęp do usług
finansowych (kredyty, leasing, sprzedaż ratalna), telekomunikacyjnych i multimedialnych
(telefon w abonamencie, szerokopasmowy dostęp do Internetu, telewizja kablowa
i satelitarna), wynajem nieruchomości (mieszkania, biura, magazyny, place) i wielu innych. Mają
także trudności podczas zawierania umów z innymi przedsiębiorcami.
Na dzień 31.12.2021 roku do Krajowego Rejestru Długów zostało zgłoszonych 105 dłużników.
Na terenie Gminy Biała Piska zamieszkuje 8 rodzin, którym na podstawie
prawomocnego wyroku sądu przysługuje prawo do lokalu socjalnego oraz pomieszczenia
tymczasowego, które powinna zapewnić Gmina Biała Piska. Z uwagi na brak wolnych lokali
socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych, obecnie nie ma możliwości zapewnienia
i przydziału takich lokali. W związku z powyższym, co miesiąc Gmina jest obciążana przez
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Białystok Filia w Suwałkach oraz Nadleśnictwo Drygały
odszkodowaniem za niedostarczenie tychże lokali.
Ogółem stan zaległości dłużników wobec Gminy z tytułu odszkodowań na dzień
31.12.2021 roku wynosiło 113 511,98 zł i uległ zmniejszeniu o 894,48 zł w stosunku do 2020
roku.
Wydatki związane z utrzymywaniem lokali gminnych będących w zarządach wspólnot
mieszkaniowych w 2021 roku wyniosły 968 618,95 zł, w tym koszty zarządu, eksploatacji oraz
funduszu remontowego i gotówkowego udziału Gminy w remontach.
Koszty zakupu materiałów do remontów lokali gminnych w 2021 roku, koszty poniesione na
przeglądy, ekspertyzy i opinie, opłaty za media w lokalach (wodę, ścieki, c.o.), energię
elektryczną, koszty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego i koszty egzekucji
wyniosły łącznie 1 078 324,28 zł. Razem 2 046 943,23 zł.
W tym samym czasie do budżetu Gminy wpłynęła kwota 1 765 022,00 zł z tytułu
czynszów, odszkodowań za lokale socjalne, odsetek bieżących i z egzekucji oraz rozliczenia
wspólnot mieszkaniowych. Różnica między dochodami a wydatkami na utrzymanie lokali
gminnych wyniosła w 2021 roku 281 921,23 zł.
1. Oświetlenie ulic
Na terenie Gminy Biała Piska zlokalizowanych jest 1449 punktów oświetlenia ulicznego
podlegających konserwacji, w tym oprawy uliczne i parkowe. W corocznych wydatkach
przewidziano środki na opłaty bieżące, związane z zakupem energii elektrycznej, na
konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego, a także modernizację oświetlenia ulicznego.
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Wydatki na energię elektryczną, konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego w 2021 roku
(zł)
Koszt energii elektrycznej
Koszt konserwacji i eksploatacji oświetlenia
357 795,56
90 657,36
Modernizacja oświetlenia ulicznego w 2021 roku
Lokalizacja
Drygały
dz. nr 245 i
247/1

Zakres robót

Koszt zakupu
materiałów (zł)

Montaż nowych opraw oświetleniowych:
- oprawa uliczna SPRINTER mini LED 740, 7800lm,
55W, IP66, RAL7042DRV – 1 szt.
- naświetlacz DELTA LED 360, LED840, 107000lm,
CLEAR 100W IP 65, RAL7042 – 1 szt.

1 788,68

Budowa oświetlenia solarnego w 2021 roku
Lokalizacja
Lipińskie
działka
nr geod. 94
Wojny
działka nr geod.
101/1
Sokoły Jeziorne
działka
nr geod. 13/30
Łodygowo
nr geod. 97

Zakres robót
Dostawa i montaż latarni solarnej Led CSLS100 a słupie o wys. 5 m
z fundamentem – 1 szt.
Dostawa i montaż latarni solarnej SLC 7060
na słupie o wys. 5 m z fundamentem – 1
szt.
Dostawa i montaż latarni solarnej Led CSLS100 a słupie o wys. 5 m
z fundamentem – 1 szt.
Dostawa i montaż latarni solarnej Led CSLS100 a słupie o wys. 5 m
z fundamentem – 1 szt.

Koszt zakupu materiałów
(zł)
9 124,68
8 744,69
9 124,68
9 124,68

Fot. Lampy solarneSokoły Jeziorne,
Łodygowo,
Lipińskie
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2. Utrzymanie czystości, porządku i zieleni gminnej
Prace porządkowo-gospodarcze w ramach utrzymania czystości i porządku oraz zieleni na
terenie Gminy Biała Piska w 2021 roku wykonywali pracownicy Referatu GKMiN oraz osoby
zatrudnione w ramach robót publicznych, prac społecznie użytecznych, osoby odpracowujące
zadłużenie oraz zatrudnione w Centrum Integracji Społecznej. W ramach świadczonej usługi dla
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad utrzymywano czystość i porządek w pasie
drogowym drogi krajowej w miejscowościach Biała Piska, Kożuchy i Świdry zgodnie z zawartym
porozumieniem.
Zakres prac porządkowych związanych z utrzymaniem czystości na terenach będących
własnością Gminy Biała Piska obejmuje:
1) całoroczne utrzymanie chodników i zieleni w pasie drogowym:
a) odśnieżanie chodników, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, wysepek, przejść dla
pieszych;
b) zwalczanie śliskości przez posypywanie piaskiem chodników, ciągów pieszorowerowych, przejść dla pieszych;
c) usuwanie piasku pozimowego z chodników, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów,
wysepek, przejść dla pieszych;
d) bieżące utrzymanie czystości i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w koszach
ulicznych;
e) koszenie terenów zielonych wraz z usunięciem jednorocznych samosiewów
i odrostów przy drzewach oraz usuwanie zgromadzonych odpadów;
f) usuwanie liści w okresie jesiennym;
g) ścinanie nadmiaru darniny w taki sposób, aby odsłonięte były obrzeża chodników;
h) chemiczne usuwanie chwastów z powierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych,
parkingów;
i) czyszczenie i utrzymanie drożności kratek kanalizacji burzowej.
2) utrzymanie terenów zielonych:
a) zakładanie zieleni miejskiej oraz sadzenie kwiatów w donicach oraz na klombach
i rabatach na terenie miasta Biała Piska oraz miejscowości Drygały i Bemowo Piskie;
b) koszenie zieleni i pozbywanie się zgromadzonych odpadów.
3) utrzymanie obiektów sportowych:
a) koszenie płyty boiska i terenów zielonych przyległych do Stadionu Miejskiego w Białej
Piskiej;
b) utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach socjalno-szatniowych i na terenie
stadionu oraz usuwanie zgromadzonych odpadów;
c) utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach socjalno-szatniowych i na terenie
boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012 w Białej Piskiej i Drygałach oraz usuwanie
zgromadzonych odpadów.
4) bieżące oczyszczanie i pozbywanie się zgromadzonych odpadów, koszenie zieleni oraz
usuwanie jednorocznych samosiewów i odrostów przy drzewach w Parku Miejskim w Białej
Piskiej.
5) utrzymanie targowisk w Białej Piskiej i Drygałach:
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a)
b)
c)

systematyczne wykaszanie zieleni;
bieżące zbieranie i pozbywanie się odpadów;
odśnieżanie i zwalczanie śliskości przez posypywanie piaskiem powierzchni
utwardzonych
w okresie zimowym.
6) utrzymanie terenów wypoczynkowo rekreacyjnych, niestrzeżonych, zapewniających dostęp
do obszaru wodnego niestrzeżonego w miejscowości Ruda i Sokoły Jeziorne:
a) koszenie zieleni, zbieranie i pozbywanie się zgromadzonych odpadów;
b) ustawienie kontenerów na odpady i kabin sanitarnych w okresie letnim.
7) utrzymanie placów zabaw, tj. koszenie zieleni, zbieranie i pozbywanie się zgromadzonych
odpadów.
Wydatki na utrzymanie czystości, porządku i zieleni gminnej w 2021 roku
Rodzaj wydatku
Wartość w (zł)
Zakup materiałów i wyposażenia
18 317,60
Naprawa sprzętu spalinowego
5 433,99
Zakup paliwa
8 318,73
Kabiny sanitarne
2 116,80
RAZEM
34 187,12 zł
Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych
1) Gospodarka mieszkaniowa
Wykaz remontów budynków, lokali mieszkalnych
Lokalizacja
Zakres prac
Bemowo Piskie
Przygotowano trzy lokale
ul. Kętrzyńskiego 116/4, 108/6
mieszkalne do zasiedlenia.
Drygały
ul. Sienkiewicza 7/3, Biała Piska
ul. Plac A. Mickiewicza 15/3
Bemowo Piskie
Przebudowa instalacji elektrycznej
ul. Kętrzyńskiego 116
w dwóch lokalach mieszkalnych.
Bemowo Piskie
ul. Lipowa 91/6
Drygały
ul. Grunwaldzka 13/3
Biała Piska
ul. Sienkiewicza 8/3, Plac A.
Mickiewicza 6/1
Bemowo Piskie,
ul. Lipowa 93,
ul. Kętrzyńskiego 108
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Wartość (zł)
7 938,89

201,43

Naprawa instalacji zimnej wody w
dwóch lokalach mieszkalnych

99,50

Wykonanie nowej instalacji
elektrycznej w dwóch lokalach
mieszkalnych.
Wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania w dwóch lokalach
mieszkalnych, przebudowa
istniejącej instalacji centralnego

2 605,56
3 136,50
zakup
liczników
ciepła
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Biała Piska
ul. Moniuszki 6
ul. Konopnickiej 5/2

Biała Piska ul. Sienkiewicza 8/3,
Plac A. Mickiewicza 6/1
Biała Piska,
ul. Konopnickiej 2/4
ul. Słowackiego 2/3
Biała Piska,
ul. Konopnickiej 4

Biała Piska,
ul. Sienkiewicza 5/1
Drygały
ul. Targowa 6/1
Biała Piska
ul. Targowa 1
Biała Piska,
ul. Kościuszki 10
Kruszewo 17
Kumielsk1

Kumielsk 2
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ogrzewania w pięciu lokalach i
włączenie lokali do sieci miejskiej
centralnego ogrzewania
1. Wykonanie dokumentacji
projektowej na przebudowę
instalacji wewnętrznej centralnego
ogrzewania w budynku.
2. Przebudowa instalacji
wewnętrznej c.o. w trzech lokalach,
wykonanie nowej instalacji c.o. w
jednym lokalu i włączenie budynku
do sieci miejskiej centralnego
ogrzewania.
3. Przebudowa instalacji c.o. w
jednym lokalu po włączeniu
budynku do sieci miejskiej
Wykonanie nowej instalacji
elektrycznej w dwóch lokalach
mieszkalnych.
Przebudowa instalacji zimnej wody
i dostosowanie do montażu
wodomierza w dwóch lokalach
mieszkalnych
1. Przebudowa instalacji
elektrycznej i dostosowanie do
montażu licznika poboru energii
elektrycznej w lokalu użytkowym,
Wykonanie bieżących napraw
sprzętu i oświetlenia w budynku.
Zakup i montaż pieca kaflowego
wolnostojącego
w dwóch lokalach mieszkalnych.
Wymiana grzałki w elektrycznym
ogrzewaczu wody w dwóch
lokalach mieszkalnych
Wykonanie mechanicznego
czyszczenia przewodu kominowego
dymowego.
1. Uszczelnienie pokrycia
dachowego, naprawa obróbek
blacharskich i usunięcie awarii
zimnej wody.
2. Naprawa i uszczelnienie łącznika
kotła centralnego ogrzewania.
Zakup i montaż kotła c.o. KLASTER 5
75 kW

3 500,00
6 743,45

697,50

2 605,56
688,70

287,35

6 953,98

115,73
199,80
360,51
149,37

35 061,69
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Fot. Drygały – montaż pieca kaflowego

Fot. Kumielsk – montaż kotła co
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2) Obiekty administracyjne

Lokalizacja

Wykaz remontów w budynku Urzędu Miejskiego
Zakres prac

Biała Piska,
ul. Plac Adama
Mickiewicza 25

1. Remont pięciu pomieszczeń biurowych na pierwszym
piętrze nr 6, 10 ,11, 13 i 13A.
2. Bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia

Biała Piska,
ul. Sikorskiego 21A

Naprawa wyposażenia łazienki.

Wartość
(zł)
22 106,73
114,70
43,07

3) Świetlice Wiejskie

Lokalizacja
Bełcząc
Bemowo Piskie

Dmusy
Kożuchy

Kumielsk
Kózki
Nowe Drygały
Orłowo
Rakowo Małe

Wykaz remontów
Zakres prac

Wartość
(zł)
4 920,00

Zakupiono i ustawiono garaż blaszany o wym. 3mx6m
przy budynku świetlicy wiejskiej
Wykonano remont pomieszczeń w budynku świetlicy
11 556,82
(wymieniono oprawy oświetleniowe, przebudowano
instalację ciepłej wody i zamontowano nowy
ogrzewacz wody, wymieniono 4 szt. drzwi
wewnętrznych, wykonano malowanie stolarki okiennej,
szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów we
wszystkich pomieszczeniach).
Naprawiono rynny i rury spustowe odprowadzające
803,44
wodę opadową z budynku, wykonano malowanie ścian i
sufitów w pomieszczeniach świetlicy.
Przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej
13 3344,57
(dokończenie remontu schodów zewnętrznych,
wymiana opraw oświetleniowych we wszystkich
pomieszczeniach, wymiana parapetów - 4 szt., wymiana
2 szt. drzwi wewnętrznych, wykonanie nowej podłogi z
terakoty , szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów )
Wykonano malowanie ścian i sufitu na dużej sali
790,96
i przebudowano instalację elektryczną
w pomieszczeniu gospodarczym przy świetlicy wiejskiej.
Naprawiono dach nad częścią świetlicy wiejskiej.
2 991,54
Uszczelniono pokrycie dachowe i wymieniono drzwi
3 968,62
wejściowe do budynku świetlicy.
1. Wykonano przyłącze kanalizacyjne z montażem
5300,78
szamba bezodpływowego.
2. Wydzielono, wykonano i wyposażono sanitariat.
5 393,27
Naprawiono instalację elektryczną zasilającą budynek
93,61
i wymieniono oświetlenie w łazience.
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Rogale Wielkie

Wykonano remont pomieszczeń z przeznaczeniem na
kuchnię

Ruda

Przebudowano instalacje elektryczną w korytarzu,
wymieniono bramę garażową, sześć okien i drzwi
wewnętrzne - 2 szt.
Wykonano remont korytarza i montaż drzwi
wewnętrznych – 1 szt.
1. Wykonano przegląd gwarancyjny kotła c.o. Kostrzewa
Mini Bio 10 kW
3. Przeprowadzono remont świetlicy (szpachlowanie
i malowanie ścian i sufitu, wymiana opraw
oświetleniowych, montaż szafki i zlewozmywaka,
ułożenie glazury na jednej ścianie w pomieszczeniu
kuchennym, wymiana dwóch drzwi wewnętrznych,
remont zadaszenia nad wejściem do piwnicy).

Szkody
Zalesie

8 998,62
13 103,78
3 009,64
150,00
4 826,04

Fot. Bełcząc (garaż), Kożuchy i Bemowo Piskie
(remonty pomieszczeń)
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4) Place zabaw

Lokalizacja
Biała Piska
ul. Warmińska,
ul. Dolna,
ul. Kościuszki,
ul. Moniuszki
Bełcząc
Drygały
Monety
Myśliki

Oblewo

Wykaz remontów
Zakres prac
Naprawiono urządzenia zabawowe, ogrodzenie placu
zabawi wymieniono piasek w piaskownicach na
czterech placach zabaw.
Naprawiono i przeprowadzono konserwację urządzeń
zabawowych.
Pomalowano ławki na placu zabaw przy SCK.
Wykonano ogrodzenie panelowe nowego placu zabaw
(około 160 mb).
Wykonano z płyt poliwęglanowych częściową
zabudowę altany drewnianej, przekazano dla Sołectwa
materiały do konserwacji altany drewnianej i urządzeń
zabawowych.
Odnowiono nawierzchnię zieloną (kultywacja, wysiew
wapna magnezowego, nawozów mineralnych, nasion
trawy sportowej).

Wartość
(zł)
661,28

97,60
365,99
13 817,76
2 014,53

1 510,00

Fot. Altana Myśliki
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5) Obiekty sportowe i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Lokalizacja
Boisko
wielofunkcyjne
“ORLIK 2012”
w Białej Piskiej
Boisko
wielofunkcyjne
“Moje boisko ORLIK
2012” w Drygałach
Stadion Miejski
w Białej Piskiej

Ruda - plaża
Park Miejski
w Białej Piskiej

Wykaz remontów
Zakres prac
Usunięto awarię i przebudowano instalację zimnej
i ciepłej wody. Naprawiono drzwi wejściowe do
pomieszczeń socjalno-szatniowych.

Wartość
(zł)
1 700,70

Wymieniono cztery oprawy oświetleniowe na oprawy
LED w budynku socjalno-szatniowym.

198,03

1.Naprawiono instalację elektryczną i zamontowano
licznika energii elektrycznej w starym budynku szatni.
2. Wykonano bieżące naprawy wyposażenia i przegląd
gwarancyjny kotła c.o. Kostrzeawa Twin Bio 24 kW
w nowym budynku szatni.
Naprawiono wyposażenie (ławki stoły).
Wykonano naprawę i konserwację ławek parkowych
,naprawę sceny i zadaszenia.

284,42
346,10
194,60
1 799,63

Nadmienia się, iż konieczność wielu wymian, napraw i remontów wynika z dewastacji
mienia gminnego bądź nieprawidłowej eksploatacji wyposażenia czy urządzeń.

Fot. Przykłady dewastacji mienia gminnego i nieprawidłowej eksploatacji wyposażenia
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Fot. Przykłady dewastacji mienia gminnego

Dodatkowo, wojska sojusznicze NATO, w ramach owocnej współpracy, przy użyciu
ciężkiego sprzętu, pomogły oczyścić teren za świetlicą wiejską w Pogorzeli Wielkiej: od
karczowania, po wyrównanie i inne prace ziemne. To była kolejna nasza wspólna inicjatywa
społeczna.
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Gospodarka nieruchomościami – sprzedaż
Ogólny stan gruntów stanowiących własność Gminy Biała Piska na dzień 01.01.2021
wynosił 2497 działek o łącznej powierzchni 718,7647 ha i ogólnej wartości 18 566 859,12 zł,
w tym:
1) na terenie miasta - 531 działek o powierzchni ogólnej 100,5395 ha i wartości
10 669 582,30 zł,
2) na terenie wiejskim - 1966 działek o powierzchni 618,22252 ha i wartości 7 897 276,82
zł.
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Stan gruntów na dzień 31.12.2021 r. wynosił 2485 działek o łącznej powierzchni 719,0387 ha i
ogólnej wartości 18 378 123,00 zł, w tym :
1) na terenie miasta - 521 działek o powierzchni ogólnej 99,8656 ha i wartości
10 505 735,05 zł,
2) na terenie wiejskim - 1964 działki o powierzchni 619,1731 ha i wartości 7 872 387,95
zł.
W 2021 roku sprzedano:
1) na wnioski dotychczasowych najemców 22 lokale mieszkalne uzyskując z tego tytułu
dochód w wysokości 156 785,65 zł, ponadto w wyniku przeniesienia wadiów w wysokości
18 900,00 zł wpłaconych na przetargi ustne nieograniczone na poczet ceny nabycia lokali
mieszkalnych nr 19 i 20 położonych w Białej Piskiej przy ul. Dolnej 2 łączny dochód z tytułu
sprzedaży nieruchomości lokalowych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 175 685,65 zł,
2) 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym uzyskując
z tego tytułu łączny dochód netto w kwocie 110 000,00 zł,
3) 2 nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod budowę budynków mieszkalnych
jednorodzinnych uzyskując z tego tytułu łączny dochód netto w kwocie 147 445,00 zł,
4) 8 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę garaży uzyskując z tego
tytułu łączny dochód netto w kwocie 20 115,00 zł,
5) 1 nieruchomość przeznaczoną na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
sąsiedniej uzyskując z tego tytułu dochód netto w kwocie 10 120,00 zł.
W 2021 r. Gmina Biała Piska otrzymała odszkodowanie w wysokości netto 25 977,24 zł
za wywłaszczenie 7 nieruchomości pod przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Giętkie.
W 2021 r. dla użytkowników wieczystych zostały wydane 2 zaświadczenia w sprawie
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki gruntu
zabudowanego na cele uzyskując z tego tytułu dochód netto w kwocie 1 158,40 zł.
2. Gospodarka nieruchomościami – dzierżawa
Ogółem na koniec 2021 roku obowiązywało 937 umów, w tym:
1) działki warzywne i rolne (380 umów) – powierzchnia ok. 20,7076 ha - roczny czynsz netto
wyniósł: 6 786,49 zł,
2) gruntu pod garażami (447 umów) – powierzchnia ok. 0,9697 ha, roczny czynsz netto
wyniósł: 27 608,00 zł,
3) gruntu pod siedliskiem (13 umów) – powierzchnia ok. 2,9940 ha, roczny czynsz netto
wyniósł: 299,07 zł,
4) działki rekreacyjne (6 umów) – powierzchnia ok. 0,0484 ha, roczny czynsz netto wyniósł:
1935,00 zł,
5) grunty pod usługi i o innym przeznaczeniu (85 umów) – powierzchnia ok. 0,3969 ha,
roczny czynsz netto wyniósł: 5 305,25 zł,
6) gruntu pod imprezy artystyczno-widowiskowe (2 umowy) – powierzchnia 0,1400 ha,
dzienny czynsz netto wyniósł: 680,00 zł,
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7) gruntu pod stacją bazową telekom. (4 umowy) – powierzchnia 0,0750 ha, czynsz netto
wyniósł: 43 409,16 zł.
Ogółem w dzierżawę oddano ok. 25,3316 ha powierzchni na terenie miasta i gminy Biała
Piska na łączną kwotę czynszu netto: 86 022,97 zł.
Użytkowanie wieczyste:
Na koniec 2021 roku zarejestrowanych było 57 użytkowników wieczystych. Dochód
netto z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste za rok 2021 wyniósł: 10 330,17 zł.
CZĘŚĆ II – Polityki, strategie, programy i plany
W zakresie działalności Referatu, aktem planowana dla Gminy Biała Piska jest
„Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała Piska w latach
2022 – 2026” wprowadzony Uchwałą Nr LII/303/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29
grudnia 2021 r.
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BUDOWNICTWO I INWESTYCJE
Planowanie przestrzenne:
W gminie w 2021 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Biała Piska przyjęte Uchwałą Nr XXXIII/265/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
2) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dotyczące: wsi Kumielsk, wsi Drygały,
wsi Sokoły Jeziorne, wsi Giętkie oraz terenów kąpieliska nad jeziorem Roś, wsi Ruda, części
obrębu Monety, obrębu Biała Piska - dz. nr 64/10.
Prace analityczne podjęte w obszarze planowania przestrzennego w 2021 roku
Uchwałą Nr XXIV/161/2020 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, dla obszaru położonego na terenie działki o nr geod. 5/31, w obrębie
ewidencyjnym Kaliszki, gmina Biała Piska oraz dla obszaru położonego na terenie działki o nr
geod. 107/2, w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto, gmina Biała Piska przystąpiła do
opracowania planu miejscowego, którego celem jest ustalenie lokalizacji i zasad
zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie centrum logistycznego na
terenie działki o nr geod. 5/31 w obrębie ewidencyjnym Kaliszki oraz dla inwestycji polegającej
na budowie stacji paliw na terenie działki o nr geod. 107/2 w obrębie ewidencyjnym Biała Piskamiasto.
Równolegle do w/w procedury, w tym samym celu prowadzone jest postępowanie
w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta i Gminy Biała Piska - Uchwała Nr XXIV/160/2020 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia
30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/142/2020 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia
28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska. Oprócz w/w celów
zmiany Studium, wyznaczono dodatkowe cele jakimi są:
1) wprowadzenie obszaru udokumentowanego złoża piasku ze żwirem pn. „KALISZKI V”;
2) aktualizacja obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych
związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu;
Decyzje administracyjne związane z procesem inwestycyjnym w 2021 roku
Na obszarach, na których nie uchwalono planu miejscowego, Burmistrz dokonuje
weryfikacji planowanych inwestycji w trybie decyzji o warunkach zabudowy lub ustalenia celu
publicznego. W 2021 roku wydano:
- decyzji o warunkach zabudowy (ilość 87),
- decyzji o ustaleniu celu publicznego (ilość 8),
Główną funkcją wydawanych decyzji administracyjnych ustalających warunki zabudowy
była funkcja mieszkaniowa jednorodzinna (ilość 41).
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W przypadku inwestycji w obszarze objętym planem zagospodarowania wydawano wypisy
i wyrysy/zaświadczenia z planu, określające czy dany rodzaj inwestycji jest możliwy do realizacji.
Łącznie wydano w 2021 r. 360 tego typu dokumentów.
Wnioski:
1) Gmina Biała Piska posiada obowiązujące plany zagospodarowania, które wymagają
aktualizacji.
2) Gmina prowadzi procedury planistyczne dla kolejnych obszarów w celu ustalenia
szczegółowych zasad zagospodarowania.
3) Najczęstszą inwestycją dla której prowadzone są postępowania, jest zabudowa
jednorodzinna.
Odsetek powierzchni gminy pokryty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
wynosi 0,54 %. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzenne przyjęte:
1) Uchwałą nr XLVI/319/02 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia: 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Biała Piska, dotyczącej wsi Kumielsk;
2) Uchwałą nr XLVI/320/02 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia: dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Biała Piska, dotyczącej części wsi Drygały;
3) Uchwałą nr XLVI/321/02 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia: 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Biała Piska, dotyczącej wsi Sokoły Jeziorne;
4) Uchwałą nr XLVI/322/02 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
Piska, dotyczącej wsi Giętkie oraz terenów kąpieliska nad jeziorem Roś;
5) Uchwałą nr XLVI/323/02 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
Piska, dotyczącej wsi Ruda.
6) Uchwałą nr XLIV/376/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Monety.
7) Uchwałą nr XXXVI/350/05 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 9 listopada 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Biała
Piska gmina Biała Piska dz. nr 64/10.
Z zakresu Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne: prowadzenie
elektronicznej bazy punktów adresowych dla budynków wybudowanych, nowobudowanych
lub w trakcie budowy:
1) na podstawie złożonych wniosków wydano łącznie 36 zaświadczeń dotyczących ustalenia
numerów adresowych dla budynków.
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Z zakresu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze: opiniowanie koncesji
na wydobywanie kopalin ze złóż piasków ze żwirem, opiniowanie planów ruchu zakładu
górniczego, opiniowanie projektu robót geologicznych:
1) na wniosek przedsiębiorcy zaopiniowano pozytywnie Plan Ruchu Likwidowanego
Odkrywkowego Zakładu Górniczego „Szymki I”, zlokalizowanego na działce nr 3/4,
obręb ewidencyjny Kukły,
2) uzgodniono koncesję na wydobywanie metodą odkrywkową kopaliny ze złoża piasku
„KALISZKI I” położonego w granicach działki nr 13/97, obręb ewidencyjny Kaliszki,
3) na wniosek przedsiębiorcy zaopiniowano pozytywnie Plan Ruchu Odkrywkowego
Zakładu Górniczego „KALISZKI I”, zlokalizowanego w granicach działek nr 13/97, obręb
ewidencyjny Kaliszki.
Z zakresu inwestycji realizowanych na podstawie ustawy Prawo budowlane
1. Odebrane zostały roboty budowlane oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda oraz
przy ul. Słonecznej w Białej Piskiej. Prace wykonały firmy: „MEGAWAT” J. Górniak
i Wspólnicy Spółka Jawna z Grajewa oraz PPUH „ELEKTROMET” Iwona i Robert Barma
z Białej Piskiej.

Fot. Realizacja ul. Słoneczna w Białej Piskiej

Realizacja wieś Ruda

2. Odebrano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej
z budową kanalizacji deszczowej na dz. geod. nr 13/36 w Kaliszkach (od drogi krajowej do
bloków mieszkalnych).

Raport o stanie Gminy Biała Piska za 2021 r.

33

3. Odebrano dokumentację projektową dotyczącą zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi
gminnej nr 175516N Kumielsk-Guzki – Etap IV".
4. Odebrano dokumentację techniczną zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu na cele
rekreacyjno – sportowe” przy szkole podstawowej przy ul. Kajki w Białej Piskiej.
5. Odebrano dokumentację techniczną zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej
na cele rekreacyjne przy nabrzeżu Jeziora Biała Piska".
6. Odebrano dokumentację techniczną zadania pn. "Zagospodarowanie terenu działki nr
156/8 za Urzędem Miejskim w Białej Piskiej wraz z budową stacji i punktu ładowania
pojazdów elektrycznych".
7. Odebrano dokumentacje projektowe instalacji oświetlenia i zasilania pomieszczeń Urzędu
Miejskiego w Białej Piskiej oraz dokumentację projektową instalacji systemu sygnalizacji
pożaru i oświetlenia awaryjnego budynku Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej od
Wykonawcy FU-H ELEKTROKOMPLEX Mateusz Niedźwiedzki KOMPLEKSOWE USŁUGI
ELEKTRYCZNE z Pisza. Zgodnie z wytycznymi Państwowej Straży Pożarnej względem
dostosowania budynku urzędu do wymagań przeciwpożarowych.
8. W ramach realizacji Funduszu Sołeckiego w Sulimach wykonano II etap montażu dachowej
mikroinstalacji
fotowoltaicznej.
Instalacja
została
przyłączona
do
sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.

9. W ramach realizacji zadania „Modernizacja i doposażenie boiska sportowego o nawierzchni
z trawy naturalnej, zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Białej
Piskiej” i przyznanej Gminie na ten cel dotacji w wysokości 25 000,00 zł ze środków Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Małe granty na
infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim” Wykonano
automatyczny system nawadniania, renowację płyty boiska o nawierzchni trawiastej oraz
zamontowano 2 szt. piłkochwytów za bramkami. Całkowity koszt zadania 82 433,96 zł.
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Fot. Boisko szkolne przy szkole podstawowej w Białej Piskiej

10. W ramach realizacji Funduszu Sołeckiego wykonano 3 altany o konstrukcji drewnianej przy
świetlicach w Sołectwach: Szymki, Kożuchy Małe i Rakowo Małe. Łączny koszt: 35 000,00
zł.
11. Wykonano utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą zlokalizowaną na działce nr
geod. 94, obręb Nitki” realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nitki. Koszt:
4 800,00 zł

Fot. Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą w Nitkach

12. Z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Myśliki zamontowano wiatę przystankową przy drodze
powiatowej. Koszt 4 290,00 zł.
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Fot. Altana wieś Szymki

Altana wieś Rakowo Małe

13. Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na realizacji inwestycji: „Modernizacja
i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej” w Gminie Biała Piska w zakresie modernizacji
oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej na kwotę 10.029.679,53 zł.
14. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe i podpisano umowę na wykonanie Programu
Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja
oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej”. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne przewidziane jest
do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Realizacja przedsięwzięcia w ramach
przyznanego dofinansowania z „Rządowego Funduszu Polski Ład”.
15. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia
drogowego z doświetleniem przejść dla pieszych w ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim
z Wykonawcą: Pro-MaxEl Marcin Walicki, Andrzej Giczewski s. c. z Augustowa. Zgodnie
z ustawą prawo energetyczne budowa oświetlenia i jego utrzymanie należy do zadań
własnych gminy. Przebudowa oświetlenia będzie zadaniem powiązanym z planowaną
modernizacją drogi powiatowej Nr 1687N przez Powiat Piski w przyszłym roku.

Fot. Roboty budowlane przebudowy drogi gminnej ul. Lipowej w Bemowie Piskim
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16. Przebudowano odcinek drogi gminnej ul. Lipowej w Bemowie Piskim. Zadanie finansowane
z „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”. Zakres robót obejmował przebudowę
odcinka ww. drogi z chodnikiem z kostki betonowej m.in. do tutejszej przychodni. Wartość
inwestycji to ponad 508 tys. złotych
17. Wykonano i odebrano inwestycję przebudowy drogi gminnej ul. Prusa i części ul. Batorego
w Białej Piskiej. Inwestycja została zrealizowana w ramach dofinansowania z Funduszu
Dróg Samorządowych, a jej całkowita wartość to 1 321 909,41 zł. W ramach przebudowy
wykonano nawierzchnię jezdni z asfaltu, chodnik i zjazdy z kostki brukowej, oświetlenie
uliczne oraz kanalizację deszczową. Dodatkowo wykonano 6 szt. przyłączy kanalizacji
sanitarnej do działek gminnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Fot. Przebudowa drogi gminnej ul. Prusa i części ul. Batorego w Białej Piskiej
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INFRASTRUKTURA DROGOWA
Z zakresu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych: wydawanie decyzji
i uzgodnień zezwalających na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
technicznej oraz decyzji i umów określających warunki prowadzenia robót i wysokość opłat za
ich prowadzenie i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.
Wpływy:
- z opłat administracyjnych za zajęcia pasa drogowego – 47 319,47 zł
- za utrzymanie chodników i terenów zielonych GDDKiA - 16 373,04 zł
- z tytułu odsetek za zwłokę w opłatach administracyjnych – 1 186,58 zł
- z tytułu odszkodowań za zniszczenie wiat przystankowych w Kowalewie, Włostach i Białej
Piskiej przy ul. Mickiewicza - 4 401,95 zł
Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy Biała
Piska.
Zarządzenie Nr 46/1/2019 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 01.02.2019 r. w sprawie
określenia stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania i użyczania dróg
wewnętrznych stanowiących własność Gminy Biała Piska na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg oraz innych nieruchomości
stanowiących własność Gminy Biała Piska na potrzeby budowy i eksploatacji infrastruktury
technicznej.
Podpisano umowę z firmą BENZOL Sp. z o. o. ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka na
dostawę paliw i olejów do pojazdów i maszyn będących własnością Gminy Biała Piska.
Infrastruktura drogowa:
1/ Drogi gminne publiczne o nawierzchni bitumicznej – stan techniczny dobry.
2/ Drogi publiczne gminne i wewnętrzne o nawierzchni ulepszonej:
- o nawierzchni brukowcowej w miejscowościach gminy Biała Piska, nawierzchnie tego typu nie
są przystosowane konstrukcyjnie do przenoszenia dużych obciążeń, zniszczone są przez czynnik
ludzki. W tego typu nawierzchniach występują liczne ubytki oraz nierówności, co utrudnia ruch
pojazdów.
- o nawierzchni żwirowej – stan techniczny dróg o tego typu nawierzchniach ocenia się jako
dobry, nie ma trudności w odbywaniu ruchu pojazdów, występują okresowe niedogodności
w ruchu spowodowane nierównością nawierzchni. Po drogach gruntowych o nawierzchniach
żwirowych w różnych warunkach atmosferycznych odbywa się ruch pojazdów kołowych:
autobusów, transportu rolniczego, mleczarskiego i leśnego o dużym tonażu. Drogi o tego typu
nawierzchniach nie są konstrukcyjnie zdolne do przenoszenia tak dużych obciążeń.
Nawierzchnie ulegają zniszczeniu, powstają wyboje, koleiny, w których po opadach stagnuje
woda i powoduje niszczenie dróg. Utrzymanie dróg w dobrym stanie technicznym wymaga
dużych nakładów finansowych na uzupełnianie nawierzchni pospółką, kruszywem oraz
profilowanie równiarką i zagęszczanie wałem.
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Zakup, dostawa pospółki, kruszywa i mieszanki kruszywa na remonty dróg gminnych na
podstawie umowy z BIALZUK Spółka cywilna z siedzibą w Białej Piskiej przy ul. I Marszałka RP
Piłsudskiego 1B.
Przewidziana ilość zakupu: pospółki - 1 000 t, mieszanki kruszywa - 5 000 t, kruszywa
frakcji 8-16 mm - 300 t. Wnioski w sprawach wykonania remontów dróg w sołectwach gminy
Biała Piska, które wpłynęły do Burmistrza Białej Piskiej, zostały rozpatrzone i ujęte do
„Harmonogramu remontów dróg gminnych o nawierzchniach żwirowych i gruntowych”
Zadania remontowe (w tym fundusze sołeckie), inwestycje wraz z kosztami:
1) Wykonanie dwóch odcinków chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Radysy
zlokalizowanej na działce nr geod. 8/94, obręb Szkody – III etap. Koszt: 14 907,35 zł
brutto.
2) Wykonanie robót polegających na zamontowaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu na
drogach gminnych w miejscowości Drygały – ul. Mickiewicza, ul. Szkolnej i ul. Zielonej
realizowanego
w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drygały. Koszt: 12 900,00 zł,
3) Wykonanie dostawy i montażu w gruncie (ziemi) 1szt. kosza do gry w streetball na placu
zabaw zlokalizowanym na terenie działki 12/42 w Oblewie w ramach realizacji Funduszu
Sołeckiego wsi Oblewo w 2021r.
4) Wykonano dokumentację projektową zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej
nr 175516N Kumielsk-Guzki – Etap IV " Koszt: 27 404,40 zł ze środków Funduszu
Sołeckiego
Sołectwa Guzki i własnych Gminy,
5) Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej od wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z lokalną oczyszczalnią ścieków” Na
przedmiotowe zadanie uzyskano wsparcie w kwocie 1 200 000,00 zł. na realizację zadań
inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków „Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych” w gminach, w których funkcjonowały przedsiębiorstwa
państwowej gospodarki rolnej.
6) Wykonano dostawę i montaż 1szt. altany ogrodowej sześciokątnej (przekątna 4,5m) na
terenie działki nr geod. 40/31 w Sołectwie Kożuchy Małe. Koszt: 10 000,00 zł.
7) Wykonano utwardzenie terenu pod wiatą przystankową w miejscowości Myśliki
zlokalizowaną na działce nr geod. 98, obręb Myśliki. Koszt: 2 583,00 zł,
8) Zlecono i wykonano usługi tartaczne – przetarcie drzew z wycinki na drewno
konstrukcyjne (kantówki, deski) dla sołectwa Kumielsk i dla sołectwa Pawłocin
z materiału powierzonego przez gminę.
9) Dostawa i montaż urządzeń fitness i zabawowych na placach zabaw w sołectwach Kaliszki
Kowalewo i Pawłocin w ramach Funduszu Sołeckiego . Koszt łączny: 37 680,00 zł.
10) Zakup i dostawa stolika do gry w szachy i chińczyka stacji naprawy rowerów do Sołectwa
Drygały. Koszt: 6 888,00 zł.
11) Zlecono wykonanie opracowania „Sprawdzenia warunków widoczności na
skrzyżowaniach dróg gminnych z linią kolejową nr 219” wynikające z Rozporządzenia
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Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Koszt: 990,00zł.
12) Zlecono wykonanie „Orzeczenia dotyczącego wyznaczenia resursu urządzenia do
przemieszczania osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Białej Piskiej.” Koszt:
861,00 zł.
13) Zakup wraz z dostawą wiaty przystankowej do Kowalewa. Kwota: 1700,00 zł – Fundusz
Sołecki, 3500,00 zł – środki gminy.
14) Wykonanie utwardzenie terenu pod wiatą w miejscowości Świdry Kościelne
zlokalizowaną na działce nr geod. 26/79, obręb Cibory. Koszt: 6 213,96 zł.
15) Wykonano budowę zadaszenia tarasu naziemnego – II Etap przy świetlicy wiejskiej
w miejscowości Komorowo. Koszt: 17 500,00 zł z Funduszu Sołeckiego.
16) Wykonano instalację ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Szkody ”- I etap realizowanego
ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Szkody. Koszt: 3 990,00 zł.
17) Zlecono wykonanie usługi przeglądu serwisowego pomp ciepła na świetlicach wiejskich
w miejscowościach: Skarżyn, Kruszewo, Ruda, Orłowo. Koszt: 2 220,00 zł.
18) Zakup i dostawa stacji naprawy rowerów do Sołectwa Drygały. Koszt: 2 888,04 zł.
Fot. Stacja naprawy rowerów w Drygałach

19) Zakończono prace budowlane zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
wieży ciśnień w Białej Piskiej. Koszt całkowity: 1 482 884,70 zł. Prace podzielono na trzy
etapy: pierwszy – prace budowlane, ziemne, betonowe, zbrojeniowe i ślusarskie, drugi –
roboty konserwacyjno-zabytkowe, a trzeci – prace elektryczne i sanitarne. Zgodnie
z zaleceniami konserwatora, zabytkowe schody, które znajdują się wewnątrz, zachowani
i odnowiono. Na szczycie pojawił się zadaszony i wydzielony ścianami z poliwęglanu taras
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widokowy. Decyzją z dnia 16 września 2021 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu.

Fot. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej

20) Oficjalnie odebrano wyremontowaną drogę powiatową w miejscowości Giętkie. Całkowita
wartość zadania to prawie 1 mln 900 tys. złotych. Dofinansowanie otrzymano z Rządowego
Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki owocnej współpracy z powiatem piskim to kolejna
droga powiatowa wyremontowana w naszej gminie.
21) Burmistrz Białej Piskiej zainicjowała spotkanie z inwestorami, chcącym zainwestować
w gminie Biała Piska, w efekcie którego gmina przystąpiła do sporządzenia kolejnych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W ramach pierwszej inwestycji
przewidziano budowy obiektów o funkcjach produkcyjnych, przetwórstwa rolnego,
magazynowej, usługowej (biurowej) oraz urządzeń infrastruktury technicznej, a w ramach
drugiej centrum logistyczne pomiędzy Biała Piską a Kolonią Kawałek. Centrum logistyczne
przewiduje ponad 300 miejsc pracy i składałoby się m.in. z budynków magazynowych,
produkcyjnych, handlowo-usługowych, myjni, stacji paliw, kilkuset miejsc parkingowych dla
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samochodów osobowych i ciężarowych oraz placów manewrowych. Łączna powierzchnia
zabudowy obiektów, według projektu, liczy około 46 tys. metrów kwadratowych.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowiska
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowiska: prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie
oddziaływać na środowisko (obiekty inwentarskie, hodowlane, zabudowa systemami
fotowoltaicznymi):
1) łącznie 25 wszczętych postępowań, w tym 1 postępowanie z koniecznością
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.
Program Czyste Powietrze
Udzielano dotacji ze środków budżetu Gminy Biała Piska w wysokości 3 000,00 zł
(brutto) na częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem oraz montażem nowego źródła
ciepła.
Podstawą udzielania dotacji jest Uchwała Nr XXXIII/267/2018 Rady Miejskiej w Białej
Piskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu
Gminy Biała Piska na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania
węglowego na ekologiczne źródła ciepła, na terenie gminy Biała Piska.
Zadania polegające na zmianie istniejącego systemu ogrzewania węglowego na ekologiczny
(ekologiczne źródła ciepła): kocioł na paliwo stałe typu biopaliwo (drewno kawałkowe, wióry,
trociny drzewne, słoma, drewno prasowane typu pelet lub brykiet drzewny, pelet lub brykiet
z odpadów roślinnych), bez możliwości stosowania paliw kopalnych (węgla i koksu), spełniający
obowiązujące normy; ogrzewanie elektryczne; ogrzewanie olejowe; ogrzewanie gazowe;
pompy ciepła:
1) łącznie podpisano 16 umów dotacji z osobami fizycznymi na kwotę 48 000,00zł.
Z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska
Naliczono i rozliczono opłaty za korzystanie ze środowiska od środków transportowych,
maszyn, urządzeń i kotłów będących mieniem Gminy Biała Piska. Opłatę w kwocie 1 000,00 zł
wniesiono na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego
w Olsztynie.
W/w obowiązek wynika z art. 286 w związku z art. 285 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) oraz rozporządzenia
Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane
o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2019 r., poz.
2443).
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OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI
Część I - Zadania i kompetencje Burmistrza Białej Piskiej
Zadania i kompetencje Burmistrza Białej Piskiej w zakresie działalności Referatu Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami regulują w szczególności następujące akty
prawne:
























Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowiska i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowiska,
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie,
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt,
Ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
Uchwała Nr XXII/146/2020 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
Piska,
Uchwała Nr XXVI/167/2020 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
Uchwała Nr XXXVIII/340/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Biała Piska na sektory odbierania odpadów komunalnych,
Uchwała Nr XXVI/168/2020 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Biała Piska,
Uchwała Nr XLVII/272/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 października 2021 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Biała Piska,
Uchwała Nr XXVIII/178/2020 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych

Raport o stanie Gminy Biała Piska za 2021 r.

43

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe na terenie Gminy
Biała Piska,
 Uchwała Nr XXVI/169/2020 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 Uchwała Nr XXXVII/213/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała Piska w 2021 roku”,
 Uchwała Nr XL/252/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie
przyjęcia przez Gminę Biała Piska prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej,
dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Biała
Piska w 2021 r.
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W świetle obowiązujących przepisów od 01-07-2013 r. odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz
nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Biała Piska realizuje
w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina.
Gmina Biała Piska jest jedną z dwunastu gmin członkowskich Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/357/05 Rady Miejskiej
w Białej Piskiej z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia Gminy Biała Piska do Związku
Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Ełku i przyjęcia Statutu Związku, zmienioną
Uchwałą Nr XXXIX/368/05 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie
przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz Uchwałą
Nr XXXI/295/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 12 września 2012 r. w sprawie przyjęcia
zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Związek przejął niektóre
obowiązki gminy określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/340/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 grudnia
2012 r. Gmina Biała Piska została podzielona na 11 sektorów:
Sektor I - Bełcząc, Kowalewo, Mikuty, Długi Kąt, Kózki, Szkody Kolonia, Szkody, Radysy, Sokoły
Sektor II - Kukły, Szymki, Kumielsk, Cwaliny, Cwalinki, Jakuby, Gruzy, Grodzisko, Guzki
Sektor III - Kolonia Kawałek, Kaliszki, Orłowo, Giętkie, Ruda, Zabielne, Oblewo
Sektor IV - Sulimy, Nowe Drygały, Iłki, Kolonia Drygały, Zalesie, Klarewo, Myszki, Zaskwierki,
Dąbrówka Drygalska
Sektor V - Pogorzel Mała, Pogorzel Wielka, Nitki, Monety, Rakowo Małe
Sektor VI - Bemowo Piskie
Sektor VII - Konopki, Kolonia Konopki, Kruszewo, Lisy, Dmusy, Lipińskie,
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Sektor VIII - Kożuchy Małe, Komorowo, Kożuchy, Rolki, Danowo, Cibory, Świdry, Świdry
Kościelne, Łodygowo, Pawłocin
Sektor IX - Myśliki, Wojny, Włosty, Skarżyn, Rogale Wielkie, Sokoły Jeziorne
Sektor X - Miasto Biała Piska i Zatorze
Sektor XI - Drygały.
W 2021 r. usługę w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Biała Piska realizowały firmy wyłonione w drodze
przetargu zgodnie z zawartymi umowami:
do 30-06-2021 r.:
1. Umowa nr Or 30/2020 z dnia 28 maja 2020 r. zawarta pomiędzy Gminą Biała Piska a firmą
MPO Sp. z o. o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok
 przedmiot zamówienia: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska - z sektora II i VIII do Stacji Przeładunkowej
Odpadów Komunalnych w Białej Piskiej,
 termin realizacji zamówienia od 01-07-2020 r. do 30-06-2021 r.,
 wynagrodzenie brutto Wykonawcy - 848,88 zł za odbiór i transport 1 Mg odpadów
komunalnych zebranych w sposób selektywny i odbiór niesegregowanych
(zmieszanych) pozostałości z sortowania.
2. Umowa nr Or 31/2020 z dnia 28 maja 2020 r. zawarta pomiędzy Gminą Biała Piska a firmą
KOMA EŁK Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 19C, 19-300 Ełk
 przedmiot zamówienia: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska - z sektora III, V, VII i IX do Stacji
Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Białej Piskiej,
 termin realizacji zamówienia od 01-07-2020 r. do 30-06-2021 r.,
 wynagrodzenie brutto Wykonawcy - 907,20 zł za odbiór i transport 1 Mg odpadów
komunalnych zebranych w sposób selektywny i odbiór niesegregowanych
(zmieszanych) pozostałości z sortowania.
3. Umowa nr Or 32/2020 z dnia 28 maja 2020 r. zawarta pomiędzy Gminą Biała Piska a firmą
BIALZUK S.C., ul. Piłsudskiego 1B, 12-230 Biała Piska
 przedmiot zamówienia: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska - z sektora nr I, IV, VI, i XI do Stacji
Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Białej Piskiej,
 termin realizacji zamówienia od 01-07-2020 r. do 30-06-2021 r.,
 wynagrodzenie brutto Wykonawcy za odbiór i transport 1 Mg odpadów komunalnych
zebranych w sposób selektywny i odbiór niesegregowanych (zmieszanych) pozostałości
z sortowania za sektor: I - 450,00 zł, IV - 500,00 zł, VI - 300,00 zł, XI - 300,00 zł.
4. Umowa nr Or 40/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. zawarta pomiędzy Gminą Biała Piska a firmą
KOMA EŁK Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 19C, 19-300 Ełk
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 przedmiot zamówienia: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska - z sektora X do Stacji Przeładunkowej
Odpadów Komunalnych w Białej Piskiej,
 termin realizacji zamówienia od 01-07-2020 r. do 30-06-2021 r.,
 wynagrodzenie brutto Wykonawcy - 464,40 zł za odbiór i transport 1 Mg odpadów
komunalnych zebranych w sposób selektywny i odbiór niesegregowanych
(zmieszanych) pozostałości z sortowania.
od 01-07-2021 r.
1. Umowa nr Or 36/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. zawarta pomiędzy Gminą Biała Piska a firmą
BIALZUK S.C., ul. Piłsudskiego 1B, 12-230 Biała Piska
 przedmiot zamówienia: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska - z sektora nr I, IV, VI i XI do Stacji
Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Białej Piskiej,
 termin realizacji zamówienia od 01-07-2021 r. do 30-06-2022 r.,
 wynagrodzenie brutto Wykonawcy za odbiór i transport 1 Mg odpadów komunalnych
zebranych w sposób selektywny i odbiór niesegregowanych (zmieszanych) pozostałości
z sortowania za sektor: I - 463,50 zł, IV - 515,00 zł, VI - 303,00 zł, XI - 309,00 zł.
4. Umowa nr Or 37/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. zawarta pomiędzy Gminą Biała Piska a firmą
KOMA EŁK Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 19C, 19-300 Ełk
 przedmiot zamówienia: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska - z sektora III, V, VII, IX i X do Stacji
Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Białej Piskiej,
 termin realizacji zamówienia od 01-07-2021 r. do 30-06-2022 r.,
 wynagrodzenie brutto Wykonawcy za odbiór i transport 1 Mg odpadów komunalnych
zebranych w sposób selektywny i odbiór niesegregowanych (zmieszanych) pozostałości
z sortowania za sektor: III - 907,20 zł, V - 907,20 zł, VII - 907,20 zł, IX - 907,20 zł, X 464,40 zł.
5. Umowa nr Or 38/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. zawarta pomiędzy Gminą Biała Piska a firmą
MPO Sp. z o. o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok
 przedmiot zamówienia: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska - z sektora II i VIII do Stacji Przeładunkowej
Odpadów Komunalnych w Białej Piskiej,
 termin realizacji zamówienia od 01-07-2021 r. do 30-06-2022 r.,
 wynagrodzenie brutto Wykonawcy - 848,88 zł za odbiór i transport 1 Mg odpadów
komunalnych zebranych w sposób selektywny i odbiór niesegregowanych
(zmieszanych) pozostałości z sortowania.
W 2021 roku przeprowadzono kontrolę ww. firm w zakresie sposobu realizacji
postanowień umowy na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska”.
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Wydatki poniesione w 2021 r. za odbiór i transport odpadów komunalnych 1 563 714,14 zł (na podstawie faktur).
Odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Biała Piska dostarczane są do Stacji
Przeładunkowej w Białej Piskiej, następnie przetransportowywane są do Przedsiębiorstwa
Gospodarki Odpadami ,,Eko - MAZURY’’ Sp. z o.o. w Siedliskach, gdzie są odpowiednio
zagospodarowywane (unieszkodliwiane, odzyskiwane lub poddane recyklingowi).
W związku z powyższym zawarte zostały następujące Umowy na zagospodarowanie
odpadów komunalnych pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami „Eko - MAZURY”
Sp. z o.o. Siedliska 77, 19-300 Ełk a Gminą Biała Piska:
 Umowa z dnia 23 czerwca 2020 r. zawarta na okres od 01-07-2020 r. do 30-06-2021 r.
 Umowa z dnia 29 czerwca 2021 r. zawarta na okres od 01-07-2021 r. do 30-06-2022 r.
Wydatki poniesione za zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 r. wyniosły 1 222 663,80 zł (na podstawie faktur).
Pozostałe wydatki poniesione w 2021 r. z tytułu gospodarki odpadami w tym zakup
materiałów i wyposażenia, zakup usług, dzierżawa pojemników, usługi pocztowe, koszty
komornicze, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, wynagrodzenia osobowe
pracowników, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości gminnych 454 950,70 zł.
Liczba osób objętych w Gminie Biała Piska systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi w oparciu o dane zawarte w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na dzień 31-12-2021 r. - 8 299 osób.
Ilość deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
złożonych na dzień 31-12-2020 r. - 1 871 (w tym nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe).
W 2021 r. łączne wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu Gminy Biała Piska, wyniosły
2 539 373,94 zł (w tym wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 521 926,38 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnienia - 9 423,22 zł, odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat - 8 024,34 zł).
ROLNICTWO
1. Sporządzanie projektów uchwał dotyczących tworzenia i znoszenia form ochrony przyrody
(tj., pomników przyrody), w tym przeprowadzanie cięć sanitarno-pielęgnacyjnych pomników
przyrody.
2. Sporządzanie projektów uchwał dotyczących przyjęcia obowiązku utrzymania cmentarzy
wojennych na terenie gminy Biała Piska.
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3. Wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów.
4. Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew lub krzewów od osób fizycznych przeprowadzanie wizji lokalnych w terenie.
5. Sporządzanie wniosków o zezwolenie na wycinkę drzew do Starostwa Powiatowego
w Piszu.
6. Sporządzanie wniosków do Konserwatora Zabytków dotyczących zamiaru usunięcia drzew
lub krzewów, z terenów gminnych.
7. Przegląd stanu zadrzewień stanowiących własność gminy Biała Piska, wycinka drzew zlecona
podmiotom zewnętrznym koszt brutto - 30 000,00 zł. Dodatkowo wycinka drzew
wykonywana była przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Nieruchomości.
8. Dokonywanie nasadzeń zastępczych w zamian za usunięte drzewa, na terenach
stanowiących własność gminy Biała Piska - w kwocie 5 314,40 zł.
9. Pozyskane drewno zostało przekazane na cele Sołectwa Nitki, Świdry Kościelne, Bemowo
Piskie, Komorowo oraz do Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości
i Referatu Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji.
10. Przeprowadzono postępowanie ws. wyboru Wykonawcy na realizację zadania
polegającego na „Wyłapywaniu i utrzymywaniu w schronisku bezdomnych zwierząt
z terenu gminy Biała Piska w 2021 roku”- koszt 68 241,60 zł.
11. Przeprowadzanie postępowania ws. wyboru Wykonawcy na zadania pt. „Zarządzanie
cmentarzami komunalnymi w Białej Piskiej, Drygałach i Skarżynie w 2021 roku” - koszt
w 2021 rok wyniósł 63 705,00 zł.
12. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie na realizacje zadania pt. Utrzymywania
cmentarzy wojennych na terenie gminy Biała Piska - w 2021 roku dofinansowanie w kwocie
12 000, 00 zł brutto ze środków Wojewody Warmińsko- Mazurskiego).
13. Sporządzanie raportów i analiz dotyczących myślistwa i łowiectwa na terenie gminy Biała
Piska.
14. Współpraca z Zarządcą cmentarzy komunalnych.
15. Przyjmowanie zgłoszeń na odłów bezpańskich psów.
Zadania związane z rolnictwem wymagają przeprowadzania wizji lokalnych w terenie, są to
czynności administracyjne niezbędne do gromadzenia materiału dowodowego w sprawie.
Koszty w tym zakresie nie są możliwe do oszacowania.
OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Przyjmowanie wniosków od rolników na usuwanie folii rolniczych i przekazanie ich do
Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Ełku. Współpraca ze Związkiem
odnośnie odbioru i utylizacji folii rolniczej na terenie gminy Biała Piska. Odpady z działalności
rolniczej do utylizacji przekazało około 88 rolników.

Raport o stanie Gminy Biała Piska za 2021 r.

48

2. Realizacja zadania aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie
gminy Biała Piska należącej do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” wydatek w kwocie 4 220,97 zł.
3. Zakupiono kamerę leśną oraz tablice informacyjne „zakaz wyrzucania śmieci” w ramach
ochrony środowiska.
4. Przeprowadzono kontrole w zakresie funkcjonowania schroniska „SONIECZKOWO” Żarnowo
Pierwsze 9a, 16-300 Augustów na podstawie zawartej umowy.
5. Przyjmowanie zgłoszeń celem prowadzenia obowiązkowej ewidencji zbiorników
bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na
nieruchomościach położonych na terenie Gminy Biała Piska.
6. Prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków zlokalizowanych na terenie gminy
Biała Piska.
Część II - Polityki, strategie, programy i plany
1. Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022
uchwalony Uchwałą Nr XXIII/523/16 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia
28 grudnia 2016 r.
2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Biała Piska.
- Zabezpieczone środki na programie w 2021 r. - 155 000,00 zł brutto.
Na wyłapywanie i utrzymanie zwierząt w schronisku - 140 000,00 zł brutto
poniesione koszty 68 241,60 zł.
Na zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych - 5
000,00 zł brutto, poniesione koszty 0 zł.
Na zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich - 5 000,00 zł
brutto, poniesione koszty 0 zł.
Na sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na kwotę 5 000,00 zł brutto,
poniesione koszty 0 zł.
3. Zlecenie opracowania programu ochrony środowiska - koszt około 10 000,00 zł brutto.
4. Przystąpienie do programu usuwania folii rolniczych.
5. Podpisano porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie dotyczące utworzenia w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej punktu
konsultacyjno - informacyjnego w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu
Priorytetowego „Czyste Powietrze” w procesie składania wniosków.
6. Organizacja spotkań informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Biała Piska
o zasadach Programu „Czyste Powietrze”, promocja programu poprzez materiały
edukacyjne.
7. Przeprowadzenie akcji sprzątania świata na terenie gminy Biała Piska.
Poniżej dokumentacja fotograficzna dot. utrzymania cmentarzy wojennych na terenie gminy
Biała Piska
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Fot. Baranowo 2 obręb Szkody dz. nr 198/7 – mogiła zbiorowa z I wojny światowej ( żołnierzy rosyjskich)

Fot. Nitki dz. nr 773/1 – mogiła żołnierska oraz mogiła wojenna z I wojny światowej (żołnierza niemieckiego)
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Fot. Drygały dz. nr 181/1 – kwatera wojenna, mogiły wojenne z I wojny światowej żołnierzy niemieckich

Fot. Rolki dz. nr 107 – mogiła wojenna z I wojny światowej żołnierza rosyjskiego
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Fot. Sulimy dz. nr 166/8 – krzyż oraz zbiorowa mogiła z I wojny światowej żołnierzy niemieckich i żołnierzy
rosyjskich.

Fot. Skarżyn dz. nr 160/13 – mogiła wojenna żołnierza rosyjskiego z I wojny światowej.
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BUDŻET GMINY
Uchwałą Nr XXXV/191/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 13 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na rok 2021 ustalono:
1. Dochody budżetu gminy w wysokości 62 651 283,13 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 60 078 821,63 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 572 461,50 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63 501 470,72 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 59 472 394,38 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 029 076,34 zł.
Jednostki organizacyjne gminy ujęte w planach dochodów i wydatków Budżetu Gminy Biała
Piska w 2021 roku, to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Urząd Miejski w Białej Piskiej,
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej,
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej,
Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim,
Szkoła Podstawowa w Kożuchach,
Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku,
Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie,
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach,
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej,
Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej.

Instytucje kultury:
1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej,
2. Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej.
Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku z dniem 31 sierpnia 2021 roku
uległa likwidacji. Przed likwidacją, w trakcie oraz po likwidacji zostały przeprowadzone
procedury wynikające z przepisów prawa, dotyczące zamknięcia działalności Szkoły. W trakcie
działalności jednostki dokonano przekazania składników majątkowych dla innych jednostek
budżetowych gminy Biała Piska. Dzień przed zakończeniem likwidacji przeprowadzono
inwentaryzację składników majątkowych, a po zakończeniu działalności jednostka sporządzała
sprawozdania budżetowe Rb-27, Rb-28 i inne sprawozdania wynikające z przepisów prawa.
Według stanu na dzień 31 sierpnia 2021 r. sporządzono sprawozdania finansowe: bilans,
rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu wraz informacją dodatkową.
Plan dochodów budżetu w ciągu roku 2021 ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2021
roku wynosił 68 032 720,70 zł, w tym;
 dochody bieżące 62 732 395,50 zł,
 dochody majątkowe 5 300 325,20 zł.
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Plan wydatków budżetu w ciągu roku 2021 ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2021
roku wynosił 68 968 704,23 zł, w tym:
 wydatki bieżące w wysokości 62 545 719,83 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 6 422 984,40 zł.
Na dzień 31 grudnia 2021 r.:
1) Wykonanie planu w 2021 roku przedstawia się następująco:
 wykonane dochody budżetowe ogółem 67 523 343,98 zł, co stanowi 99,25 % planu,
 wykonane wydatki budżetowe ogółem 63 949 497,50 zł, co stanowi 92,72 % planu,
2) wynik budżetu - nadwyżka budżetowa w kwocie 3 573 846,48 zł,
3) stan kredytów i pożyczek ogółem wynosił 17 865 556,51 (wg stanu na dzień
31.12.2020 roku stan kredytów wynosił 18 051 244,50 zł), wobec powyższego kredyty
zmniejszyły się o kwotę 185 687,99 zł.
4) przychody wynosiły 3 754 832,53 zł, w tym:
 zaciągnięte w 2021 r. kredyty wynosiły 2 404 000,00 zł,
 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy
o finansach publicznych kwota 873 594,94 zł (niewykorzystane w 2021 r. środki
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 787 799,00 zł oraz
z Funduszu dróg Samorządowych – 85 795,94 zł),
 wolne środki – 477 237,59 zł.
5) Rozchody wynosiły 2 818 849,00 zł w tym:
 spłata kredytów wynosiła 2 588 849,00 zł,
 udzielona pożyczka dla MGOK w Białej Piskiej – 230 000,00 zł.
6) różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 1 020 848,10 zł.
W 2021 r. uzyskane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęte
w dziale 900 rozdziale 90002 wynosiły 2 539 373,94 zł.
Łącznie wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2021
r. ujęto w dziale 900 rozdziale 90002 i na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 3 241 328,64 zł.
Na koszty gospodarki odpadami składały się:
 koszty obsługi administracyjnej systemu, w tym: wynagrodzenia, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, energia elektryczna, szkolenia
pracowników w zakresie gospodarki odpadami, koszty wysyłek pocztowych, opłaty
związane z postępowaniami egzekucyjnymi, licencje programów, dzierżawy
pojemników ustawianych;
w miejscach publicznych, koszty opłat za odpady z miejsc publicznych,
 koszty zakupu pojemników i materiałów, koszty odbioru odpadów komunalnych, koszty
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opłat na rzecz ZMGK Siedliska. Szczegółowe dochody i wydatki są ujęte w opisie
przedmiotowego rozdziału w zakresie dochodów i wydatków.
W 2021 roku poniesione wydatki na gospodarkę odpadami przewyższają uzyskane
dochody. Deficyt w dziale 900 rozdziale 90002 wynosi 701 954,70 zł.
Rada Miejska w Białej Piskiej podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pokrywanie
z własnych dochodów, innych niż gospodarka odpadami, deficytu w dziale 900 rozdziale 90002.
W przedmiotowej sprawie każda zmiana budżetu, dotycząca przeniesienia planu do działu
gospodarki odpadami była podejmowana przez Radę Miejską w Białej Piskiej.
Zobowiązania według sprawozdania Rb-28s, to zobowiązania niewymagalne (których
terminy płatności przypadają po 31 grudnia 2021 r., z tytułu:
 składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatki od wynagrodzeń,
 zobowiązania z tytułu wydatków rzeczowych, których realizacja jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w 2021 roku.
Łączne zaplanowane wydatki na 2021 rok dla jednostek oświatowych:
 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej
 Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema w Bemowie Piskim
 Szkoła Podstawowa w Kożuchach
 Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku – działalność jednostki do dnia
31 sierpnia 2021r.
 Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie
 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach
 Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej
 Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej.
 wynosiły 23 376 607,98 zł, wykonane 23 093 560,41 zł, co stanowi 98,79% planu.
Łączne wydatki zaplanowane na 2021 rok dla MGOPS w Białej Piskiej ujęte w dziale:
851– Ochrona zdrowia
852 – Pomoc Społeczna
853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
855 – Rodzina
wynosiły 20 887 334,06 zł, wykonane 20 774 528,31 zł, co stanowi 99,46% planu.

WYDATKI MAJĄTKOWE ZREALIZOWANE W 2021 ROKU
Wyszczególnienie

Wykonanie

Transport i łączność

1 186 152,72
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Drogi publiczne gminne

1 173 914,22

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 173 914,22

Opracowanie dokumentacji projektowej: drogi gminne, w tym :
• aktualizacja kosztorysu i dokumentacji droga Włosty – 1 107,00 zł,
• aktualizacja kosztorysu i dokumentacji droga Danowo – 1 107,00 zł,
• aktualizacja kosztorysu oraz projektu organizacji ruchu na przebudowę
drogi ul. Łącznik w Drygałach – 1 107,00 zł
• aktualizacja kosztorysu oraz projektu organizacji ruchu na przebudowę 41 184,02
drogi ul. Krótka w Drygałach – 1 107,00 zł,
• dokumentacja przebudowa drogi gminnej Kumielsk - Guzki – część 14
739,02 zł,
• wykonanie dokumentacji wraz z dokumentacją deszczową droga Kaliszki
– 22 017,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej nr 175513 N -ulica Prusa oraz odcinka drogi nr
617 023,88
175510N- ulica Batorego w miejscowości Biała Piska
Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Bemowie Piskim

515 706,32

Drogi wewnętrzne

12 238,50

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12 238,50

Dokumentacja droga wewnętrzna: „Zagospodarowanie terenu za
Urzędem Miejskim w Białej Piskiej wraz z budową parkingu ze stacją
ładowania pojazdów"

12 238,50

Działalność usługowa

62 004,30

Plany zagospodarowania przestrzennego

62 004,30

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

62 004,30

Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska oraz
sporządzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru
położonego na działce nr 5/31,
w obrębie ewidencyjnym Kaliszki,
gmina Biała Piska oraz dla obszaru położonego na terenie działki nr
geodez. 107/2, w obrębie ewidencyjnym Biała Piska - miasto.
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Kaliszki i Biała Piska)
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów na terenie działek o nr 111/1, 112/1, 114 obręb ewidencyjny
Pogorzel Wielka
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska na terenie
działek o nr 111/1, 112/1, 114 obręb ewidencyjny Pogorzel Wielka
Administracja publiczna
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Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

18 150,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

18 150,00

Inwestycja ochrona przeciwpożarowa w budynku Urzędu Miejskiego w
Białej Piskiej z monitoringiem

18 150,00

Pozostała działalność

256 627,64

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

194 961,18

Monitoring na terenie gminy Biała Piska

9 999,90

Budowa zadaszenia tarasu Komorowo etap III (środki własne)

427,61

Fundusz sołecki Kożuchy Małe

10 000,00

Fundusz sołecki Szymki

15 000,00

Fundusz sołecki Monety

13 817,76

Fundusz sołecki Sulimy

10 937,00

Fundusz sołecki Komorowo

17 072,39

Fundusz sołecki Kruszewo

15 000,00

Fundusz sołecki Lipińskie

9 124,68

Fundusz sołecki Łodygowo

9 124,68

Fundusz sołecki Oblewo

6 731,79

Fundusz sołecki Orłowo

5 393,27

Fundusz sołecki Radysy

14 907,35

Fundusz sołecki Rakowo Małe

10 000,00

Fundusz sołecki Sokoły Jeziorne

9 124,68

Fundusz sołecki Szkody

3 990,00

Fundusz sołecki Wojny

8 744,69

Fundusz sołecki Drygały

12 900,00

Fundusz sołecki Guzki

12 665,38
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Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

61 666,46

Fundusz sołecki Kaliszki

17 200,00

Fundusz sołecki Konopki

11 000,00

Fundusz sołecki Kowalewo

11 520,00

Fundusz sołecki Oblewo

2 205,82

Fundusz sołecki Pawłocin

8 960,00

Fundusz sołecki Drygały

10 780,64

Oświata i wychowanie

201 950,89

Szkoły podstawowe

201 950,89

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

201 950,89

Laboratoria Przyszłości

201 950,89

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

941 089,58

Oświetlenie ulic, placów i dróg

78 365,82

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

78 365,82

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda- dz, geod. nr 1281 i
31 700,45
134
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda- dz, geod. nr 129 i
36 391,43
138
Budowa oświetlenia drogowego ul. Słonecznej w Białej Piskiej na dziłkach
10 273,94
o nr geodezyjnych 756, 801/1, 810/16.
Ochrona środowiska

4 220,97

Usuwanie azbestu

4 220,97

Pozostała działalność

858 502,79

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

277 273,68

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Bialej Piskiej

277 273,68

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

125 962,14

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Bialej Piskiej

125 962,14
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Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

420 205,28

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Bialej Piskiej

420 205,28

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

35 061,69

Zakup i montaż kotła c.o. 75 kW do budynku gminnego nr 2 w
miejscowości Kumielsk oraz materiałów niezbędnych do jego montażu.

35 061,69

Kultura fizyczna

107 308,76

Obiekty sportowe

82 433,96

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

82 433,96

Modernizacja i doposażenie boiska sportowego o nawierzchni z trawy
naturalnej przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Białej Piskiej.

82 433,96

Pozostała działalność

24 874,80

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

24 874,80

Dokumentacja techniczna zadania pn. Budowa toru rowerowego
"pumptrack" w Białej Piskiej

24 874,80

Wydatki majątkowe

2 773 283,89
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WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACACJAMI POZARZĄDOWYMI
WPROWADZENIE
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), nakłada na organy administracji publicznej obowiązek
realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa
w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy. Kluczowe znaczenie ma w tej kwestii art. 5a ust. 3 ustawy,
nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego. Zasady współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami
pozarządowymi na 2021 r. zostały określone Uchwałą Nr XXX/185/2020 Rady Miejskiej w Białej
Piskiej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Biała
Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Przyjęcie Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r., zwanego
dalej ,,Programem”, nawiązującego w intencjach i w założeniach do istoty i treści definicji
działalności pożytku publicznego, miało na celu:
1) unormowanie współpracy finansowej i pozafinansowej gminy Biała Piska z organizacjami
pozarządowymi w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego i realizacji zadań
własnych gminy Biała Piska,
2) określenie form i dziedzin współpracy organów Gminy Biała Piska z organizacjami
pozarządowymi w celu współdziałania w zakresie realizacji zadań publicznych gminy Biała
Piska,
3) ustalenie zasad informowania o planowanych kierunkach działalności społecznej celem
zharmonizowania tych kierunków oraz zwiększenia efektywności i jakości rozwijającej się
współpracy.
REALIZACJA CELÓW WSPÓŁPRACY
W 2021 r. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach: pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Celem głównym Programu było budowanie społeczeństwa obywatelskiego we
współpracy opartej na zasadzie partnerstwa między Gminą Biała Piska a organizacjami,
służącego lepszemu rozpoznaniu i zaspokajaniu potrzeb lokalnych.
W założeniach
programowych powyższy cel główny był realizowany m.in. poprzez następujące cele
szczegółowe:
1) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy,
2) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie,
3) poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
4) uzupełnienie działań oraz zadań Gminy w zakresie, który nie jest objęty przez struktury
samorządowe,
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5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
6) promocja Gminy,
7) zwiększenie wiedzy i świadomości instytucji publicznych, mieszkańców i innych podmiotów
na temat roli i funkcjonowania sektora pozarządowego w Gminie.
Miejscowe organizacje pozarządowe są ważnym ogniwem wspólnoty samorządowej,
skupiają one aktywnych obywateli i podejmują działania na rzecz społeczności lokalnej.
Skuteczność działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe sprawia, że z roku na rok
rośnie ich rola w kreowaniu pozytywnych zmian w środowisku lokalnym, co ma również wpływ
na rozwój gminy.
OBSZARY WSPÓŁPRACY
W związku z określonymi celami współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku,
Rada Miejska w Białej Piskiej określiła również zadania służące realizacji konkretnych celów.
Zgodnie z postanowieniami przyjętego programu współpracy w 2021 roku przewidziane do
realizacji zadania publiczne dotyczyły następujących obszarów:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) ochrony i promocji zdrowia,
4) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
5) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności,
6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami gminy Biała Piska,
7) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Regranting –
„Wspólne podwórko”.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY
Przedmiotem współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi była:
1) realizacja zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o wolontariacie i działalności
pożytku publicznego, ważnych dla społeczności lokalnej, w celu zaspokojenia istniejących
potrzeb społecznych,
2) optymalizacja efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy,
3) wzmacnianie roli kapitału społecznego w rozwiązywaniu problemów społecznych.
FORMY WSPÓŁPRACY
Zgodnie z zapisami Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami trzeciego
sektora, współpraca miała charakter finansowy i pozafinansowy.
Współpraca o charakterze finansowym polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych
w formie wspierania realizacji zadań, wraz z udzieleniem dotacji, na dofinansowanie ich
realizacji. Natomiast współpraca o charakterze pozafinansowym polegała m. in. na niesieniu
pomocy i wzmacnianiu merytorycznym organizacji pozarządowych.
Zgodnie z przyjętymi założeniami w przywołanej powyżej uchwale Rady Miejskiej w Białej
Piskiej, program był realizowany w szczególności poprzez wspieranie realizacji zadań
publicznych w ramach otwartych konkursów ofert. Otwarte konkursy ofert były ogłoszone
przez Burmistrza Białej Piskiej i przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy oraz wydane na
jej podstawie przepisy wykonawcze, chyba że przepisy odrębne przewidywały inny tryb zlecania
Raport o stanie Gminy Biała Piska za 2021 r.

61

lub dane zadanie można było zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach
odrębnych.
Ogłoszenie konkursu zgodnie z przedmiotowym programem współpracy z organizacjami
pozarządowymi mogło nastąpić jedynie na zadania przewidziane w budżecie gminy na 2021 r.
Współpraca finansowa
Współpraca finansowa w ramach Programu opierała się na wspieraniu realizacji zadań
w zakresie sfery publicznej w następujących obszarach:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
2) opieka medyczna i rehabilitacyjna,
3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
4) ochrona i promocja zdrowia,
5) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności,
6) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
7) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami gminy biała piska,
8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Regranting –
„Wspólne podwórko”.
Zlecanie realizacji zadań publicznych w ww. obszarach odbywało się w trybie otwartych
konkursów ofert zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz Nr XXX/185/2020 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia
30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Biała Piska
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Biała Piska na zadania publiczne
realizowane w 2021 r. przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
przedstawia się w następujący sposób:
Tabela Nr 1 – Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Biała Piska w 2021 r. na
realizację zadań przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
Nazwa zadania

Kwota dotacji w zł

Opieka medyczna i rehabilitacyjna

60 000,00

Ochrona i promocja zdrowia

45 000,00

Kultura Fizyczna

180 000,00

Wspólne podwórko 2021

30 000,00

Tryb pozakonkursowy

8 000,00

Ogółem

323 000,00
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Otwarte konkursy ofert
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biała Piska na 2021 r.
ogłoszono w 2021 r. w obszarach dotyczących: kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji
zdrowia, opieki medycznej i rehabilitacyjnej oraz wspólne podwórko.
Lokacja środków przewidzianych w poszczególnych obszarach konkursowych przedstawia się
następująco:
Zadanie: Opieka medyczna i rehabilitacyjna
Tabela Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne o wysokości przekazanych dotacji
Nazwa oferenta

Nazwa zadnia publicznego

Kwota przyznanej dotacji
w 2021 r. zł

Caritas
Ełckiej

Opieka medyczna i rehabilitacyjna

60.000,00

Diecezji

Ogółem

60.000,00

Beneficjenci zadania – Mieszkańcy Gminy Biała Piska, a w szczególności osoby starsze,
niepełnosprawne wymagające opieki rehabilitacyjnej i medycznej.
Zadanie: Ochrona i promocja zdrowia.
Tabela Nr 3 – Zestawienie tabelaryczne o wysokości przekazanych dotacji
Kwota przyznanej dotacji
w 2021 r. zł

Nazwa oferenta

Nazwa zadnia publicznego

Ewangelickie
Stowarzyszenie
„BETEL”

Prowadzenie Stacji Socjalnej w Białej
Piskiej wraz z punktem nieodpłatnego
45.000,00
wydawania
art.
opatrunkowych
i
higienicznych

Ogółem

45.000,00

Beneficjenci zadania – Mieszkańcy Gminy Biała Piska.
Zadanie: Kultura fizyczna
Tabela Nr 4 – Zestawienie tabelaryczne o wysokości przekazanych dotacji
Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

MLKS "ZNICZ" w Białej Popularyzacja i rozwój piłki nożnej
Piskiej
środowisku Miasta i Gminy Biała Piska
Ogółem
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Zadanie: Wspólne podwórko 2021
Tabela Nr 5 – Zestawienie tabelaryczne o wysokości przekazanych dotacji

Nazwa oferenta

Nazwa zadnia publicznego

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Młodzieży w
Rucianym Nidzie

Wspólne
lokalnie

Podwórko

2021-

Kwota przyznanej
dotacji
w 2021 r. zł
Zadziałaj

Ogółem

30 000,00
30 000,00

Beneficjenci zadania – Mieszkańcy Gminy Biała Piska, stowarzyszenia, grupy nieformalne.
Rozwój aktywności lokalnej.
Tryb pozakonkursowy
Zadanie: Dotacja celowa
Tabela Nr 6 – Zestawienie tabelaryczne o wysokości przekazanych dotacji
Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

ULKS "DERBY"
w Białej Piskiej
Ogółem

Wspieranie,
upowszechnianie
fizycznej w 2021 r.

Kwota przyznanej
dotacji w 2021 r.
w zł
kultury

8 000,00
8 000,00

Burmistrz Białej Piskiej każdorazowo powoływał komisje konkursowe do rozstrzygnięcia
otwartych konkursów ofert. W skład komisji wchodzili przedstawiciele Burmistrza Białej Piskiej.
Komisje przekładały Burmistrzowi Białej Piskiej wyniki swojej pracy w celu ich zatwierdzenia
i podjęcia decyzji co do powierzenia oferentom - organizacjom pozarządowym realizacji zadań
publicznych gminy i przekazania im odpowiednich środków finansowych w formie wsparcia.
Wszystkie podmioty, których oferty przeszły pozytywną ocenę formalno-merytoryczną
i uzyskały środki finansowe, zobowiązane były na podstawie zawartych umów, po zakończeniu
realizacji zadania, rozliczyć je na określonym formularzu wraz z załączeniem wszystkich faktur
i rachunków dokumentujących wydatki, zgodnie z harmonogramem działań i kosztorysem
zawartym w ofercie konkursowej. Wszystkie podmioty zgodnie z zawartymi umowami
wywiązały się z nałożonego obowiązku, a zamierzone przez organizacje cele i rezultaty
w poszczególnych zadaniach zostały osiągnięte.
Współpraca pozafinansowa Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi obejmowała
m. in.:
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1) informowanie o zadaniach publicznych, których realizacja była finansowana lub
dofinansowana ze środków budżetowych Gminy, na podstawie ogłoszonych konkursów
ofert i ich rozstrzygnięciach;
2) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) udzielanie rekomendacji dla organizacji współpracujących z Gminą, które ubiegały się
o dofinansowanie z innych źródeł niż budżet Gminy;
4) udzielanie przez Referaty Urzędu pomocy w zakresie przygotowania ofert i prawidłowego
rozliczania otrzymanej dotacji;
5) tworzenie i wspieranie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;
6) umieszczanie na stronie internetowej informacji dotyczących współpracy Gminy
z organizacjami;
7) informowanie o działalności organizacji prowadzonych na rzecz mieszkańców Gminy oraz
o realizowanych przez nie przedsięwzięciach;
8) udostępnianie organizacjom, w miarę możliwości, lokali z zasobów gminnych oraz
pomieszczeń Gminy w celu odbywania spotkań i realizacji zadań publicznych służących
mieszkańcom miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działań i współpracy;
10) współdziałanie w organizowaniu i prowadzeniu imprez i uroczystości organizowanych
przez Gminę;
11) obejmowanie patronatem Burmistrza Białej Piskiej wybranych przedsięwzięć
realizowanych przez Organizacje;
12) przygotowanie sprawozdań i analiz dotyczących realizacji Programu;
13) prowadzenie i udostępniania elektronicznej bazy danych o organizacjach działających
w Gminie;
14) udzielanie pomocy w nawiązywaniu współpracy regionalnej i ponadregionalnej;
15) nadzór i koordynacja współpracy Gminy z organizacjami przez pracowników Urzędu
Miejskiego w Białej Piskiej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
16) spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych z pracownikami Urzędu Miejskiego
w Białej Piskiej poświęcone bieżącym sprawom współpracy Gminy z organizacjami.
OSIĄGNIĘTE REZULTATY
1) Zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Biała Piska
poprzez wsparcie organizacji zajęć pozalekcyjnych, szkolenia dzieci i młodzieży w różnych
dyscyplinach sportu, organizacji zawodów i turniejów sportowych oraz organizacji
wypoczynku letniego,
2) Objęcie osób chorych i niepełnosprawnych opieką medyczną i rehabilitacyjną, inicjowanie
pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznych oraz udzielanie
wsparcia na rzecz najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych – rodzin, opiekunów,
wolontariuszy.
3) Zwiększenie aktywności podmiotów i organizacji działających na rzecz osób poszukujących
zatrudnienia bądź dążących do przekwalifikowania się.
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4) Wzmocnienie merytoryczne sektora pozarządowego poprzez objęcie doradztwem
w zakresie przygotowywania dokumentów konkursowych: wniosków, sprawozdań
i rozliczeń.
5) Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
We wszystkich obszarach, w ramach których Gmina Biała Piska zleciła organizacjom
pozarządowym realizację zadań publicznych, zadania zostały wykonane w sposób
zadawalający. Złożone i spodziewane przez samorząd cele oraz rezultaty, które miały być
wynikiem zleconych zadań publicznych, zostały osiągnięte. Różnorodność pomysłów oraz
kreatywność organizacji pozarządowych, pomoc finansowa gminy Biała Piska oraz dobra
współpraca obu sektorów wpłynęły, na częściowe przynajmniej, zaspokojenie oczekiwań
i potrzeb mieszkańców. Zauważyć należy również wzrastający poziom efektywności oraz
profesjonalizmu działań organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, jak również
w zakresie definiowania potrzeb społecznych. Zadania zlecone organizacjom pozarządowym
w różnych obszarach działania są świadectwem zaufania samorządu dla organizacji
pozarządowych realizujących zadania publiczne. Uwagę zwraca rosnący poziom jakości
współpracy pozafinansowej organizacji pozarządowych z Gminą. Wszelkie pojawiające się
kwestie wymagające wyjaśnień bądź problemy, w sposób bieżący były rozwiązywane.
Organizacje pozarządowe poprzez swoją pracę, aktywność i zaangażowanie wniosły ogromny
wkład w efektywne działania na rzecz gminy oraz mieszkańców gminy Biała Piska. Zostało
zrealizowanych wiele zadań, które wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców.
PODSUMOWANIE
W roku 2021 gmina Biała Piska współpracowała z organizacjami pozarządowymi na
wielu płaszczyznach związanych z rozwojem i wspieraniem działań na rzecz lokalnej
społeczności z przekonaniem, że to właśnie stowarzyszenia, znając potrzeby lokalnej
społeczności, mogą realizować je skutecznie i efektywnie. Zaznaczyć należy, że organizacje
dzięki swoim działaniom wniosły niemały wkład w realizację zadań własnych gminy. Z jednej
strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej natomiast wymierne środki finansowe,
wkład pozafinansowy głównie aktywność członków organizacji i wolontariuszy. Współpraca
pomiędzy gminą Biała Piska a trzecim sektorem przyczyniła się do podniesienia jakości usług
publicznych, a także miała wpływ na dotarcie do jak największej grupy odbiorców. Trudno
określić i porównać ilość uczestników zadań publicznych realizowanych w ramach otwartych
konkursów ofert przez organizacje pozarządowe w ostatnich latach pomiędzy poszczególnymi
sferami pożytku publicznego, ponieważ obszary oddziaływań były zróżnicowane. Znaczące
różnice wynikają przede wszystkim z określonej specyfiki realizowanych przedsięwzięć. Należy
zauważyć, że z roku na rok zwiększa się kwota przekazywanych środków finansowych przez
Gminę Biała Piska.
Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi tworzy warunki do
korzystania z dostępnych zasobów w sposób przejrzysty i demokratyczny. Zaś wypracowane
wspólnie płaszczyzny działań umożliwiają mieszkańcom Miasta i Gminy Biała Piska
bezpośrednie włączenie się w kreowanie polityki społeczno – gospodarczej gminy, a co za tym
idzie zapewnienie zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej adekwatnie do ich woli.
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OCENA FUNKCJONOWANIA PROGRAMU
Kolejny rok realizacji Programu pokazał, że jego wdrożenie uregulowało czytelnie i jasno
współpracę z organizacjami pozarządowymi na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji jawności. Dofinansowanie zadań
zrealizowanych przez organizacje pozarządowe pozwoliło m. in. na:
1) zrealizowanie wartościowych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i sportowym, co
miało duży wpływ na promocję Gminy Biała Piska oraz kreowanie jej wizerunku,
2) promowanie zdrowego stylu życia oraz udziału w zajęciach sportowych młodych
zawodników w wybranej dyscyplinie sportowej,
3) zmniejszenie uzależnień i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie
kultury fizycznej wśród młodzieży,
4) promowanie atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu,
5) rozwój aktywności lokalnej.
Program współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
pożytku publicznego jest wynikiem wieloletnich doświadczeń opartych na wspólnej pracy
samorządu i organizacji pozarządowych w zakresie partnerskiego funkcjonowania na rzecz
Gminy Biała Piska i jej mieszkańców. Organizacje pozarządowe są dla samorządu bardzo
ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych. W roku 2021 gmina Biała Piska, z pełnym
zaufaniem i przekonaniem o efektywności i rzetelności działań organizacji pozarządowych,
zleciła im wykonanie zadań. Dzięki zaangażowaniu, zarówno organizacji pozarządowych, jak
i samorządu, konsekwentnie i systematycznie realizowany jest cel główny Programu
współpracy, który został zdefiniowany, jako "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez lepsze
zaspokajanie ich potrzeb społecznych oraz kształtowanie demokratycznego ładu społecznego
w środowisku lokalnym”. Spodziewać się zatem należy, że w kolejnych latach zarówno
współpraca finansowa, jak i pozafinansowa, z organizacjami i podmiotami pożytku publicznego,
nadal będzie się rozwijać i stanie się ważnym elementem polityki prowadzonej przez samorząd
gminny. Wspólne inicjatywy gminy Biała Piska i organizacji pozarządowych sprzyjały nadaniu
większego znaczenia inicjatywom obywatelskim z udziałem sektora pozarządowego oraz
tworzeniu warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa i dialogu obywatelskiego. Możliwa
była ponadto kontynuacja współpracy z kompetentnymi podmiotami, realizującymi zadania
publiczne we współpracy z samorządem.
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WYDARZENIA

REFERENDUM
8 stycznia 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wpłynął wniosek o zamiarze przeprowadzenia
referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Białej Piskiej. Z wnioskiem wystąpili radni Katarzyna
Cybula, Zbigniew Dąbkowski, Jerzy Muszyński, Alicja Nowak, Małgorzata Piotrowska i sołtysi Waldemar
Podlaski oraz Sylwester Dzięgielewski. Referendum odbyło się 27 czerwca. Ze względu na zbyt niską
frekwencję, okazało się nieważne. To było już drugie referendum w historii naszej gminy.

WYRÓŻNIENIE
Gmina Biała Piska otrzymała wyróżnienie w kategorii „Samorząd” w konkursie „Godni Naśladowania”.
Nominację otrzymaliśmy za liczne inicjatywy oddolne, których podjęły się nasze Koła Gospodyń Wiejskich,
grupy nieformalne, sołectwa, stowarzyszenia, za promowanie ich działań i współpracę zakładającą tzw.
dobro wspólne.

KOBIETA SUKCESU
Diana Kuprianow – sołtys sołectwa Nitki znalazła się w złotej dziesiątce Wyborów Kobiet Sukcesu Warmii i
Mazur 2021. Sukces naszej sołtys cieszył tym bardziej, bo bohaterki konkursu to wzory godne naśladowania
dla innych, nie tylko kobiet, pokazujące jakimi wartościami warto kierować się w życiu, by zdobyć
powszechny szacunek i podziw.

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
W gminie Biała Piska powstały kolejne trzy Koła Gospodyń Wiejskich tj. „Pawłocińskie Skarby” w Pawłocinie,
„Chabry z poligonu” w Bemowie Piskim i „Świderki” w Świdrach Kościelnych. Tym samym łączna liczba Kół
Gospodyń Wiejskich w gminie Biała Piska wyniosła 8. Sześć Kół Gospodyń Wiejskich otrzymało
dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zorganizowanie festynów w ramach
Narodowego Programu Szczepień.

KAPELAN OSP
Decyzją Biskupa Ełckiego ks. Henryk Dąbrowski – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej
w Drygałach został kapelanem Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Biała Piska. To było pierwsze takie
wydarzenie w gminie Biała Piska, gdzie ksiądz tutejszej parafii otrzymał takie mianowanie.

NOWY ZARZĄD
Na XII Zjeździe Zwyczajnym Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białej
Piskiej, wybrano nowy zarząd. Do nowego składu wybrano: prezesa – Beatą Sokołowską, wiceprezesów –
Andrzeja Minierskiego i Mirosława Cimoch, komendanta gminnego – Krzysztofa Ficnera, skarbnika –
Andrzeja Tchórzewskiego, sekretarza – Kamilę Grala, członków zarządu: Marcina Gąsiewskiego, Andrzeja
Filipkowskiego, Dariusza Lendzioszek, Marcina Dołęgę, Sławomira Dudę.
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ZŁOTE GODY
15 par z gminy Biała Piska obchodziło Złote Gody, a we wrześniu pani Bolesława Cedrowska obchodziła setne
urodziny. Solenizantka doczekała się 7 dzieci, 16 wnuków, 24 prawnuków i 5 praprawnuków. Solenizantkę
odwiedziła Burmistrz Białej Piskiej.

CZATY ON-LINE
W dobie pandemii, osobiste spotkanie z mieszkańcami, burmistrz Białej Piskiej zastąpiła czatami online. To
była alternatywa dla przeprowadzanych przed epidemią koronawirusa spotkań na żywo, które z uwagi na
obowiązujące obostrzenia wciąż nie mogły się odbywać. Spotkania cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem.

GRUPA ROBOCZA DS. RPO
Burmistrz Białej Piskiej brała udział w spotkaniach Grupy Roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021 – 2027. Uczestnictwo było wynikiem nominacji
burmistrz do reprezentowania aż 16 gmin miejsko-wiejskich i 36 gmin wiejskich w tak ważnym dokumencie.

PROJEKTY

OSP SKARŻYN
Prawie 88 000 złotych kosztował sprzęt, który przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżynie. Na
zakup otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki dobrze opracowanemu
wnioskowi, mogliśmy zaopatrzyć naszych strażaków m.in. w średni zestaw do ratownictwa technicznego,
specjalne ubrania, buty i rękawice. Otrzymanie dofinansowania zbiegło się z kolejnym sukcesem. Ochotniczą
Staż Pożarną w Skarżynie dołączono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Było to jedno
z ważniejszych wydarzeń, o które walczono już wiele lat.

E-USŁUGI
Gmina uruchomiła stronę www.bialapiska.eboi.pl. To portal Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta
Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej dedykowany mieszkańcom, by bez wychodzenia z domu mogli złożyć do
urzędu podanie, pismo, wniosek, deklarację, informacje dodatkowe, przeglądać swoje zobowiązania
i dokonać płatności drogą elektroniczną. Ww. projekt dofinansowano z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w ramach działania „Cyfrowa
dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”.
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIAŁEJ PISKIEJ
Dostosowano godziny pracy biblioteki do potrzeb czytelników:
Biała Piska - wypożyczalnia: poniedziałek – piątek od 9:00 – 17:00,
sobota od 9:00 -14:00,
- czytelnia: poniedziałek – piątek od 8:00-16:00 .
Ponadto w czytelni odbywały się zajęcia z języka angielskiego British Scholl od poniedziałku
do czwartku.
Drygały - wtorek – piątek: godz. 10:00 – 18:00
sobota 8:00 - 16:00
W roku 2021 działały 2 punkty biblioteczne w Komorowie i Rakowie Małym.
W roku 2021 Biblioteka zakupiła 479 woluminów na ogólną kwotę 12278,10 zł, w tym
zawarta jest dotacja z Biblioteki Narodowej 6 100,00 zł:

 MGBP w Białej Piskiej- zakup – 329 woluminów na łączną kwotę 8772,04 zł w tym
z dotacji na kwotę 4180,08 zł.

 Filia Bibliotecznej w Drygałach – zakup 150 woluminów na łączną kwotę 3506,06 zł
w tym z dotacji na kwotę 1919,92 zł.
W ramach darów od osób prywatnych i instytucji otrzymano 84 wol. W sumie Biblioteki
powiększyły swój księgozbiór o 563 woluminów.
Księgozbiór opracowywano za pośrednictwem, programu MAK + i klasyfikacji na
podstawie Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej UKD oraz „Przewodnika Bibliograficznego”
będącego Urzędowym Wykazem Druków.
PROJEKTY
1. Braliśmy udział w projekcie „Mała książka – Wielki człowiek”. Każde dziecko w wieku
przedszkolnym, które odwiedziło bibliotekę, otrzymało w prezencie Wyprawkę
Czytelniczą, a w niej: książkę dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb
przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika.
2. Realizowaliśmy projekt pilotażowy "Kluby wiedzy w bibliotekach". Kluby wiedzy
w bibliotekach to część międzynarodowego projektu „Learning circles in libraries”, który
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje wraz z partnerami z USA,
Finlandii, Niemiec, Portugalii i Rumunii. Celem projektu było ułatwienie osobom
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dorosłym dostępu do przydatnych treści online, wsparcie w zdobywaniu wiedzy oraz
doskonaleniu umiejętności uczenia się przez całe życie. W ramach projektu pracownik
biblioteki uczestniczył cyklu bezpłatnych szkoleń.
3. Dotacja z biblioteki Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NPRCz 2.0 - Priorytet
1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1.Zakup i zdalny dostęp
do nowości wydawniczych w wysokości 6100,00 zł.
4. Współrealizowaliśmy grant z programu „Działaj lokalnie” pn. „Zielony relaks” Głównym
celem projektu było stworzenie przytulnej i estetycznej przestrzeni przy scenie letniej
MGOK w Białej Piskiej oraz zakup i montaż ławek parkowych.
UŻYTKOWNICY I ZBIORY BIBLIOTECZNE – BIAŁA PISKA

UŻYTKOWNICY

Stan liczbowy

Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece

469 w tym:
kobiet – 353
mężczyzn - 116

Czytelnicy zarejestrowani w bibliotece

411 w tym:
kobiet – 305
mężczyzn - 106

ODWIEDZINY W BIBLIOTECE

4442

na zewnątrz

3228

na miejscu

1214

w tym w pracowni komputerowej/przy stanowiskach 140
komputerowych
LICZBA UDZIELONYCH INFORMACJI

KSIĄŻKI

483

zakup

dar

ogółem

ubytki

Stan w dniu
31 XII 2021r.

Literatura piękna dla dzieci

36

37

73

30

4031

Literatura piękna dla dorosłych

286

21

307

626

8570

7

23

30

5

3917

410

661

16518

Literatura z innych dziedzin
Ogółem

329

Biblioteka w swoich zbiorach posiada 105 książek dźwiękowych (audiobooki, książki mówione).
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WYPOŻYCZENIA

Stan
liczbowy

Liczba udostępnień książek ogółem

5008

literatura piękna dla dzieci

1282

literatura piękna dla dorosłych

3385

literatura z innych dziedzin

325

Książki dźwiękowe

16

W 2021 roku wypożyczono na zewnątrz 16 czasopisma nieoprawne.
UŻYTKOWNICY I ZBIORY BIBLIOTECZNE – DRYGAŁY
UŻYTKOWNICY

Stan liczbowy

Czytelnicy zarejestrowani w bibliotece

210 w tym:
kobiet - 142
mężczyzn - 68

Odwiedziny w bibliotece

2552

na zewnątrz

2015

na miejscu

537

LICZBA UDZIELONYCH INFORMACJI

595

WYPOŻYCZENIA

Stan liczbowy

Liczba udostępnień ogółem

2650

literatura piękna dla dzieci

1115

literatura piękna dla dorosłych

1445

literatura z innych dziedzin

90

W 2021 roku wypożyczono na zewnątrz 26 czasopism nieoprawnych.
KSIĄŻKI

zakup

dar

ogółem

ubytki

Stan w dniu
31 XII 2021r.

Literatura piękna dla dzieci

54

0

54

0

1990

Literatura piękna dla dorosłych

91

3

94

0

3518

Literatura z innych dziedzin

5

0

5

0

1883

Ogółem

150

3

153

0

7391
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SZKOLENIA:




06.04.2021 r. – Szkolenie z obsługi systemu MAK+ - poziom zaawansowany.
08.04.2021 r. – „Jak tworzyć napisy do filmów i nagrań w języku polskim”.
Szkolenia w ramach projektu „Kluby wiedzy w bibliotece”:
12.02.2021 r. – Webinarium rekrutacyjne
02.03.2021 r. – „Poznajemy się”
03.03.2021 r. – „Klub wiedzy- jak to działa?”
09.03.2021 r. – „Kursy online – jak wybrać i jak stworzyć własny?”
11.03.2021 r. – „Konto moderatora”
16.03.2021 r. – „Promocja i rekrutacja grupy”
18.03.2021 r. – „Moderowanie spotkań”
23.03.2021 r. - spotkanie otwarte
29.03.2021 r. - Webinarium – „storytelling”
30.03.2021 r. - spotkanie otwarte
13.04.2021 r. - „Czy dorośli nie chcą się uczyć”
15.04.2021 r. - „Zoom fatigne”. Higiena cyfrowa.
22.04.2021 r. - spotkanie otwarte
29.04.2021 r. – spotkanie otwarte
13.05.2021 r. – spotkanie otwarte
18.05.2021 r. – Praktyczne wskazówki dla moderatora
20.05.2021 r. – Wsparcie dla moderatorów
08.06.2021 r. – „Czy jesteś gotowy na kluby wiedzy?”
15.06.2021 r. – spotkanie robocze
18.06.2021 r. – spotkanie podsumowujące projekt
01.07.2021 r. – spotkanie pożegnalne
16.09.2021 r. – konsultacje

W sumie w ramach projektu odbyły się 22 spotkania, na ogólną liczbę godzin 32,5.












15.04.2021 r. - „Wykorzystywanie nowych technologii dla pracowników bibliotek
i pracowników instytucji kultury.
15.04.2021 r. - „Zrozumieć odmienność”. Literatura dla dzieci i młodzieży.
09.07.2021 r. - „Uzupełnienie wniosku do K.I.1.1.” w ramach Narodowej w ramach
Programu Wieloletniego NPRCz 2.0 - Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych.
03.08.2021 r. - „Konwersja cyfrowa”.
02.09.2021 r. - „Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece”.
22.09.2021 r. - „Czytanie wzmacnia”.
27.09.2021 r. - „Platforma wydarzeń bibliotek województwa warmińsko-mazurskiego”.
15.11.2021 r. - „Konwersja cyfrowa”.
15.12.2021 r. - Akademika – wypożyczalnia cyfrowa.
17.12.2021 r. - Konwersja cyfrowa.
18.12.2021 r. - Konwersja cyfrowa.
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DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA – BIAŁA PISKA
W roku sprawozdawczym wykonano następujące zadania:



























22.01.2021 r.- finał konkursu ph. „Moje wymarzone ferie” - wydarzenie online
25.01.2021 r. - Spotkanie DKK dla dorosłych K. Michalak „W imię miłości” - online
31.01.2021 r. - udział w finale koncertu WOŚP w Białej Piskiej.
08-13.02.2021r. - akcja walentynkowa ph. „Z miłości do książek”- rozdawanie czytelnikom
książek w ciemno.
20.02.2021 r. 13.03.2021 r. - realizacja vouchera przeznaczonego na WOŚP.
18.03.2021 r.- Poetycki weekend” - quiz poetycki z okazji Światowego Dnia Poezji – online.
27.03.2021 r. - Międzynarodowy Dzień Teatru – opublikowanie filmu pt. „Zbuntowany
kapturek” - wyreżyserowanego przez pracowników MGBP i MGOK.
17.04.2021 r. - „Podróż w kosmos z Photonem”- zajęcia.
23.04.2021 r. - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Escape Room – online.
23.04.2021 r. - ogłoszenie wyników konkursu pt. „ Mój komiks” – online.
28.04.2021 r. - spotkanie „Klubu wiedzy w bibliotece: ph. „Czym jest zbilansowany
posiłek?”- zajęcia online
05.05.2021 r. - spotkanie Klubu wiedzy w Bibliotece ph. „Kulinarna podróż po świecie” –
zajęcia online.
08.05.2021 r. - Tydzień Bibliotek ph. „Znajdziesz mnie w bibliotece” – wydarzenie online.
10.05.2021 r. - akcja czytelnicza w ramach Tygodnia Bibliotek. Promocja biblioteki.
12.05.2021 r. - dzień z twórczością Katarzyny Bereniki Miszczuk – wydarzenie online.
13.05.2021 r. - konkurs „ Mistrz pięknego czytania” – wydarzenie online.
14.05.2021 r. - akcja czytelnicza ph. „Czytanie pod chmurką”- akcja otwarta dla
mieszkańców.
15.05.2021 r. - zakończenie Tygodnia Bibliotek- podziękowanie za otrzymane Serdeczne
Kartki dla Bibliotekarzy - wydarzenie online.
12.05.2021 r. - Spotkanie Klubu Wiedzy w Bibliotece ph. „ Eksperymenty w kuchni”
zajęcia online.
19.05.2021 r. - spotkanie Klubu Wiedzy
w Bibliotece ph. „Dziecięcy savoir-vivre”
– zajęcia online.
26.05.2021 r.- spotkanie Klubu Wiedzy
w Bibliotece ph. – spotkanie Kluby
Wiedzy w Bibliotece
ph. „3,2,1
gotujemy” – zajęcia online.
01.06.2021 r. - dzień dziecka w Biallas
City.
23.06.2021 r. - Noc Świętojańska.
30.06.2021 r. - inauguracja zajęć
w bibliotece ph. „Przyjaźń jest w nas”zajęcia dla dzieci.
01.07-29.07.2021 r.- zajęcia wakacyjne
z robotem Photon (01.07,07.07,08.07,
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14.07, 15.07,21.07, 22.07, 26.07, 28.07, 29.07.2021 r.)
23.07.2021 r. - promocja biblioteki na Żywej Ulicy.
04.08.2021 r. - zajęcia z programowania robota Photon w filii w Drygach.
27.08.2021r. - rekonstrukcja historyczna ph. „Żołnierz Polski w obronie młodej
Niepodległej”.
03.09.2021 r. - Narodowe Czytanie „ Moralność Pani Dulskiej”, G. Zapolskiej.
04.09.2021 r. - Dożynki Diecezjalno – Powiatowo – Gminnych – wsparcie organizacyjne.
29.09.2021 r. - „Zwierzęta, które zniknęły” - zajęcia czytelnicze z grupą Rumianki
z Przedszkola Miejskiego w Białej Piskiej.
09.10.2021 r. - Noc Bibliotek ph. „Czytanie wzmacnia”.
11.10.2021 r., 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 20.10, 21.10.2021 r. – Code
Week – Europejski Tydzień kodowania . W akcji wzięły klasy: Ia i Ib, Ic, IIb, IIc, IIb, IIa ze Szkoły
Podstawowej w Białej Piskiej, przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego w Białej Piskiej:
Słoneczka, Kropelki, Rumianki, Pszczółki oraz dzieciaki z Szkoły podstawowej w Drygałach
klasa O i dzieciaki z punktu bibliotecznego w Komorowie.
23.10.2021 r., 30.10, 06.11, 13.11, 20.11, 27.11, 11.12.2021 r. - Bajeczne soboty – zajęcia
czytelnicze.
26.11.2021 r. - spotkanie autorskie połączonym z promocją książki „Rozmaitości mazurskie".
Ziemia piska w publicystyce historycznej”. Praca zawiera wybór tekstów historycznych
Waldemara Brendy, publikowanych od 1992r. w lokalnej i regionalnej prasie, uzupełnionych
o rysunki Roberta Iłowieckiego.
04.12.2021 r. - akcja bookcrossingowa podczas Jarmarku Świątecznego.
07.12.2021 r. - Mikołajki w bibliotece – grupa Motylki z Miejskiego Przedszkola w Białej
Piskiej.
10.12.2021 r. - Mikołajkowe spotkanie z robotem Photon.
08-09.01.2021 r. - zabawa fotograficzna ph. „Co czytacie w czasie ferii”, przygotowanie filmu
ph. „Zimowa kraina czarów”- online.

Fot. Strofy o ojczyźnie,
Mikołajki w Bibliotece
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DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA – DRYGAŁY





























15.01.2021 r. - wykonanie prac plastycznych pt. „Zimowy krajobraz”.
16.01.2021 r. - wykonanie piosenki o tematyce zimowej – online.
21-22.01.2021 r. - wykonanie serca z okazji dnia babci i dziadka – życzenia rozsyłane przez
dzieci z okazji Dnia babci i Dziadka - online.
12 - 16.02.2021 r. - „Randka w ciemno z książką” – akcja czytelnicza.
14.02.2021 r.- zabawa pt. „Najpiękniejsze serce Walentynkowe”.
21.02.2021r. - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego: Zabawa dla dzieci ph. „Wierszyki
łamiące języki”.
26.02.2021 r. - Dzień Dinozaura – wizyta dzieci ze Szkoły Podstawowej w Drygałach – kl. O.
09.03.2021 r. - wykonanie róż i wręczenie dla każdej osoby odwiedzającą bibliotekę.
21.03.2021 r. - Światowy Dzień Poezji – umieszczenie na stronie występu dzieci, które
recytowały wiersze o tematyce wiosennej.
27.03.2021 r. - Międzynarodowy Dzień Teatru – udostępnienie na stronie nagrania
z teatrzyku kamishibai pt. „Diabeł i jego trzy złote włosy”.
30.03.2021 r. - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – zabawa dla dzieci pt. „Moja
ulubiona bajka”.
23.04.2021 r. - Światowy Dzień Książki i Praw autorskich - Quiz dla dzieci, zabawa dla
dorosłych ph. „ Jaką ostatnio przeczytałeś książkę”.
02.05.2021 r. - Dzień Flagi – wykonanie plac plastycznych.
06.05.2021 r. - zajęcia przyrodniczo – literackie dla dzieci pt. „ Posadzimy kwiaty dla
pszczół”.
12.05.2021 r. - warsztaty biblioteczne pt. „ Znajdziesz mnie w bibliotece”.
01.06.2021 r. - pomoc w przygotowaniu Dnia Dziecka (warsztaty teatralne – przygotowanie
występu na Dzień Dziecka), uczestnictwo w wydarzeniu .
04.06, 09.06, 12.06, 16.06, 18.06, 19.06, 21.06, 27.06, 30.06 . 2021 r.- zajęcia literackoplastyczne.
21.07.2021 r. - 26.08.2021 r. – zajęcia wakacyjne pt. „ Kosmiczne wakacje”.
03.09.2021 r. - Narodowe Czytanie.
17.09.2021 r.- Festyn Rodzinny zorganizowany przez KGW „Drygalanki”– animacja dzieci.
25.09.2021 r. - Festyn Rodzinny w Nitkach – animacja dzieci.
08.10.2021 r. - projekcja filmu w ramach akcji ‘Noc Bibliotek”.
09.10.2021 r. - Noc Bibliotek”.
23.10.2021 r. - Zakręcona biblioteka – wykonanie lampionów metodą origami.
06.11.2021 r., 13.11, 20.11, 27.11.2021 r. - zajęcia literacko-plastyczne.
20.11.2021 r. - Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień– wykonanie drzewka szczęścia do
bajki pt. „Królestwo życzliwości, czyli krótka bajka o tym, jak powinno być”.
06.12.2021 r. - Spotkanie ze św. Mikołajem.
11.12.2021 r. - zajęcia literacko-plastyczne.
W imprezach promujących czytelnictwo w gminie Biała Piska wzięło udział 3554 osób.

Raport o stanie Gminy Biała Piska za 2021 r.

76

Fot. Narodowe czytanie - Drygały

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIAŁEJ PISKIEJ
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej jest samorządową instytucją kultury,
wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Biała Piska pod nr 1/1989, prowadzonego przez
Organizatora.
Podstawy działalności M-GOK określają przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statut nadany Uchwałą Nr IX/98/11
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Organizację wewnętrzną instytucji określa regulamin organizacyjny nadany
zarządzeniem nr 4 z dnia 8 maja 2019 r. dyrektora M-GOK, po akceptacji Burmistrza Białej
Piskiej.
Zarządzanie i organizacja pracy
Funkcję dyrektora M-GOK w Białej Piskiej pełni Hanna Zawalich, powołana przez
Burmistrza Białej Piskiej na czas od 01.03.2019 do dnia 31 sierpnia 2024 r. (zarządzenie
nr 62/1/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.) Wymiar czasu pracy ¾ etatu. Stan zatrudnienia
w M-GOK przedstawiał się następująco: pracownicy merytoryczni - 6 etatów, pracownicy
administracyjni – 2 ¾ etatu.
W zarządzie instytucji jest budynek przy ul. Sikorskiego 4 w Białej Piskiej, Sołeckie
Centrum Kultury w Drygałach, świetlice wiejskie w Szymkach, Kaliszkach i Komorowie oraz
siedziba seniorów przy ul. Kościuszki 23 w Białej Piskiej. M-GOK pokrywa wszystkie koszty
związane z utrzymaniem i działalnością w/w obiektów.
Działalność podstawowa – stałe formy pracy prowadzone przez instruktorów M-GOK
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej realizował swoje zadania przyjęte
w rocznym planie pracy. Ramy realizowanych przedsięwzięć umocowane były w planie
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finansowym instytucji uwzględniającym wysokość przyznanej dotacji, pozyskanych środków
zewnętrznych oraz wypracowanych dochodów własnych.
W ramach obowiązków służbowych pracownicy merytoryczni w okresie
sprawozdawczym prowadzili następujące formy zajęć:
1. Zajęcia taneczne
a) SALSATION
 M-GOK Biała Piska – 2x w tygodniu
 SCK Drygały – 2x tygodniu
b) Taniec nowoczesny
 Dzieci 5-7 lat
 Dzieci 8-10 lat
 Seniorzy
c) Pierwszy taniec – harmonogram ustalany indywidualnie według zapotrzebowania
2. Zajęcia wokalno-muzyczne
a) indywidualne – harmonogram ustalany indywidualnie
 Soliści w MGOK
 Soliści w SCK
b) grupowe
 Zespół wokalny Drygalanki
 Chór Seniora
 Grupa wokalna – Bo jak nie my to kto
3. Nauka gry na instrumentach
a) indywidualne lekcje gry na instrumencie –
 keyboard
 akordeon
b) zespoły:
 PSYCHICAL
 PO SEZONIE
4. Zajęcia teatralne
 teatr rodzinny/dorośli
 młodzież – grupa „Bez Pośpiechu”
5. Zajęcia plastyczne
 dzieci M-GOK
 dzieci SCK
 dzieci świetlica wiejska w Kaliszkach
6. Zajęcia artystyczne prowadzone przez nauczyciela Ogniska Muzycznego z Pisza
nauka gry na pianinie
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PROJEKTY
1. Ojczyzna – Polska wolna i Niepodległa. Realizowaliśmy projekt dofinansowany ze
środków Programu Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017 - 2022 w ramach
Programu Dotacyjnego "Niepodległa". M.in. dzięki dofinansowaniu na ścianie MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej powstał mural, nawiązujący do rocznicy
odzyskania niepodległości. To był już drugi mural w naszej gminie.

Fot. Mural na ścianie MGOK w Białej Piskiej

2. „Zielony kącik” – zagospodarowanie terenu przy Muralu, montaż ławek parkowych,
nasadzenie kwiatów. Grant zrealizowany z programu ”Działaj Lokalnie”.
3. Otrzymaliśmy 162 tys. złotych dofinansowania z konkursu grantowego "Konwersja
cyfrowa domów kultury". Dzięki dofinansowaniu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Białej Piskiej będzie mógł kupić m.in. serwerownię, projektor zewnętrzny do
odtwarzania projekcji wielkogabarytowych na zewnątrz, sprzęt do konwersji cyfrowej
zdjęć i nagrywania reportaży, zestaw do wideokonferencji z nagłośnieniem, czy stoisko
dla niewidomych z oprogramowaniem. Dofinansowanie jest 100%, bez wkładu
własnego.
Projekty w trakcie realizacji:
1. „Integracja publiczna dla osób cierpiących z powodu wykluczenia społecznego
w Alytusie i Białej Piskiej" – projekt realizowany przez: Alytus Likiskiskeliai
Progymnasium oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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W ramach projektu seniorzy wyjeżdżali na Litwę i gościli przyjaciół z Litwy w naszej
gminie. Podczas wizyt studyjnych odbywały się zajęcia związane z kulturą, sportem,
zdrowym trybem życia i wolontariatem. Projekt przewidywał także remont,
wyposażenie pomieszczenia w meble, sprzęt muzyczny i komputerowy, w tym
wybudowanie podjazdu dla osób niepełnoprawnych poruszających się na wózkach
inwalidzkich w budynku przy ulicy Kościuszki w Białej Piskiej, który seniorzy otrzymali na
własne cele. Projekt zakładał przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Całkowita
wartość projektu wyniosła prawie 120 000 euro.
WYDARZENIA
Online:
29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 31.01.2021r.
43 911 złotych, a do tego 555 zł w eskarbonce – takie byłby oficjalne kwoty, które
mieszkańcy gminy Biała Piska wrzucili do puszek wolontariuszy z okazji 29. finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Finał był niezwykle wyjątkowy, bo sztabowi z Białej Piskiej
przyszło go zorganizować w dobie pandemii. Choć same przygotowania trwały kilka miesięcy,
nic nie było pewne. W związku z epidemią koronawirusa i ciągłymi zmianami dotyczącymi
reżimu sanitarnego, sztab WOŚP z Białej Piskiej musiał brać pod uwagę plan awaryjny.
Praktycznie wszystkie działania - z wyjątkiem turniejów sportowych, gdy jeszcze mogły się
odbywać i mobilnego pogotowia badającego serca mieszkańców - sztab z Białej Piskiej musiał
przenieść do sieci. W Internecie
odbywały się licytacje ponad 100
przedmiotów i voucherów, które
przekazali mieszkańcy i lokalni
przedsiębiorcy,
wywiady
i koncerty. Mieszkańcy gminy
Biała Piska swoją hojnością
potwierdzili, że nawet w trudnych
czasach umieją się zjednoczyć
i pomagać. W rezultacie
wszystkie przedmioty znalazły
nowych właścicieli.
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Dzień Kobiet, 8 marca 2021 r. – przeprowadzenie wywiadu i nagranie teledysku
dedykowanego paniom. Uliczna akcja składania życzeń i wręczania kwiatów.
Stacjonarnie:
Dzień działacza kultury, 14 maja 2021 r. – podsumowanie pracy M-GOK i M-GBP. Liczba
uczestników 20 osób.
Dzień dziecka, 1 czerwca 2021 r. – święto dzieci w klimacie westernu. Gry, zabawy,
pokazy taneczne grup z M-GOK i studia tańca Happy Studio z Pisza. Stworzenie
kowbojskiego miasteczka rodem z dzikiego zachodu. Liczba uczestników około 300
osób.
Ojczyzna – Polska wolna i Niepodległa – zrealizowano ze środków z Programu
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. 7, 10, 11 czerwca 2021 r. Wykłady
w Szkole Podstawowej w Białej Piskiej i Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej. Liczba
uczestników 120 osób.
Noc świętojańska, 23 czerwca 2021 r. – obrzędy sobótkowe, koncerty zespołów
i solistów działających przy MGOK oraz zaproszonych gości. W trakcie imprezy realizacja
projektu kulturalnego seniorów Polska – Litwa. Prezentacja obrzędów czterech pór roku
w wykonaniu seniorów z Alytusa i Białej Piskiej. Liczba uczestników około 250 osób.
Bazarek w Białej Piskiej, 3, 17, 31 lipca i 7 sierpnia 2021 r. – wydarzenie promujące
regionalną żywność przygotowywaną przez Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Biała
Piska. W trakcie bazarków koncerty kapeli podwórkowej Klika. Każdorazowo
w Bazarkach uczestniczyło około 80 osób.
Rodzinny festyn sportowo rekreacyjny, 4 lipca 2021 r. – festyn przeprowadzony
w Parku Miejskim w Białej Piskiej. Liczba uczestników około 200 osób.
Koncert zespołu Pisz na Łódź, 10 lipca 2021 r. pn: „ Twoje drugie imię Niepodległa”.
Piosenki autorskie Bogusława Trupacza, na podstawie wierszy mazurskiego poety
Michała Kajki. Liczba widzów 25 osób. Koncert zorganizowany w ramach projektu
„Ojczyzna – Polska wolna i niepodległa”
Wakacyjna bitwa DJ-ów, 17 lipca 2021 r. – impreza taneczna promująca aktualne nurty
muzyczne oraz prezentująca ludzi tym się zajmujących. Miejscem bitwy był Park Miejski.
Równocześnie odbyła się Letnia Spartakiada Seniorów w ramach projektu Litwa-Polska.
Liczba uczestników 100 osób.
50 lecie rocznic par małżeńskich, 12 sierpnia 2021 r. – uroczystość okraszona koncertem
solistki Marty Dębek. Liczba uczestników 45 osób.
Otwarty Festiwal Żurawiejek, 22 sierpnia 2021 r. – konkurs piosenki ułańskiej
i wojskowej
w ramach projektu „Ojczyzna – Polska wolna i niepodległa”. W konkursie udział wzięli
soliści i zespoły w dwóch kategoriach wiekowych. Liczba uczestników 40 osób.
Rekonstrukcja historyczna „Żołnierz polski działania zbrojne w 1939”, Kowalewo 27
sierpnia 2021 r. – działanie w ramach projektu „Ojczyzna – Polska wolna i niepodległa”.
W wydarzeniu wzięła udział grupa rekonstrukcyjna z Piskiej Pozycji Ryglowej, harcerze
oraz zaproszeni goście. Liczba uczestników 120 osób.
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Obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, 1 września 2021 r. Uroczystości
poprzedzone Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, składanie wieńców. Ilość uczestników
300 osób.
DOŻYNKI DIECEZJALNO-POWIATOWO-GMINNE 4 WRZEŚNIA 2021 R.

Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne, 4 września 2021 r.
Po raz pierwszy zorganizowano Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne. To pierwsze
dożynki o takiej randze, podczas których msza święta pod przewodnictwem ks. Biskupa Jerzego
Mazura odbyła się w parku miejskim – miejscu dożynkowego festynu.
Mieliśmy 18 stoisk i 37 wieńców dożynkowych. Wszystko, co znajdowało się na stołach
i wokół nich, to ciężka praca mieszkańców sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich. Liczba wieńców
i ich wielkość najlepiej oddały porównanie do wykonanych przy nich prac, poświęconego czasu
i kreatywności.
Wieńce startowały w trzech kategoriach konkursowych: wieniec tradycyjny, czyli korona
zamknięta, wieniec z elementami kultu religijnego i wieniec nowoczesny uwzględniający
nowoczesne trendy.
W kategorii wieniec tradycyjny nasze sołectwa i KGW zajęły pierwsze miejsce (Nowe
Drygały), drugie miejsce (Orłowo) i wyróżnienia: Drygały, Szkody, KGW Katarzynki z Rakowa
Małego. W kategorii wieniec z elementami kultu religijnego nasze sołectwa i KGW zajęły trzecie
miejsce (Łodygowo) i wyróżnienia: Radysy, Sulimy, Dmusy, Nitki, Bełcząc. W kategorii wieniec
nowoczesny nasze sołectwa zajęły pierwsze miejsce (Pogorzel Wielka) i drugie miejsce
(Pawłocin).
Ponadto podczas dożynek można było zobaczyć aż 18 stoisk dożynkowych przygotowanych
przez sołectwa i Koła Gospodyń Wiejskich. Przygotowania trwały kilka dni. Użyto ciężkiego
sprzętu, pił spalinowych. Dzięki ciężkiej pracy naszych mieszkańców, którzy chcieli w jak
najlepszy sposób zaprezentować dobrobyt i gościnność naszej gminy, można było podziwiać
prawdziwe zagrody, wozy, skosztować domowych wyrobów. Komisja konkursowa przyznała
trzy główne nagrody. Pierwsze miejsce zajęło sołectwo Kożuchy – Rolki wygrywając bon
o wartości 1000 złotych, drugie miejsce sołectwo Orłowo wygrywając kosiarkę, a trzecie miejsce
sołectwo Świdry Kościelne wygrywając bon o wartości 500 zł. Wyróżnienia otrzymały sołectwa:
Pawłocin, Szkody, Giętkie, Komorowo, Radysy, Nitki, KGW Katarzynki z Rakowa Małego,
Drygalanki z Drygał, Pawłocińskie Skarby z Pawłocina i Komorowska Słodycz z Komorowa.
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Po dożynkach sołectwo Nowe Drygały zajęło drugie miejsce w konkursie na
najpiękniejszy wieniec dożynkowy na Warmińsko-Mazurskich Dożynkach Wojewódzkich
w Olsztynku.
Podczas dożynek ogłoszono wyniki konkursu na „Aktywne sołectwo w gminie Biała
Piska” zorganizowanego przez Burmistrza Białej Piskiej. Przez kilka miesięcy osiem sołectw
z gminy Biała Piska wykazywało się działaniami związanymi z propagowaniem czystości
i porządku oraz działaniami związanymi z innowacyjnym pomysłem na integrację.
Komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. utrzymanie czystości i porządku na terenach
i obiektach powszechnie dostępnych, stopień zaangażowania mieszkańców w prace,
przedsięwzięcia wpływające na integrację społeczności lokalnej i wpływające na podniesie
wartości krajobrazu wiejskiego przy jednoczesnym zachowaniu wsi.
Pierwsze miejsce zajęło sołectwo Świdry Kościelne (bon o wartości 3000 zł), drugie
miejsce sołectwa Komorowo i Giętkie (bony o wartości po 2500 zł), a trzecie miejsce sołectwo
Pawłocin (bon o wartości 2000 zł). Wyróżnienia (bony o wartości 500 zł) przyznano sołectwu
Drygały, Rakowo Małe i Radysy.

Dokumentacja fotograficzna z dożynek:
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Festyn w Rakowie Małym, 11 września 2021 r. – impreza zorganizowana przez KGW
Katarzynki z udziałem animatorów MGOK. Prezentacje artystyczne, kulinarne
i rekreacyjne. Liczba uczestników 80 osób. Koło Gospodyń Wiejskich w Rakowie Małym
realizowało grant marszałka dla kół gospodyń wiejskich „Nie samym chlebem człowiek
żyje”. To pierwszy tego typu grant, dedykowany wyłącznie kołom w naszej gminie. Dzięki
projektowi koło mogło zakupić sprzęt gastronomiczny. Koło, jako jedyne, otrzymało
także dofinansowanie w konkursie grantowym FIO Warmia Mazury Lokalnie 5.
Wernisaż wystawy „Żołnierze Niepodległej” prezentowanej w dniach od 15 września do
11 listopada 2021 r. – działania w ramach projektu Ojczyzna – Polska wolna
i niepodległa. Wystawę obejrzało około 235 osób, uczniów szkół podstawowych i ZS Nr
1 oraz mieszkańców.
Festyn w Drygałach, 17 września 2021 r. – impreza zorganizowana przez KGW
Drygalanki, przy wsparciu animatorów z MGOK. W trakcie koncerty zespołów
Drygalanki, Wesoła Gromadka i Po sezonie. W festynie uczestniczyli przedstawiciele
wojsk NATO, stacjonujących w Bemowie Piskim. Liczba uczestników 120 osób.
Festyn w Nitkach, 25 września 2021 r. – impreza zorganizowana przez KGW Niteczki,
przy wsparciu akustyka i animatora z MGOK. Liczba uczestników 70 osób.
Święto Pieczonego Ziemniaka w Orłowie, 9 października 2021 r. Festyn zorganizowany
przez sołectwo Orłowo przy wsparciu animatorów z MGOK. Gry, zabawy dla dzieci
i dorosłych. Liczba uczestników 100 osób
Seminarium dla seniorów nt. wolontariatu - 18 października 2021 r. Liczba uczestników
20 osób.
II Festiwal Piosenki Polskiej o Muzyczny Laur Białej Piskiej, 29 października 2021 r.
Konkurs adresowany do miłośników piosenki polskiej, w którym uczestniczyło 60
wykonawców. Na scenie MGOK pojawili się soliści i zespoły z Ełku, Giżycka, Wilkas,
Kolna, Pisza, Węgorzewa i Białej Piskiej.
Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Seniora, 8 listopada 2021 r.
w Przedszkolu Miejskim w Białej Piskiej.
Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada 2021r. W ramach obchodów odbyła się
msza święta, przemarsz wojska, pocztów sztandarowych, delegacji oraz mieszkańców
pod pomnik. Bezpośrednio po obchodach odbył się koncert Tomasza Stockingera „Już
nie zapomnisz mnie”. Liczba uczestników 100 osób.
Jarmark Bożonarodzeniowy, 4-5 grudnia 2021 r. – kiermasz ozdób świątecznych oraz
świątecznych smakołyków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, koła
seniora oraz przybyłych wystawców okraszony występami solistów i zespołów
działających przy MGOK Biała Piska. W tych dniach realizowany był także projekt Polska–
Litwa – tematyka kulinaria. Liczba uczestników 450 osób
Spotkanie Opłatkowe seniorów, 14 grudnia 2021 r. – mini koncert kolęd w wykonaniu
chóru seniora. Liczba uczestników 60 osób.
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INWESTYCJE
Wymiana schodów przy scenie letniej, impregnowanie sceny letniej,
Impregnowanie rzeźb nad stawem.
Gładzenie i malowanie ścian i sufitów na holach górnych, wymiana posadzek
lastrykowych, remont schodów, położenie terakoty i stopnic, wymiana poręczy.
Remont i wyposażenie biura księgowości, pracowni plastycznej i pracowni teatralnej.
Wyposażenie galerii w profesjonalny system zawieszeń.
Zainstalowanie licznika poboru energii w nowej siedzibie seniorów,
Zakup dużego namiotu na imprezy plenerowe.

Raport o stanie Gminy Biała Piska za 2021 r.

92

DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA
Zadania oświatowe gminy w kontekście przepisów prawnych:
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559)
1) w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zapisano, że zaspakajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy,
2) w przepisach ustawy o systemie oświaty ustawodawca wskazał, iż w szczególności do zadań
gminy należy:
a) zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych i szkół
podstawowych,
b) zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz
środków rzeczowych i finansowych dla działalności,
c) zabezpieczenie kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obsługowej,
d) kontrolowanie spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
3) w ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań oświatowych gminy wymieniono m.in.
następujące zadania:
a) zapewnienie szkole podstawowych warunków do realizacji przez nauczyciela zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
b) stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli,
c) wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
BAZA LOKALOWA
W roku 2021 Gmina Biała Piska była organem prowadzącym: 1 przedszkole i 6 szkół
podstawowych.
Tabela nr 1.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Wyszczególnienie
Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej
SP Biała Piska
SP Kumielsk ( do 31 sierpnia 2021 r.)
SP Kożuchy
SP Skarżyn
SP Bemowo Piskie
SP Drygały
Razem

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów*

9
27
3
10
7
10
15
81

192
492
13
74
53
132
229
1 185

*Wychowanków
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Tabela Nr 2. Stan bazy lokalowej.
Wyszczególnienie

Powierzchnia
nieruch.
gruntowej (w
m2)

w tym:
powierzch.
terenów
zielonych (w
m2)

Pomieszczenia (ilość)
Pracownie
Sale
lekcyjne

Komputerowe

Język.

Sale
gimnastyczne

Gabinety
lekarskie

Stołówki

1

P-le Biała Piska

463,23

0

8

0

0

0

0

0

2

SP Biała Piska

19 821,79

10 713,7

29

3

2

2

2

2

3

SP Bemowo

12 988

9 928,05

10

1

0

1

1

1

4

SP Kożuchy

13 918

13 345

9

1

0

1 (zast.)

0

0

5

SP Kumielsk ( do
31.08.2021 r.)

11 000

19 000

5

1

0

1

0

0

6

SP Skarżyn

35 935

5 469,17

8

1

1

1

0

0

7

SP Drygały

14 323

5 315

19

1

1

1

1 gab.
piel.

1

Tabela Nr 3. Urządzenia rekreacyjna – sportowe.
Wyszczególnienie
Rodzaj urządzenia
Boiska do piłki nożnej
Sala gimnastyczna (niepełnowymiarowa)
1 SP Biała Piska
Hala sportowa
Boisko wielofunkcyjne
Boiska wielofunkcyjne
2 SP Bemowo Piskie
Sala gimnastyczna
Boisko do siatkówki
Boisko do piłki ręcznej
3 SP Kożuchy
Boisko do piłki nożnej
Skocznia
Boisko do piłki nożnej
Boisko do piłki siatkowej
Bieżnia
4 SP Drygały
Skocznia
Hala sportowa
Boisko wielofunkcyjne
Mini-sala gimnastyczna
Boiska sportowe – piłka ręczna, piłka siatkowa,
5 SP Skarżyn
piłka koszykowa
Plac zabaw dla dzieci
Sala gimnastyczna
6 SP Kumielsk
Plac zabaw
Miejskie
7
Plac zabaw
Przedszkole
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Liczba urządzeń
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportoworekreacyjnych uznać należy za zadawalający.
Oblicze dzisiejszej szkoły charakteryzuje poziom wyposażenia w środki techniczne
pomocne w nauce i środki komunikacji. Wszystkie szkoły wyposażone są w pracownie
komputerowe. Liczba komputerów pracujących w szkołach stale wzrasta. Wszystkie
sekretariaty szkół posiadają komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Placówki
uzyskały możliwość korzystania z Internetu. Szkoły na bieżąco wyposażane były w nowoczesne
pomoce dydaktyczne, choć potrzeby nadal istnieją. W bieżącym roku szkoły, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Biała Piska otrzymały laptopy dla uczniów w ramach
rządowego programu „Nauczanie zdalne” i „Nauczanie zdalne+”. Pod koniec roku 2021
wszystkie szkoły złożyły wnioski i otrzymały środki na zakup pomocy naukowych w ramach
Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”.
KADRA I SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Stan zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych placówkach ukazuje tabela Nr 4.
Tabela Nr 4. Zatrudnienie nauczycieli w roku 2021
Wyszczególnienie
1
2
3
4
5
6
7

SP Kożuchy
SP Kumielsk ( do 31.08.2021 r.)
SP Drygały
SP Bemowo Piskie
SP Skarżyn
SP Biała Piska
Przedszkole Biała Piska
Razem

2019/2020
osoby
16
13
33
19
13
51
18
163

Celem zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania, zgodnie z wymogami prawa
i potrzebami zabezpieczono środki na dokształcanie i doskonalenia zawodowego nauczycieli
w kwocie 80 933,00 zł.
Wielu nauczycieli podejmowało studia podyplomowe. Coraz więcej nauczycieli
dokształca się także na kursach nadających kwalifikacje do nauczania innego przedmiotu lub
prowadzenia zajęć. Jest to podyktowane niższymi kosztami i skróceniem czasu nauki. System
doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że duży odsetek nauczycieli posiada już
kwalifikacje do nauczania dwóch i więcej przedmiotów. Efektem podejmowanych działań, oraz
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właściwej polityki kadrowej, jest niewątpliwie bardzo dobra struktura w zakresie poziomu
kształcenia nauczycieli, co obrazuje tabela 5.
Tabela Nr 5. Poziom wykształcenia nauczycieli w roku 2021.
Poziom wykształcenia (w osobach)
wmpp*
licencjat
sn*
inne
Przedszkole BP
16
2
0
0
SP Biała Piska
50
1
0
0
SP Bemowo
17
2
0
0
Piskie
SP Kożuchy
14
2
0
0
SP Kumielsk
12
1
0
0
SP Skarżyn
12
1
0
0
SP Drygały
30
3
0
0
Razem
151
12
0
0
* WMPP – wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
* SN – Studium Nauczycielskie

razem
18
51
19
16
13
13
33
163

Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w minionym
roku posiadało 92,64% zatrudnionych nauczycieli.
Polityka kadrowa w szkołach, w zakresie doboru kadry nauczycielskiej, przekłada się na
właściwą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy nauczycieli.
REMONTY I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE W BIAŁEJ PISKIEJ
Dyrektor Jadwiga Frąckiewicz
Najważniejsze osiągnięcia dzieci w konkursach i olimpiadach:
Nazwa konkursu
Konkurs wiedzy przyrodniczej
„Ekologiczne przedszkolaki z
Mazurskiego Morza”
Powiatowy konkurs piosenki
dziecięcej o puchar Starosty
Powiatu Piskiego.
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Zasięg
Regionalny

Organizator
Stowarzyszenie
,,Mazurskie
morze”

laureat
II miejsce

Powiatowy

Starostwo
Powiatowe w
Piszu

I miejsce
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WYKONANE REMONTY
 Odnowienie ścian w dwóch łazienkach na parterze (szpachlowanie, malowanie)
 Malowanie ścian w sali 3-latków z pomocą rodziców.
SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŻUCHACH
Dyrektor Lucyna Brodowska/ Alina Gajda
Informacja o osiągnieciach uczniów w konkursach i olimpiadach.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa konkursu
Konkurs plastyczny „Gdy dorosnę
będę…”
Konkurs Piosenki Dziecięcej o
puchar Starosty Powiatu Piskiego w
Piszu
Konkurs Matematyczny Kangur
2020
Turniej Szachowy
Mistrzostwa Gminy Biała Piska w
lekkoatletyce

Zasięg
Powiatowy

Miejsca
III miejsce i wyróżnienie

Powiatowy

I miejsce

Międzynarodowy

Wyróżnienie

Gminny

6.
7.

KONKURS „Mój audiobook”
gminny
Konkurs- Bezpiecznie na wsi: nie Ogólnopolski
ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i
szanujesz
OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY / KLASY
8.
Kl. VI -konkurs „Tradycyjny Sad” etap Ogólnopolski
„Zakładamy sad”

II miejsce
I m. bieg na 600m
Im. Rzut piłką palantowa
II m rzut piłką palantową
I miejsce i 2 wyróżnienia
I i II miejsce

III miejsce

Informacja dot. wykonanych remontów:
1. Remont schodów wejściowych od strony ulicy.
2. Drobne prace remontowe w klasach i na korytarzu.
3. Malowanie stołówki.
4. Wymiana lamp oświetleniowych.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA PALCZEWSKIEGO W DRYGAŁACH
Dyrektor Renata Łepkowska
Wykonane remonty

- malowanie klasopracowni nr 1, 8, 10, 39, 41, 43 oraz świetlicy nr 2
- wymiana wykładziny podłogowej w sali komputerowej
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Sukcesy uczniów




V Powiatowy Konkurs Żołnierze Wyklęci – Niezłomni
Bohaterowie - ZDZ Białystok oddział w Piszu (I miejsce)
udział w finale VII Ogólnopolskich Mistrzostw Charakteryzacji
- „Karnawał od Rio do Wenecji” - mistrzostwa organizowane
przez Dolnośląskie Centrum Filmowe oraz SzkolArt we
Wrocławiu

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PODLASKIEJ BRYGADY KAWALERII W SKARŻYNIE
Dyrektor Kamila Piasecka
Informacja dot. sukcesów uczniów:
1. Lampion adwentowy ( Konkurs Gminny )
- I miejsce – Bartosz H, kl. III
- II miejsce – Agata B, oddział przedszkolny
- III miejsce Patrycja K – kl. IV, Gabrysia K. kl. II
2. Strofy o Ojczyźnie – konkurs recytatorski
- wyróżnienie – Krystian B – kl. I, Patrycja K – kl. IV
Wykonane remonty:
1. Remont sali biologiczno-chemicznej i biblioteki.
2. Modernizacja boiska szkolnego.
3. Renowacja ogrodzenia szkolnego.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIAŁJE PISKIEJ
Dyrektor Agnieszka Kowalczyk
Wicedyrektor Bożena Daniłowska i Dorota Pieczyńska
Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych:
Nazwa konkursu, zawodów (olimpiady)
i data ich przeprowadzenia
Mistrzostwa Powiatu Piskiego
w Piłce Nożnej SZS (rocznik 2007
i młodsi)
Mistrzostwa Powiatu Piskiego
w Piłce Nożnej Chłopców U - 12
o Puchar Tymbarka
XIII edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
nt. „Ujrzeć Jana Pawła
w Jego słowach”
Konkurs Ekologiczny, nt.: „Zagrożenia dla
mazurskich jezior i rzek” ogłoszony przez MCEE

Raport o stanie Gminy Biała Piska za 2021 r.

Osiągnięcie / rezultat
II miejsce - Pisz
Trenerem drużyny jest
nauczyciel Adam Ożarowski
II – miejsce
Trenerem drużyny jest
nauczyciel Adam Ożarowski
I miejsce w kategorii klas V-VIII zajęła
uczennica - Julia W.
Patronat nad konkursem:
Dyrektor Agnieszka Kowalczyk
III miejsce zajęła uczennica klasy 8b Joanna Dz,
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działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior
Mazurskich w Giżycku.

Konkurs plastyczny pod patronatem Caritas Ełk
„Miłosierdzie drogą
do świętości” ,
organizowany w ramach Gali Wolontariatu
Szkolnych Kół Caritas

uczniowie naszej szkoły otrzymali także 3
wyróżnienia, są to:
Julita L, klasa VIII a
Izabela J., klasa VIII b
Paweł W., klasa VIII b
Nauczycielka / opiekunka uczniów
– Bożena Daniłowska
II miejsce –Alicja W., ucz. kl. III
Nagroda Dyrektor Caritas Ełk: Magdalena
K., ucz. kl. III
Nauczycielka / opiekunka uczniów
– Beata Zapolska

Wykonane remonty:
Budynek przy ul. Kajki:
1. Malowanie kuchni.
2. Wymiana podłogi i malowanie klasy nr 26
Budynek przy ul. Moniuszki:
1. Malowanie sanitariatów.
2. Malowanie części korytarza na II piętrze budynku.
3. Wymiana orynnowania, barierek śniegowych, naprawa okien dachowych na
segmencie dydaktycznym.
4. Punktowa naprawa tynków zewnętrznych budynku.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU W KUMIELSKU
Dyrektor Alina Gajda
Sukcesy uczniów:
- Wyróżnienie w XVI wojewódzki Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej ,,Dobre relacje
w mojej rodzinie" w ramach XXI Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny.
Wykonane remonty:
- naprawy bieżące.
Szkoła funkcjonowała do 31 sierpnia 2021 roku.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W BEMOWIE PISKIM
Dyrektor Joanna Gerejczyk
Informacja o osiągnieciach uczniów w konkursach i olimpiadach
 Uczniowie szkoły biorą udział w licznych konkursach, olimpiadach i projektach,
jednak bez większych sukcesów na szczeblu wyższym niż szkolny czy też
międzyszkolny.
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Informacja o przeprowadzonych remontach w jednostkach w roku 2021
 renowacja ogrodzenia szkoły,
 renowacja masztu flagowego na placu apelowym szkoły,
 ułożenie chodnika zapewniającego ciąg komunikacyjny dookoła budynku szkoły,
 malowanie łazienek dla personelu i uczniów,
 przebudowa kuchennego ciągu komunikacyjnego,
 malowanie sali oddziału przedszkolnego,
 renowacja tablic do koszykówki i linii boiska na sali gimnastycznej,
 renowacja foteli z przeznaczeniem na wyposażenie biblioteki,
 malowanie częściowe klatki schodowej prowadzącej do sali świetlicowej oraz
wymiana nie działającego oświetlenia w tym ciągu komunikacyjnym,
 malowanie pomieszczenia przebieralni przy sali gimnastycznej, naprawa
zniszczonych drzwi do pomieszczenia i wymiana wieszaków,
 malowanie sali lekcyjnej nr 12
 wykonanie wieszaków na plecaki uczniów w sali świetlicowej,
 zakup i montaż rolet z powłoką termoizolacyjną w sali świetlicowej i sali
lekcyjnej nr 14 i 16.
Współdziałanie szkół ze związkami zawodowymi, rodzicami
Na zasadach przewidzianych w ustawie o związkach zawodowych oraz w innych
ustawach, związki zawodowe kontrolują przestrzeganie przepisów dotyczących interesów
pracowników, emerytów i ich rodzin. Współdziałanie z zakładową organizacją związkową,
działającą w szkole odbywa się w zakresie przewidzianym przepisami prawa, a w szczególności:
a) zasięganie opinii w sprawach dotyczących organizacji pracy szkoły,
b) ustalenia regulaminów: pracy, wynagradzania i nagradzania pracowników, zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych,
c) wydawania opinii w sprawie likwidacji szkoły.
We wszystkich szkołach i przedszkolu gminy Biała Piska działają Rady Rodziców. W skład
Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców, którzy są wybierani w głosowaniu tajnym.
Szczegółowe zadania i tryb powoływania Rady Rodziców zawarte są w regulaminach placówek.
Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego szkoły, wypowiada się w sprawie poprawy
efektywności kształcenia, wychowania, oceny pracy nauczycieli (awans zawodowy). Włącza się
aktywnie w organizację imprez dla społeczności szkolnej. Rodzice biorą czynny udział w życiu
placówek oświatowych, poprzez współorganizowanie uroczystości szkolnych, wspieranie
finansowe oraz w zakresie wychowawczym. Rodzice są zapraszani do udziału w opracowywaniu
i realizacji programów, projektów edukacyjnych z zakresu wychowania i profilaktyki. Mają
możliwość wypowiadania się, wyrażenia opinii, sugestii i składania propozycji dot. spraw
dydaktyczno-wychowawczych.
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Do zadań Rady Rodziców należy również gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek
rodziców oraz udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora
szkoły.
Ocena szkół w kontekście nadzoru pedagogicznego
Nadzór Pedagogiczny nad placówkami oświatowymi w Gminie Biała Piska sprawowany
jest przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Ełku.
Wizytacje prowadzone w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Biała Piska
obejmują m. in. obszary:
a) planowanie oraz realizacja zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego
sprawowanego przez dyrektora szkoły,
b) realizacja zadań statutowych, w tym funkcjonowanie organów szkoły,
c) proces kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem podstawy programowej,
d) warunki działalności szkoły,
e) doskonalenie zawodowe nauczycieli,
f) wychowanie i opieka.
Wydane zalecenia i wnioski nadzoru pedagogicznego są realizowane na bieżąco, co
wykazują przeprowadzane kontrole.
System motywacyjny kadry nauczycielskiej i pracowników szkół
System motywacyjny kadry pedagogicznej w gminie Biała Piska opiera się przede
wszystkim na gratyfikacji finansowej. Nauczyciele mają przydzielany przez dyrektora placówki
dodatek motywacyjny, którego wysokość uzależniona jest od zaangażowania nauczyciela
w wykonywanie obowiązków służbowych. Kryteria przydzielania dodatków motywacyjnych
określa Uchwała Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonym przez Gminę Biała Piska.
Poza tym, istnieją w placówkach systemy motywacyjne oparte na: wyróżnieniem nagrodą,
udzieleniem pochwały, oraz wręczeniem podziękowań i listów gratulacyjnych.
Stopień realizacji obowiązku wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego (kontrola
dyrektora)
Według art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. 2021
poz.1915) dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku
szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół. Czynności składające się na
kompetencję kontrolną dyrektora:
1) kontrola wykonywania obowiązków rodziców (prawnych opiekunów), polegających na:
a) dopełnieniu czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
b) zapewnieniu regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
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c) powiadomienia organów gminy o formie spełnienia obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie.
2) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie zapewnienia dziecku
warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, a w przypadku
spełniania obowiązku poza szkołą, na podstawie zezwolenia – w zakresie zapewnienia
dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu,
3) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Dyrektor spełnia szczególną rolę w ramach egzekucji administracyjnej – jako uprawniony do
żądania wykonania w drodze tej egzekucji określonych obowiązków, czyli jako wierzyciel.
Gmina jest wierzycielem dla obowiązku wypełnianego przez młodzież w wieku 16-18 lat.
Niespełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego i obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, co oznacza, że na rodziców lub
opiekunów dziecka może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełniania obowiązku
szkolnego i nauki.
Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy, w tym, określenie procedur postępowania
w sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych.
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w placówkach
oświatowych to priorytet dla organu prowadzącego. Placówki oświatowe zapewniają w/w
warunki poprzez:
1) przestrzeganie terminów przeglądów technicznych budynku i wyposażenia tj. przegląd:
budowlany budynku, instalacji elektronicznej, odgromowej, p.poż, sanitarnej,
i przeglądy kominiarskie,
2) konserwację bieżącą budynków i urządzeń,
3) przeglądy budynków i posesji szkolnej przed rozpoczęciem roku szkolnego i po feriach
zimowych,
4) natychmiastowe usuwanie istniejących zagrożeń i uchybień oraz kontrola skuteczności
realizacji wydanych nakazów,
5) okresowe przeglądy stanu wyposażenia placówek, usuwanie wyposażenia
uszkodzonego, technicznie niesprawnego, zbędnego,
6) szkolenia pracowników w zakresie p.poż., bhp, udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej,
7) zapoznawanie i czuwanie nad przestrzeganiem wewnętrznych instrukcji i procedur
postępowania oraz regulaminów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
8) dokonywanie dogłębnej analizy zaistniałych wypadków na terenie szkoły oraz
podejmowanie decyzji zapobiegających ich powtórnemu powstaniu,
9) realizację na bieżąco zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego (wymiana mebli
szkolnych, remont boiska szkolnego), PIP, straży pożarnej,
10) pogadanki i apele na temat bezpieczeństwa,
11) dyżury nauczycieli i pracowników szkoły na terenie szkoły,
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12) monitoring wizyjny w szkole,
13) wprowadzenie polityki RODO.
W większości naszych placówek funkcjonują procedury postępowania nauczycieli i metod
współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością
i demoralizacją.
Organizacja dowożenia w roku szkolnym 2021
Gmina Biała Piska to obszarowo największa gmina w województwie warmińskomazurskim. Rozległość terenu oraz sieć placówek powoduje, iż każdego dnia autobusy
dowożące uczniów i dzieci do szkół pokonują ok. 530 km dziennie. Dojeżdżających do szkół
i przedszkola uczniów/wychowanków było 466, co stanowiło 38,29 % wszystkich uczących się
dzieci i uczniów. Skala dowożenia wpływa nie tylko na zwiększenie kosztów obsługi oświaty
gminnej, ale przede wszystkim na organizację zajęć. Tylko w SP w Bemowie Piskim nie ma
potrzeby organizowania dowożenia uczniów. Do pozostałych jednostek z obwodów szkolnych
dojeżdżają uczniowie autobusami na 8 trasach. Jedna z trasa jest obsługiwana przez autobus
gminny. Najwcześniejszy czas wyjazdu dziecka do szkoły to ok. 6.35, najpóźniejszy czas odjazdu
spod szkoły to ok. 14.30.
Ponadto refundowane są koszty dojazdu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolnowychowawczych w Łupkach, Olecku, Giżycku, OREW Pisz oraz Ełk.
W każdym autobusie jest zapewniona opieka nad uczniami przez osobę fizyczną zatrudnioną
przez przewoźnika.
Reasumując należy stwierdzić, że organizacja dowożenia jest zadowalająca choć
kosztowna. Uczniowie otoczeni są opieką zarówno w autobusie, jak również po zajęciach
dydaktycznych w świetlicach szkolnych.
Od 1 września 2020 roku dowóz dzieci do szkół jest w ramach otwartego, publicznego
transportu zbiorowego. Organ kupuje biletu miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół
i dzieci do przedszkola.
Stypendia za naukę i wzorowe zachowanie w roku szkolnym 2021 otrzymało 233 uczniów.
KOSZT OŚWIATY
Zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, podział części
oświatowej był dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:
1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz
z pochodnymi) prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego szkół
i placówek, tj. szkół podstawowych, a także jednostek obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół i placówek,
2) finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
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3) finansowania wydatków związanych z indywidualnymi nauczaniem oraz indywidualnym
obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
4) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na
podstawie art. 20 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz związanych z udzielaniem
urlopów dla poratowania zdrowia,
5) finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
6) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli
będących emerytami i rencistami.
Dodatkowo, rozdział środków na oświatę w gminie zależy w dużej mierze od takich
czynników jak:
1) liczba uczniów (dzieci w przedszkolach) – z głównym kryterium podziału środków,
2) koszty kształcenia mogą być zróżnicowane przez takie czynniki, jak: specyfika placówek
lub szczególne cechy niektórych uczniów,
3) zróżnicowanie liczby godzin nauczycielskich niezbędnych do realizowania ramowych
planów nauczania na różnych poziomach nauczania,
4) zróżnicowanie płac nauczycieli ze względu na posiadane stopnie awansu zawodowego,
poziom kwalifikacji oraz staż pracy,
5) niektóre istotne i niezbędne wydatki placówek oświatowych, które nie są związane
z liczbą uczniów lub wiążą się z nią w niewielkim stopniu – są to na przykład koszty
urlopów zdrowotnych nauczycieli, odpraw emerytalnych lub nauczania
indywidualnego.
Na realizację obowiązkowych zadań oświatowych Gmina otrzymuje z budżetu państwa
subwencję oświatową. Wysokość kwoty subwencji jest obliczana ze szczególnym
uwzględnieniem liczby uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli w Gminie.
Tabela Nr 6. Koszty utrzymania szkół w 2021 r.
Lp.

Szkoła

1
2
3
4
5
6
7

SP Kumielsk
SP Skarżyn
SP Kożuchy
SP Bemowo Piskie
SP Drygały
SP Biała Piska
P-le Biała Piska
Łącznie

Wszystkie
zadania bez
dożywiania
665 607,28
665 607,28
1 321 904,45
1 321 904,45
1 575 004,27 1 575 004,27
2 482 422,77 2 420 919,72
4 078 937,34 4 016 640,68
8 594 206,92 8 214 333,56
2 330 583,47 2 330 583,47
21 048 666,50 20 544 993,43
Wszystkie
zadania

Liczba
uczniów
13
53
74
132
229
492
192
1185

Utrzymanie
1 ucznia bez
dożywiania
51 200,56
24 941,60
21 283,84
18 340,30
17 539,92
16 695,80
12 138,46

Na koszty oświaty gminy mają wpływ takie czynniki jak:
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1) wzrost płac nauczycieli,
2) pochodne od płac, co za tym idzie wzrost opłat i składek ubezpieczeniowych (fundusz
świadczeń socjalnych),
3) wzrost kosztów utrzymania szkół wiejskich,
4) awans zawodowy nauczycieli,
5) malejąca liczba uczniów,
6) pogarszający się stan budynków szkolnych, wymagających ciągłych remontów.
Pomoc materialna i refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Kolejnym zadaniem o charakterze edukacyjnym realizowanym w roku 2021 przez ZOPO
była pomoc stypendialna dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Biała Piska. W tym
okresie na taką pomoc wydatkowano 510 465,00 zł. Ponadto udzielono 19 zasiłków losowych
w kwocie 11 780,00 zł.
Na stypendia za naukę i wzorowe zachowanie wydatkowano w 2021 roku 50 880,00 zł.
Wysokość stypendium to kwota 240,00 zł.
W ramach programu ministerialnego „wyprawka szkolna” zaopatrzono 9 uczniów z ZS
Nr 1 w Białej Piskiej na kwotę 3 892,80 zł.
W ramach programu „podręczniki szkolne” dotyczącego szkół podstawowych
wykorzystano kwotę 118 476,28 zł.
W omawianym okresie gmina Biała Piska zrefundowała koszty kształcenia młodocianych
pracowników pracodawcom, którzy zwrócili się we właściwym terminie do Burmistrza Białej
Piskiej oraz dopełnili wszelkich formalności przewidzianych przepisami prawa (ogółem na kwotę
16 162,00 zł dla 2 pracodawców).
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DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
Dokumentem określającym zadania w dziedzinie pomocy dla mieszkańców jest Gminna
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2026. Podstawą prawną
Strategii jest art 17 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, gdzie wskazano, że jej opracowanie
i realizacja należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Należy jednak
zaznaczyć, że różnorodność problemów społecznych, występujących na terenie gminy,
determinuje konieczność uwzględnienia także innych obowiązujących aktów prawnych, które
nierozerwalnie mają wpływ na realizację różnych zadań społecznych. Dokument został przyjęty
uchwałą Nr XVII/109/2016 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 maja 2016 r.
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej jest samodzielną jednostką
samorządową. Przedmiotem działalności Ośrodka są zadania wynikające m.in. z:
ustawy o pomocy społecznej,
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów,
ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy Prawo energetyczne,
ustawy o Karcie Dużej Rodziny
ustawy o dodatkach mieszkaniowych
ustawy o dodatkach energetycznych
-ustawy o dodatku osłonowym
Środki na realizację zadań z pomocy społecznej pochodzą ze środków budżetu miasta
i z dotacji rządowych, a zadania dzieli się odpowiednio na zadania własne i zadania zlecone.
Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej
Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wkracza więc w sytuacje osób
i rodzin wtedy, gdy nie są one w stanie pokonać trudności życiowych własnym działaniem.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb
i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także zapobiega tym
sytuacjom poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia oraz
integracji ze środowiskiem. Potrzeby korzystających z pomocy są uwzględniane, jeżeli
odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Ustawa o pomocy
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społecznej zobowiązuje osoby i rodziny do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji
życiowej poprzez wprowadzenie kontraktu socjalnego.
Główne zadania pomocy społecznej to: przyznawanie i wypłacanie przewidzianych
ustawą świadczeń, praca socjalna, prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form
pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej miały osoby i rodziny gdy:
1. Dochód nie przekraczał kryterium ustalanego kwotowo w zależności od struktury rodziny:
dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł, dla każdej osoby w rodzinie 528,00 zł
2. Występowała co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:

















ubóstwo
sieroctwo,
bezdomność,
bezrobocie,
niepełnosprawność,
długotrwała lub ciężka choroba,
przemoc w rodzinie,
potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę
uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością,
o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach,
alkoholizm lub narkomania,
trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
klęska żywiołowa lub ekologiczna,
zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.

Przyznawanie świadczenia z pomocy społecznej było poprzedzane przeprowadzeniem
wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu - stałego lub czasowego, osoby
czy rodziny ubiegającej się o pomoc. Wywiad ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej,
dochodowej, majątkowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenie. Wszelkie informacje,
jakie uzyskał pracownik socjalny są objęte tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie
dla celów przyznania świadczeń z pomocy społecznej. W postępowaniu o przyznanie świadczeń
pracownik socjalny kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy
i ochroną ich dóbr osobistych.
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POMOC FINANSOWA

Forma pomocy wraz z kwotami wydatkowanymi na świadczenia realizowane w ramach
ZADAŃ WŁASNYCH z pomocy społecznej w 2021 r.
Forma pomocy

Ilość osób

Kwota

5

28 994

Posiłek w szkole

333

122 370

Zasiłek celowy – program ,,Posiłek w szkole i w domu’’

106

64 525

Świadczenie rzeczowe w postaci zakupu produktów
żywnościowych z programu ,,Posiłek w szkole i w domu’’

101

56 105

Pogrzeb

0

0

Zdarzenie losowe

3

8 400

Zasiłki celowe

68

13 013

Zasiłek specjalny celowy

25

9311

Opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej

19

611 763

Zasiłek okresowy:
- środki własne gminy
- dotacja z budżetu państwa

0

0

297

916 251

0

0

43

237 245

0

0

84

36 295

Schronienie

Zasiłek stały:
- środki własne gminy
- dotacja z budżetu państwa
Składka na ubezpieczenie zdrowotne:
- środki własne gminy
- dotacja z budżetu państwa

Usługi
opiekuńcze

2021 r.
Ilość
osób

Ilość
świadczeń

Kwota
świadczeń

Odpłatność ponoszona przez
osoby korzystające

31

4250

55 591

8109
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Wśród osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej najliczniejszą grupę
stanowiły osoby z ubóstwem, bezrobotne, przewlekle chore, z niepełnosprawnością oraz osoby
bezradne w sprawach opiekuńczo – wychowawczych w zdecydowanej większości posiadające
dochód poniżej kryterium określone ustawą o pomocy społecznej.
Powody trudnej sytuacji życiowej
Ubóstwo
Bezrobocie
Długotrwała lub ciężka choroba
Niepełnosprawność
Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego- ogółem
Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych, w tym:
- rodziny niepełne
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Potrzeba ochrony macierzyństwa – w tym
wielodzietność
Sieroctwo
Trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego
Bezdomność
Zdarzenie losowe
Alkoholizm

Liczba rodzin ogółem
383
322
102
76
75

42

43
32
2
4
7
3
4

PRACOWNICY SOCJALNI
Wykonywanie pracy pracownika socjalnego wymaga profesjonalnego wykształcenia,
przygotowania praktycznego oraz teoretycznego z zakresu wielu dziedzin m. in. psychologii,
pedagogiki, socjologii oraz przepisów prawa. Zawód ten wymaga również odporności
psychicznej, umiejętności działania w sytuacjach trudnych, a nawet zagrażających zdrowiu
i życiu. Osoby, do których dociera pracownik socjalny, często są sfrustrowane, bezradne
i rozgoryczone lub prezentują wyłącznie postawę roszczeniową. Wspierająca postawa
pracownika i osiągnięcie zamierzonych celów wymaga systematycznej współpracy i dobrej woli
ze strony osoby oczekującej pomocy. Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest
rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin poprzez wywiad środowiskowy, którego celem jest
ustalenie sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej oraz prowadzenie działań zmierzających
do sytuacji, w której osoby te nie będą wymagały zewnętrznego wsparcia.
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Istotnym zadaniem jest praca socjalna w trakcie indywidualnego kontaktu z klientem:
doradztwo, rozmowy wspierające, motywowanie, wzmacnianie mocnych stron osoby.
Praca socjalna polega też na nawiązywaniu współpracy z różnymi instytucjami w zakresie
wsparcia klienta. Kolejnym zadaniem jest pobudzanie społecznej aktywności, inspirowanie
działań samopomocowych w zaspokajaniu potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk
społecznych, inicjowanie nowych form udzielania pomocy oraz współuczestniczenie
w opracowywaniu, wdrażaniu i rozwijaniu programów podniesienia jakości życia.
Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest szczegółowe rozeznanie sytuacji
osoby i rodziny zwracającej się o pomoc oraz na podstawie wywiadu środowiskowego
stworzenie holistycznej diagnozy. Opracowana diagnoza jest punktem wyjściowym do
skonstruowania długofalowego planu pracy z osobą/rodziną. Mając na uwadze podniesienie
jakości świadczonych usług, pracownicy socjalni rozwijają realizowane już metody pracy oraz
podejmują nowe zadania tj.:
 współpracę z koordynatorami pieczy zastępczej oraz asystentami rodziny w celu
realizacji długofalowego planu pomocy. Mając na uwadze podniesienie jakości
świadczonych usług, pracownicy socjalni rozwijają realizowane już metody pracy oraz
podejmują nowe zadania.
 w codziennej pracy m.in.: współpracę z Policją, w ramach której odbywają się cykliczne
spotkania Grup Roboczych w ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty, mające na
celu wymianę informacji, ustalanie wspólnych działań na rzecz środowisk zagrożonych
przemocą oraz działania mające charakter interwencyjny,
 współpracę z przedstawicielami szkół, przedszkoli, żłobków, poradni psychologicznopedagogicznych nakierowaną na zaspokojenie potrzeb dzieci,
 przekazywanie systematycznie informacji do Sądu Rodzinnego na temat rodzin objętych
nadzorem kuratora, ponadto wnioskowanie o wydanie zarządzeń opiekuńczowychowawczych oraz stała współpraca z kuratorami na rzecz zagrożonych środowisk,
 udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w Domach Dziecka
i podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej,
 współpracę z parafiami i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy
społecznej,
 współpracę z właścicielami i administratorami lokali mieszkalnych,
 utrzymywanie stałej współpracy z przychodniami, szpitalami, mającej na celu
zaspokojenie potrzeb klientów i udzielenie odpowiedniego wsparcia,
 realizację środowiskowych form pracy socjalnej,
 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie Sądu bądź innych
zewnętrznych instytucji,
 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w związku z ubieganiem się osób
o świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek
wychowawczy,
 rozpoznawanie sytuacji rodzin pod kątem występowania problemu uzależnienia od
alkoholu oraz w ramach możliwości obejmowanie pracą socjalną z równoczesnym
zgłaszaniem do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
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 typowanie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej do objęcia usługą asystenta rodziny,
 współrealizowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa FEAD 2014-2020
poprzez kwalifikację beneficjentów, wydawanie skierowań, informowanie o terminach
wydawania żywności,
 udział pracownika socjalnego w posiedzeniu dot. oceny sytuacji dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej, o którym mowa w art. 130 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, podejmowanie działań interwencyjnych mających na celu
zapewnienie bezpieczeństwa osobom zależnym.
 wyzwaniem w 2021 była i jest w 2022 roku epidemia koronawirusa, największym
wyzwaniem dla ośrodków pomocy społecznej jest pomoc w sytuacji epidemii.
Realizowaliśmy w 2021 r. i nadal realizujemy zadania związane z pomocą osobom
dotkniętym negatywnymi skutkami epidemii poprzez m.in.:
 wsparcie osób objętych kwarantanną (monitorowanie sytuacji)
 wsparcie udzielane osobom, które straciły pracę lub możliwość zarobkowania,
 pomoc seniorom i osobom z niepełnosprawnościami, które w związku z epidemią
powinny pozostawać w miejscach zamieszkania,
 koordynowanie działań dotyczących dowozu żywności osobom potrzebującym,
 wsparcie osób wymagających pomocy psychologicznej w związku z trwającą
epidemią,
 nadzór nad osobami i rodzinami dysfunkcyjnymi i problemowymi, szczególnie
w obszarze możliwości występowania przemocy domowej.
 nasza instytucja realizuje w pomoc w dowozie osób starszych, samotnych na
szczepienia ochronne przeciw Covid-19
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej realizował Program
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi.” Objętych wsparciem zostało 148 osób ( paczki żywnościowe i paczki ze
środkami do dezynfekcji). Łączna wysokość wydatków wyniosła 56 667,00 zł. Pomoc
skierowaliśmy do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym (84 osoby) i znacznym
(64 osoby).
W 2021 r. w ramach pomocy osobom najuboższym i przeciwdziałaniem zakażeniem
Covid-19 101 mieszkańców naszej gminy otrzymało paczki żywnościowe tj. świadczenie
rzeczowe w postaci produktów żywnościowych z programu „Posiłek w szkole i w domu”.
W/w pomoc skierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej przy
jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
W ramach współpracy ze szkołami z naszej gminy uczniowie korzystający z pomocy w formie
dożywiania w szkołach otrzymali paczki żywnościowe za okres przerwy w nauce w szkole (okres
nauki zdalnej).
Rodzicom uczniów szkół średnich zmienione zostały decyzje przyznające posiłek
w szkole na świadczenie pieniężne na zakup żywności za okres przerwy w nauce w szkole.
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W 2021 roku odnotowano zgłoszenia od 20 rodzin przebywających w kwarantannie
i izolacji o konieczności udzielenia niezbędnej pomocy. Pomoc udzielona została na podstawie
weryfikacji telefonicznej, w różnych formach wg potrzeb.
FORMA PRACY SOCJALNEJ*
Kontakty z rodziną (wizyta, interwencja kryzysowa, odwiedziny, organizacja
wolnego czasu)

LICZBA
552

Kontakty z instytucjami (załatwianie dokumentu tożsamości, spraw w biurach,
współpraca ze służbami porządkowymi itp.)

61

Współpraca z innymi organizacjami (wystąpienia o pomoc do organizacji
charytatywnych, organizacja umieszczenia w DPS, współpraca z pracownikami
socjalnymi innych instytucji)

90

Funkcjonowanie rodziny (rozładowywanie konfliktów rodzinnych, kontakty z
rodziną zewnętrzną, resocjalizacja)

30

Alimenty (pomoc w załatwieniu alimentów, odnalezienie opiekuna prawnego,
przygotowanie i wniesienie sprawy o alimenty, reprezentowanie w instytucjach 15
prawnych)
Świadczenia ZUS i pokrewne (przygotowanie i wniesienie sprawy o świadczenia
20
emeryt-rent., pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności)
Zaopatrzenie (dostarczanie żywności, lekarstw, opału, innych przedmiotów)

25

Zakupy (żywności, lekarstw, środków higieny osobistej, opału, innych
przedmiotów)

25

Usługi (załatwianie usług hydraulicznych, RTV, napraw sprzętu domowego,
organizacja pomocy usługowej przez organizacje pozarządowe)

5

Żywienie (załatwienie żywienia w szkole, zakładzie pracy)

291

Mieszkanie (załatwienie ubezpieczenia mieszkania, sprzętów, zamiany
mieszkania, przeprowadzki, pomoc w uzyskaniu lokalu socjalnego)

10

Kontakty z otoczeniem (kontakty z klubami seniora, nawiązanie kontaktów z
sąsiadami, kreowanie kontaktów społecznych)

50

Praca (pomoc w podjęciu pracy zarobkowej, współpraca z zakładem pracy)

15

Oświata (współpraca ze szkołą, załatwienie żłobka, przedszkola, douczanie
dzieci, umieszczenie w Domu Dziecka)

30

Czas wolny (załatwianie kolonii, wakacji w miejscu zamieszkania, zimowiska)

0

Opieka medyczna w miejscu zamieszkania (załatwienie wizyty lekarza,
współpraca ze służbami medycznymi, współpraca z placówkami zwalczającymi
uzależnienia)

19

Współpraca ze szpitalami (organizacja umieszczenia w szpitalu, organizacja
pobytu w szpitalu, odwiedziny)
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112

Poradnictwo specjalistyczne (organizacja ogólnych porad prawnych,
pedagogicznych, pomocy psychologicznej, porady indywidualne)

33

Inne formy pracy socjalnej

40

Realizacja Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD i Programu Operacyjnego
Pomocy Żywieniowej 2014-2020
W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Białej Piskiej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów biorących udział
w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym kontynuował wydawanie
skierowań do Podprogramu osobom, które spełniały kryteria ww. programu. Ogólnie
w 2020 r. wydano 195 skierowania. Realizatorem jest Caritas Ełk. Wydano również 50
skierowań do Banku Żywności w Piszu.
Program „Aktywna i zdrowa rodzina”
W 2021 zakończyła się realizacja projektu, którego realizatorami są Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej, gmina Biała Piska i Biznes Marketing Konsulting
Group sp. z o.o. Kwota dofinansowania projektu to blisko 364 tys. złotych. Wsparciem objęte
było 11 rodzin z Gminy Biała Piska. W ramach projektu odbywały się wyjazdy integracyjnoszkoleniowe, zajęcia dla dzieci, zajęcia „Zdrowe ciało, zdrowy duch”, wyjścia rodzinne do kina,
teatru, na basen itp. Projekt zakończył realizację w czerwcu 2021r.
W 2021 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Odkryj swój potencjał”.
Projekt realizowany jest przez „Instytut Badawczo – Szkoleniowy” w Olsztynie przy
współpracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej. Działania
realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Udział w projekcie wzięło 28 uczestników – mieszkańców Gminy Biała Piska II grupy
szkoleniowe. Uczestnicy w ramach projektu otrzymali materiały szkoleniowe, wyżywienie
w trakcie zajęć, zwrot kosztów na zajęcia.
Zakres wsparcia:
1. Indywidualne wsparcie
 Indywidualna diagnoza doradcy zawodowego,
 Indywidualna diagnoza psychologa
 Pośrednictwo pracy
2. Warsztaty grupowe:
 Warsztaty zarządzania czasem
 Trening asertywności
 Na fali z innymi
Raport o stanie Gminy Biała Piska za 2021 r.

113









„Warsztat twórczej ekspresji z
elementami dramy”
„Trening asertywności”
Trening twórczej adaptacji z elementami survivalu
Trening „Być tu i teraz” z elementami treningu poznawczego
Warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy
Warsztaty autoprezentacji z udziałem pracodawcy

W ramach warsztatów uczestnicy nabywają umiejętności z kompetencji społecznych,
wzmacniają umiejętności skutecznej komunikacji.
Trwa realizacja projektu „Mazurski Uniwersytet Ludowy miejscem integracji
mieszkańców subregionu ełckiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundację Wsparcia Nauki
i Biznesu przy współpracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej.
WSPIERANIE RODZINY
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej realizuje zadania
wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. poprzez:
1) zatrudnienie asystentów rodziny,
2) współfinansowanie pobytu dzieci w zastępczych formach opieki,
Asystent rodziny
M-GOPS w Białej Piskiej w 2021 r. zatrudniał 1 asystenta na podstawie umowy o pracę.
Praca asystenta koncentrowała się głównie na:











pomocy w budowaniu prawidłowego wzorca rodzica,
wzmacnianie kompetencji rodziców,
pomocy w egzekwowaniu obowiązku szkolnego,
pomocy w budowaniu prawidłowych relacji między członkami rodziny,
pomocy w poszukiwaniu pracy,
pomocy w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach,
doradztwie w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
pomocy w planowaniu budżetu rodzinnego,
pomocy w wyrobieniu nawyków higienicznych i utrzymywaniu czystości w otoczeniu,
prowadzenie zbiórek odzieży, zabawek i sprzętów gospodarstwa domowego.

Raport o stanie Gminy Biała Piska za 2021 r.

114

Rodziny objęte pracą asystenta rodziny
Ogółem
Rodziny gdzie zakończono współpracę z uwagi na:
− brak współpracy z asystentem- 1 zrealizowanie
− zakładanych celów- 1 zmianę miejsca
− zamieszkania- 0
− brak efektów pracy - 3
zmiana metod pracy z rodziną -0
Rodziny u których jest nadzór kuratora
Rodziny korzystające ze świadczeń finansowych z OPS
Rodziny u których występuje problem bezrobocia
Rodziny u których występuje niepełnosprawność
Rodziny starających się o powrót dziecka do domu
Ilość dzieci, które powróciły do rodziny biologicznej
Rodziny u których występuje problem alkoholowy

15

12
8
13
3
0
0
7

Współfinansowanie pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej
W ramach realizacji zadania związanego ze wspieraniem rodziny Ośrodek współfinansował
pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą jest to zadanie własne gminy, która
ponosi wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w
drugim roku i 50 % w trzecim oraz następnych latach pobytu.
Opłata za pobyt dzieci w pieczy
zastępczej

2021 r.
Ilość osób

Kwota (zł)

19

150 255

Gminny Program Wspierania Rodziny
Jednym z zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest
opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. W 2020 r.
przygotowano Gminny Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2023, który przyjęto do
realizacji na sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w styczniu 2021 r.
Prace społecznie użyteczne
Możliwość organizacji prac społecznie użytecznych pojawiła się z końcem 2005 r. na skutek
nowych uregulowań prawnych, dotyczących promocji zatrudnienia oraz aktywizacji osób
bezrobotnych. Przedsięwzięcie to zostało ukierunkowane przede wszystkim na osoby
długotrwale bezrobotne, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej, które nie
posiadały prawa do zasiłku i od dłuższego czasu korzystały ze świadczeń z pomocy społecznej.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej corocznie zawierał porozumienie
o współpracy dotyczące partnerstwa zadaniowego z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu
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w zakresie procedur postępowania z klientami pomocy społecznej. Do prac społecznoużytecznych kierowano osoby długotrwale bezrobotne, pozostające w ewidencji Powiatowego
Urzędu Pracy w Piszu, bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń M-GOPS w Białej Piskiej.
Realizacja programu opierała się na współpracy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Każda osoba bezrobotna
uczestnicząca w programie była zobowiązana do przepracowania 40 godzin w miesiącu. Za
każdą przepracowaną godzinę bezrobotny otrzymał wynagrodzenie.
Rok

Liczba osób kierowanych

Kwota

2021

20

11.151,00 zł – refundacja PUP
7668,00 zł – środki własne

Dzięki pracom społecznie użytecznym podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej uczą się
punktualności, obowiązkowości czy terminowości, co poprawia ich szanse w późniejszym
poszukiwaniu stałej pracy. Ponadto osoby te zyskują dodatkowe środki finansowe, odzyskują
wiarę we własne możliwości i znacznie lepiej funkcjonują w swoim środowisku.
Od 01.04.2019 r. Gmina Biała Piska powierzyła Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej Piskiej
realizację zadania własnego gminy tj. wypłata dodatków mieszkaniowych realizowanych na
podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
Rok
2021

Dodatek mieszkaniowy
Liczba gospodarstw
185

Dodatek energetyczny
Liczba gospodarstw
19

Problem przemocy domowej – Zespół Interdyscyplinarny
Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przy Miejsko – Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługę
administracyjnotechniczną zapewnia M-GOPS w Białej Piskiej
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej - 3 osoby,
Komisariatu Policji w Białej Piskiej - 2 osoby,
Przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Drygałach - 1 osoba,
Przedstawiciel ZOPO w Białej Piskiej - 1 osoba,
Przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Białej Piskiej - 1 osoba,
Przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Skarżynie - 1 osoba,
Przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Kożuchach - 2 osoby,
Przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim -1 osoba,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 3 osoby,
Służba Zdrowia - 1 osoba,
Sądowa Służba Kuratorska w Piszu - 1 osoba,
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W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie, po
założeniu „NIEBIESKIEJ KARTY”, Przewodniczący Zespołu powołuje grupy robocze, które
spotykają się rozpatrując indywidualne sprawy.
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należało:
realizowanie działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy.
2) integrowanie i koordynowanie działań jednostek pomocy społecznej, gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji
pozarządowych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w zakresie:
a) diagnozowania problemu przemocy w rodzinie,
b) podejmowania działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku,
c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym,
e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
1)

Zespół powoływał Grupy Robocze w celu pracy z konkretną rodziną, w której występuje
przemoc domowa i została uruchomiona procedura Niebieskiej Karty. Do zadań grup roboczych
należało w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia
przemocy w rodzinie,
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych
wystąpieniem przemocy,
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodziło do
przemocy oraz efektów tych działań.
Zespół Interdyscyplinarny
Ilość NK
Ilość powołanych grup
roboczych w danym roku
Ilość osób uczestniczących
w GR z rodzin objętych
procedurą NK
Ilość zakończonych
procedur NK
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W styczniu 2021 r. Rada Miejska w Białej Piskiej przyjęła i zatwierdziła opracowany przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Biała Piska na lata 20212025.
Decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
M-GOPS w Białej Piskiej prowadził postępowania w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieubezpieczonych. Decyzje
o objęciu prawem były wydawane na wniosek osoby nieubezpieczonej lub - w przypadkach
nagłego stanu - na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej
(np. Szpitala). Odbywało się to po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i spełnieniu
kryterium dochodowego. Decyzje były wydawane na okres 90 dni.
Uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych

2021
Ilość osób

Kwota
dotacji

32

448

Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i wychowawcze
M-GOPS na zlecenie Gminy Biała Piska realizuje zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych określonych ustawą z 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Ośrodkowi powierzono również wypłacanie świadczeń
z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz do realizacji zadań wynikających z Ustawy z
dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. w zakresie świadczenia
wychowawczego (Program 500+).
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Przysługuje ono na dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, w wys. 500 zł miesięcznie.
Uprawnioną osobą do pobierania świadczenia wychowawczego jest matka, ojciec, opiekun
faktyczny lub opiekun prawny dziecka.
Faktyczna realizacja świadczenia rozpoczęła się od 1.04.2016 r., tj. od tego momentu
wydawano i przyjmowano wnioski oraz toczyły się postępowania administracyjne. Dużym
ułatwieniem dla świadczeniobiorców jest możliwość złożenia wniosku on-line poprzez:
a) bankowość elektroniczną,
b) portal empatia,
c) platformę ePUAP,
d) platformę PUE ZUS.
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Nasza instytucja prowadzi również postepowanie w sprawie przyznania tzw. ,,Karty Dużej
Rodziny’’ w 2021 roku wydano 146 tradycyjnych kart ,,Dużej Rodziny’’, 146 elektronicznych.
Tabela poniżej przedstawia dane z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego wraz z wydatkowanymi kwotami.
Wyszczególnienie
Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków
rodzinnych z tytułu:
- urodzenia dziecka
- opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu
wychowawczego
- samotnego wychowywania dziecka
- kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
- do 5 roku życia
- powyżej 5 roku życia
- rozpoczęcia roku szkolnego
- na pokrycie wydatków związanych z
zamieszkiwaniem w miejscowości, w
której znajduje się szkoła
- na pokrycie wydatków związanych z
dojazdem do miejscowości, w której
znajduje się szkoła
- wychowywania w rodzinie
wielodzietnej
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Zasiłek dla opiekuna
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka
Fundusz alimentacyjny
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Świadczenie wychowawcze (500+)
Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie „Dobry start”
Za Życiem

Liczba świadczeń

Kwota

9770

1 099 234

61
24

46 886
9 050

579
442

112 628
44 654

72
370
1039
367

6 021
38 633
52 178
39 656

1114

73 791

2302

207 618

2239
924
24
12
76

483 266
1 812 375
14 880
7 440
76 000

786
437
690
22 853
508
0
2

303 670
74 302
318 308
11 344 847
469 924
0
800

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej jako organ właściwy dłużnika
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. prowadził postępowania wobec wszystkich
dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy, mające na celu wyjaśnienie
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przyczyn niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego oraz zwiększenie skuteczności
egzekucji alimentów:
Przekazanie do komorników wykazu podjętych działań wobec dłużników – 58
2. Skierowanie do komorników sądowych wniosków o przyłączenie do egzekucji – 49
3. Wezwano dłużników do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego –74
4. Przeprowadzono wywiady alimentacyjne – 18
5. Odebrano oświadczenia majątkowe -18
6. Przekazano do komornika informacje zawarte w wywiadzie i oświadczeniach –18
7. Przekazano do komornika wykaz działań podjętych w/c dłużników -10
8. Przekazano do organu właściwego wierzyciela informacje o podjętych działaniach – 15
9. Przekazano informacje do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników -5
10. Skierowano do komornika pisma o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika –15
11. Zapytania do innych instytucji (KRK, Centralne Biuro Adresowe, Sąd, inne) – 0
12. Przekazano do dłużników zawiadomienie o wszczęciu postępowania do wydania decyzji
o uznaniu za osobę uchylającą się od zobowiązań alimentacyjnych –25
13. Decyzje uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych –9
14. Skierowanie do innych gmin wniosków o podjęcie działań –77
15. Zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się w PUP –5
16. Skierowano do starosty wnioski o zatrzymanie prawa jazdy -5
17. Skierowano do starosty wnioski o zwrot prawa jazdy -1
18. Skierowano do prokuratora wnioski o ściganie za przestępstwo (niealimentacja) - 23
19. Przekazano do komorników i organów właściwych wierzycieli informacje o efektach
podjętych działań -10
20. Przekazano informacje do dłużników o przyznanym świadczeniu FA –45
21. Liczba wykonanych aktualizacji w BIG dotyczących zobowiązań dłużników –225
Do dnia 31.12.2021 r. Prokuratura:
−umorzyła postępowanie wobec 15 dłużników alimentacyjnych,
−odmówiła wszczęcia postępowania wobec 25 dłużników,
−zawiesiła postępowanie wobec 0 dłużników (brak znamion czynu zabronionego). Egzekucję
zobowiązań powstałych z tytułu wypłacania funduszu alimentacyjnego prowadzili Komornicy
Sądowi (jako podmioty uprawnione). Zadaniem samorządu było przekazywanie Komornikom
informacji oraz podjęcie działań, mających na celu poprawę skuteczności egzekucji alimentów.
M-GOPS nie miał możliwości wpływu na postępowanie prowadzone przez Komornika.
1.

Ilość dłużników alimentacyjnych,
kwota zaległości oraz odzyskanych
należności z tytułu wypłacania
zaliczki alimentacyjnej na podstawie
przepisów ustawy
z 22 kwietnia 2005 r. o
postępowaniu wobec dłużników
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alimentacyjnych oraz o zaliczce
alimentacyjnej (zł)
Liczba dłużników
Wyszczególnienie
78

Kwota
Kwota
zaległości na odzyskanych
koniec roku (zł) należności w
roku 2021
769 148,27
4 773,23

Ilość dłużników, kwota zaległości oraz odzyskanych należności z tytułu wypłacania
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Wyszczególnienie
2021
Liczba dłużników
155
w tym:
- zamieszkujących w Gminie Biała Piska
78
- zamieszkujących poza Gminą Biała Piska
77
(świadczenie alimentacyjne wypłacane w Gminie
Biała Piska z uwagi na miejsce zamieszkania
wierzycielki)
Kwota zaległości dłużników na koniec roku
5 175 755,35 (bez odsetek )
7 892502,74 ( z odsetkami)
Kwota odzyskanych należności w roku
79 322,90 (bez odsetek)
122 041,32 ( z odsetkami)
Decyzje wydawane przez M-GOPS w Białej Piskiej w 2021 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając świadczenia wydaje decyzje administracyjne,
których liczba w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:
Ilość decyzji i złożonych od nich odwołań
2021
Pomoc społeczna
Ilość wydanych decyzji, w tym:
1909
- decyzji odmownych 15
Świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Świadczenie wychowawcze
Ilość wydanych decyzji, w tym:
- decyzji odmownych 42
Ilość odwołań do II instancji- 24,
w tym:
- decyzje utrzymane w mocy - 1
- decyzje uchylone i przesłane do ponownego rozpatrzenia - 0
- decyzje zmieniające - 0
Świadczenie wychowawcze 2021/2022
Decyzje odmowne
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Zakończenie realizacji

6

Decyzje zmieniające

1

Decyzje wojewody

4

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej na 2021 r.
wyniósł 20 774 528, 31 zł.
W tym realizacja zadań:
-zadania własne finansowane z środków budżetu państwa - 1 591 396,99 zł,
-zadania zlecone -16 886 398,09 zł,
-zadania gminy- 2 283 454,60 zł,
-środki UE na realizację programu „Aktywna i zdrowa rodzina”- 11 881,72 zł,
-środki budżetu państwa na realizację programu „Aktywna i zdrowa rodzina”- 1396,91 zł.
Zatrudnienie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na koniec 2021 roku
łącznie 20 pracowników.
W tym:
1. Umowa zlecenie – 1 osoba – usługi informatyczne
2. Umowa o pracę 19 osób ( 18 pracowników na pełen etat i 1 pracownik na pół etatu),
w tym:
 Kierownik - 1 etat,
 Główna Księgowa – 1 etat,
 Pracownik ds. kadrowo płacowych – 1 etat,
 Pracownicy Socjalni – 6 etatów,
 Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych - 2 etaty,
 Pracownik ds. funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych
 i energetycznych oraz Karty Dużej Rodziny- 1 etat,
 Pracownik ds. świadczeń wychowawczych – 1 etat
 Asystent Rodziny- 2 etaty (w tym: 1 pracownik na urlopie rodzicielskim do
sierpnia 2022 r. i 1 pracownik zatrudniony na zastępstwo do czasu jego
powrotu),
 Opiekunki środowiskowe – 3,5 etatu
Wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na swoim
stanowisku.
W 2021 roku pracownicy odbywali szkolenia w zakresie:
1. „Regulamin oceniania pracowników socjalnych”.
2. „Asystent rodziny– zadania, metodyka pracy, uprawnienia i dokumentowanie pracy
z rodziną”
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3. „Tworzenie TECZKI Asystenta Rodziny w czasie pandemii – dokumentacja w pracy
asystenta rodziny – plan pracy z rodziną i dzieckiem, wytyczne do tworzenia nowego
narzędzia pracy asystenta rodziny i pracownika socjalnego.”
4. „Budowanie zespołów i metodyka dokonywania oceny sytuacji dziecka”.
5. Rodzinny wywiad środowiskowy po zmianach Rozporządzenia – Aktualne problemy
i nowości po 15 listopada 2021r. Kontrakt socjalny jako narzędzie wsparcia
i motywowania w procesie zmiany”.
6. „Mediacja jako forma twórczego rozwiązywania konfliktów”.
7. „Symptomy doznawania przemocy u dzieci w młodszym wieku szkolnym
i przedszkolnym w rodzinie z problemem alkoholowym. Procedura Niebieskiej Karty.”
8. „Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc
w rodzinie”.
9. „Dodatki mieszkaniowe – 1 lipca 2021r. – Nowelizacja”.
10. „Pomoc społeczna – jak funkcjonuje nowelizacja plus wywiad środowiskowy”.
Bezpłatne webinaria:
1. „Wyliczanie zasiłków chorobowych w dobie pandemii”
2. BHP w okresie pandemii – badania lekarskie, szkolenia BHP”.
3. „Świadectwo pracy krok po kroku”
4. „Planowanie czasu pracy a podróż służbowa”
5. „Nieobecność w pracy z uwagi na COVID-19-kwarantanna, izolacja”.
6. „Nagrody jublieuszowe”
7. „Rozliczanie kosztów uzyskania przychodu a lista płac”
8. „Zawieranie umowy o pracę i treść umowy o pracę”
9. „Obowiązki pracodawcy przy nawiązywaniu stosunku pracy”.
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ZEC SP. Z O.O.
DANE PODSTAWOWE
Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Białej Piskiej rozpoczął działalność
1 lipca 1995 roku na podstawie aktu notarialnego z dnia 5.06.1995 r.
Spółka posiada osobowość prawną i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
w Olsztynie pod numerem 0000126340. Kapitał zakładowy Spółki na koniec 2021 roku wyniósł
5 102,700 tys. zł i w porównaniu do lat ubiegłych nie uległ zmianie. Właścicielem
przedsiębiorstwa jest Gmina Biała Piska i posiada 100% udziałów. Siedziba firmy mieści się
w Białej Piskiej przy ul. Targowej 1.
Główne przedmioty działalności:
 wytwarzanie energii cieplnej,
 przesyłanie i dystrybucja energii cieplnej,
 świadczenie usług remontowych, montażowych i budowlanych w zakresie energetyki
cieplnej,
 zarządzanie wspólnotami.
Działalność Zakładu Energetyki Cieplnej w 2021r. prowadzona była zgodnie z Kodeksem
Spółek Handlowych oraz na zasadach określonych w ustawie Prawa Energetycznego i wydanych
na jej podstawie przepisach wykonawczych. Działalność Spółki jest działalnością regulowaną,
dlatego posiadamy koncesje na wytwarzanie, przesył i dystrybucję ciepła. Prawo energetyczne
oraz wydane na jego podstawie akty wykonawcze w zasadniczy sposób ustalają zasady
w zakresie:
 konkurencyjności,
 swobody dostępu do sieci ciepłowniczej,
 kształtowania cen,
 treści zawieranych umów,
 ewidencji kosztów
Spółka posiada Koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła do dnia 31 grudnia 2030 roku.
Z kolei Koncesja na wytwarzanie ciepła przez spółkę obowiązuje do dnia 15 listopada 2028 roku.
Władzami Spółki są Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki.
W roku 2021 nie nastąpiły zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej.
Skład Rady nadzorczej to:
1. Leszek Gryciuk – przewodniczący Rady Nadzorczej
1. Marek Małecki – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Marek Skolimowski – członek Rady Nadzorczej.
W opisywanym okresie nie zmienił się Zarząd Spółki – funkcję tą pełnił Jarosław Anusiewicz.
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
KONCESCJE I TARYFY

Zakład Energetyki Cieplnej w 2021 roku eksploatował 4 źródła ciepła w Białej Piskiej,
Drygałach oraz Bemowie Piskim o mocy zainstalowanej 19,29MW. Łączna długość sieci
ciepłowniczej wynosi 2 687 m.
Spółka posiada Koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła do dnia 31 grudnia 2030 roku. Z kolei
Koncesja na wytwarzanie ciepła przez spółkę obowiązuje do dnia 15 listopada 2028 roku.
W lipcu 2020 roku nastąpiła zmiana Taryfy dla Ciepła. W miesiącach II-III 2021 roku został
przygotowany i wysłany do URE w maju 2021 roku nowy wniosek taryfowy. Postępowanie
taryfowe trwało do grudnia 2021 roku. W międzyczasie na skutek zmian cen towarów i usług
zmienialiśmy wysyłane do URE wnioski, ostatni wysłany 9 listopada zakładał średni wzrost cen
o ok. 10,45%. Wzrosty wynikały głownie z nowych cen energii elektrycznej oraz miału węgla
kamiennego. Otrzymaliśmy decyzje o akceptacji taryfy w grudniu 2021, a nowe ceny
wprowadziliśmy do stosowania od 1 stycznia 2022 roku. Ceny te są wyższe od cen z Lipca 2020
średnio o 7,79%, z czego największy wzrost nastąpił w cenach ciepła w Bemowie Piskim
(+14,15%), nieco mniej w kotłowniach pelletowych w Drygałach i Białej Piskiej (odpowiednio +
7,23% i +4,53%) a jedynie symbolicznie w kotłowni Witosa w Białej Piskiej (+0,3%).
SPRZEDAŻ CIEPŁA
Sprzedaż ciepła w roku 2021 wyniosła 82199,253GJ wobec 71399,116GJ w 2020 roku,
71354,087GJ w 2019 roku i 82284,351GJ w 2018 roku. Porównanie tych ilości obrazuje wykres
poniżej.
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Jest to w 2021 roku wzrost o ok. 16% w stosunku do roku poprzedniego, na co głównie
składa się dużo większa sprzedaż ciepła w styczniu, lutym i grudniu 2021. Tak duża sprzedaż
przekładała się na zadowalającą sytuację ekonomiczną spółki w ubiegłym roku pomimo
obowiązywania wciąż starej taryfy ciepła oraz szybko wzrastających kosztów działalności Spółki
spowodowanych głównie cenami paliw i energii.
ZAPASY PALIW
W obecnej chwili głównym wyzwaniem jest kupno opału po jak najniższych cenach oraz
utrzymanie odpowiednich zapasów paliw.
Zapasy miału węglowego w kotłowni K-4 to na dzień 31.12.2021 ok. 1812 Mg, z tego miał
na stanie ZEC to ok. 696 Mg, a pozostała część to przywieziony na nasz skład miał będący
własnością Dostawcy, który fakturowany będzie w kolejnych miesiącach. Zapas ten jest
porównywalny z końcem roku 2020, kiedy wynosił 1705Mg. Na stanie ZEC było wtedy jednak
tylko 94Mg miału.
Zapas pelletu na dzień 31.12.2021 to ok. 113Mg wobec 57Mg w roku ubiegłym. To zapas
równoważny przewidywanemu zużyciu pelletu do ok. końca lutego. Bieżące dostawy
w miesiącach I-II pokryją zapotrzebowanie na to paliwo do końca sezonu grzewczego.
Zapas biomasy (zrębki) to na 31.12.2021 roku ok. 1422 mp wobec 963mp rok wcześniej.
Odpowiada ok. miesięcznemu zużyciu. Zwiększanie zapasów wynikało głownie
z przewidywanych od stycznia 2022 roku wzrostu cen opału. Taka ilość stanowi wystarczający
bufor pozwalający przy ciągłym monitoringu wielkości dostaw zachować duże bezpieczeństwo
działania kotłowni w sezonie zimowym.
EKSPOLOATACJA KOTŁOWNI SIECI CIEPŁOWNICZYCH
Informacje zawarte w niniejszej części sprawozdania opierają się na danych zawartych
w „Analizie pracy sieci ciepłowniczej ZEC za 2021 rok” corocznie opracowywanej na potrzeby
Urzędu Regulacji Energetyki.
Dostawy ciepła dla potrzeb ogrzewania realizowano w czasie trwania sezonu grzewczego.
Terminy rozpoczęcia i przerwania sezonu grzewczego ustalane były przez Odbiorców ciepła.
Sprzedawca dokonywał rozpoczęcia lub zakończenia dostaw ciepła na cele centralnego
ogrzewania na pisemny wniosek Odbiorców. W 2021 r. sezony grzewcze trwały w okresach od
1.01.2021 r. do 12.05.2021 r. oraz od 16.09.2021 r. do 31.12.2021 r. (łącznie 239 dni), a jego
długość była porównywalna z poprzednim rokiem, kiedy okres grzewczy trwała 232 dni.
Dostarczanie ciepłej wody użytkowej na terenie działania systemów ciepłowniczych w Białej
Piskiej i Bemowie Piskim jest całoroczne.
W celu zapewnienia optymalnych warunków pracy systemu ciepłowniczego następowała
regulacja temperatury wody na wyjściu ze źródła ciepła zgodnie z obowiązującymi tabelami
temperatur. Regulacja temperatury wyjściowej realizowana była poprzez zmianę obciążeń
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kotłów. Ten sposób regulacji sprzyjał minimalizowaniu strat ciepła na przesyłaniu poprzez ciągłe
dostosowywanie temperatury wody sieciowej do aktualnych potrzeb.
W 2021 roku nie stwierdzono żadnych poważniejszych awarii ani długotrwałych zakłóceń
w dostawie ciepła w źródłach ciepła, sieciach ciepłowniczych i przyłączach ciepłowniczych.
Jednostkowe sytuacje awaryjne dotyczyły głównie rozszczelnienia instalacji wewnętrznych
budynków podłączonych bezpośrednio do sieci w Bemowie Piskim i Białej Piskiej oraz ich
wpływu na krótkotrwałe spadki ciśnienia w instalacjach. Awarie te były usuwane natychmiast
przez pracowników ZEC lub konserwatorów instalacji w budynkach. Jednocześnie parokrotnie
następowały krótkotrwałe obniżenia temperatur czynnika grzewczego w kotłowniach K-3 i K-4
(Drygały i Bemowo Piskie). Wynikały one z zaników zasilnia energii elektrycznej w tych
kotłowniach. Nie wystąpiły żadne poważniejsze sytuacje awaryjne w kotłowniach
eksploatowanych przez ZEC.
Parametry nośnika ciepła były utrzymywane zgodne z tabelą regulacyjną. W analizowanym
okresie nie zgłaszano żadnych reklamacji dotyczących braku czy ograniczeń w dostawie, do
odbiorców, czynnika grzewczego.
Temperatura ciepłej wody użytkowej wynosiła 50-55 °C z tolerancją ±3%, ciśnienie 0,25
– 0,35 MPa. W analizowanym okresie eksploatacja sieci oraz regulacja urządzeń odbywały się
w sposób prawidłowy.
ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI
Jeśli chodzi o działalność w zakresie zarządzania wspólnotami, to w chwili obecnej ZEC
zarządza 73 wspólnotami. W pierwszym półroczu 2021 roku odbyły się zebrania
sprawozdawcze Wspólnot Mieszkaniowych, na których zostały przyjęte bilanse, zatwierdzone
plany gospodarcze, rozliczone koszty mediów. Dołożyliśmy starań, aby podejmowane działania
były zgodne z prawem, przejrzyste, satysfakcjonujące, prowadzone na podstawie uchwał
właścicieli. Działalność zarządcza przyniosła dochód Spółce w wysokości ok. 30 tys. zł, jednak
było to spowodowane w dużej mierze zmniejszeniem zatrudnienia w obsłudze Wspólnot (na
końcu roku o 40% obsady) na skutek czynników niezależnych od spółki, wskutek czego pozostali
pracownicy zostali w bardzo dużym stopniu obciążeni dodatkową pracą. Dlatego też od końca
roku wspomagamy się dodatkowym pracownikiem zatrudnionym na czas absencji jednego
z pracowników.
INFORMACJA FINANSOWA
W załączniku do informacji znajduje się pełne zestawienie danych o stanie ekonomicznofinansowym Spółki.
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Bilans spółki wg stanu na 31 grudnia 2021 roku
Aktywa

01.01.2021 31.12.2021

A.

Aktywa trwałe

I.
II.
III.
IV.
V.
B.
I.
II.
III.
IV.

Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe - środki
Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe
Aktywa razem
Pasywa

A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
B.
I.
w tym:
II.
III.
IV.

Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Kapitał rezerwowy
Kapitał inwestycyjny
Kapitał z aktualizacji wyceny
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem

5
966 692,64
0,00
5 966 692,64
0,00
0,00
0,00
1 597 955,48
410 250,38
1 036 512,73
140 437,54
10 754,83
7 564 648,12
01.01.2021 31.12.2021
5 374 139,60
5 102 700,00
286 881,86
0,00
0,00
-76 406,70
60 964,44
2 190 508,52
0,00
0,00
174 000,00
881 676,82
1 134 831,70
7 564 648,12

Wyszczególnienie
A.
B.

Rachunek zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z
nim
Koszty działalności operacyjnej
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C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
(C+D-E)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
(F+G-H)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk (strata) brutto (I+/-D)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia
zysku (zmniejszenia straty)
Zysk (strata) netto (K-L-M)

38 945,87
127 895,14
96 133,87
70 707,14
0,21
2 111,91
68 595,44
0,00
68 595,44
7 631,00
0,00
60 964,44

Duża sprzedaż ciepła w 2021 roku przekłada się na zadowalającą i w miarę stabilną
sytuację finansowo-ekonomiczną spółki pomimo obowiązywania w tym roku starej taryfy
ciepła.
Zysk netto za 2021 rok to 60.964,44zł, co należy uznać za sukces mając na uwadze
drastyczny wzrost cen energii elektrycznej i paliw (o ponad 60%) i obowiązywanie do końca
2021 roku starej taryfy na ciepło. Jednocześnie Spółka posiadała na koniec 2021 roku znacznie
większe zapasy paliw w stosunku do lat ubiegłych.
Spółka nie zaciągała kredytu na bieżącą działalność. Sukcesywnie spłacamy pożyczkę
wraz z kosztami finansowymi zaciągniętą w WFOŚiGW w Olsztynie na inwestycję w Białej Piskiej
w roku 2012. Roczna spłata wynosi 174 tysiące złotych. Zobowiązania te na koniec roku 2021
roku wynosiło ok. 130 tysięcy złotych a spłata zakończy się w III kw. 2022 roku.
Na koniec roku środki finansowe na kontach spółki wynosiły ok. 139,6 tys. zł, co stanowi spadek
o ok. 120 tys. zł w stosunku do roku 2020 i ok. 200 tys. zł w roku 2019. Biorąc jednak pod uwagę
zgromadzenie przez spółkę znacznych zapasów paliw właściwie dla każdej kotłowni wydaje się,
że są to w odpowiedni sposób i w dobrym czasie wydane środki. Na koniec roku 2021 wartość
zapasów to 410.034,38 zł wobec 116.485,25 zł w roku poprzednim, co stanowi wzrost o ok. 290
tys. zł. Jednocześnie gromadzone zapasy paliw tworzone były w cenach niższych niż obecne.
ZATRUDNIENIE I PŁACE
W roku 2021 średnie zatrudnienie wynosiło 26,4 os. i było niższe o ok. 3 osoby od roku
2020 i 2019 oraz o ok. 6 ok. od roku 2018. Wynikało to przede wszystkim z modernizacji
kotłowni K-1 Witosa, zmian organizacyjnych w kotłowni K-4 Bemowo Piskie oraz zmniejszeniu
zatrudnienia w biurze.
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Średnie wynagrodzenie brutto w roku 2021 wynosiło ok. 4 140zł wobec ok. 3 760 zł
w 2020 roku co stanowi wzrost o ok. 10%. w stosunku do 2020 roku. Realny wzrost
wynagrodzeń jest jednak niższy i wynosi ok. 6%, a wynika to przede wszystkim z zatrudnienia
w pierwszej połowie 2020 roku pracowników sezonowych o minimalnych wynagrodzeniach
w kotłowniach lokalnych w Białej Piskiej i Drygałach. Od sezonu grzewczego 2020/2021 nie
zatrudniamy już pracowników sezonowych. W 2020 roku średnia ilość osób zatrudnionych
w Spółce to 29,58 wobec 26,40 w roku 2021.
INWESTYCJE
W roku 2021 Spółka przeznaczyła na inwestycje ok. 280 tys. zł wobec 520 tys. zł w roku
2020, 225 tys. zł w 2019 roku i ok. 229 tys. zł w 2018 roku. Inwestycje te to przyłącze
ciepłownicze w Drygałach, II etap modernizacji kotłowni K-3 w Drygałach, II etap modernizacji
układu podawania paliwa w kotłowni K-1 Witosa w Białej Piskiej, zakup samochodu osobowodostawczego na potrzeby spółki oraz montaż nowej stacji uzdatniania wody w kotłowni K-4
Bemowo Piskie. Dodatkowo z uwagi na wcześniejsze plany oraz uszkodzenia urządzeń
zwiększyliśmy koszty poniesionych prac remontowych z ok. 37 tys. zł w roku 2020 do ok. 90 tys.
w roku 2021.
Modernizacja kotłowni K-3 w Drygałach – etap II
W roku 2021 dokonano drugiego etapu modernizacji kotłowni lokalnej K-3 w Drygałach
przy ul Mickiewicza. W ramach prac zamontowano układ recylkulacji spalin wraz z nowym
modułem sterowania, doposażono instalację technologiczną kotła w nowe przetworniki
ciśnienia oraz temperatury oraz dokonano zmian w układzie zdalnej kontroli instalacji. Dzięki
tym pracom wydłużono czas eksploatacji kotła pomiędzy czyszczeniami, podniesiono
sprawność procesu spalania pelletu oraz zwiększono ilość parametrów kotłowni
kontrolowanych i regulowanych zdalnie. Koszt wykonanych prac to 56 879,05 zł

Fot. Kotłownia K-3 – Kocioł pelletowy
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Modernizacja układu podawania paliwa kotłowni K-1 w Białej Piskiej – etap II
W roku 2021 dokonano drugiego etapu modernizacji układu podawania paliwa do kotła
KNS-2000 w kotłowni K-1 w Białej Piskiej na ul Witosa. W ramach prac dokończono inwestycję
rozpoczętą w 2019 roku polegającą na zmianie paliwa zasilającego kocioł KNS ze słomy na
zrębkę drzewną. W 2021 roku wymieniono jeden z taśmowych podajników paliwa do kotła na
przystosowany do zrębki transporter zabierakowy typu Redler. Dodatkowo w miejsce docelowe
przeniesiono zakupiony w 2019 roku zasobnik paliwa z hydrauliczym układem wygarniania.
Pozwoliło to wyeliminować z układu podawania potencjalnie najbardziej zawodne transportery
taśmowy oraz ślimakowy. Jednocześnie poprzez przeniesienie w miejsce docelowe zasobnika
zrębki powiększono o około 20% maksymalną powierzchnię magazynowania paliwa w hali
magazynowej nr 2 kotłowni K-1. Dzięki temu w tym 2022 roku będziemy mieli możliwość
zgromadzenia latem całego planowanego zapasu pelletu na sezon zimowy w zadaszonym
magazynie.
Koszt wykonanych prac to 105 490,78zł.

Fot. Kotłownia K-1 – Zasobnik zrębki z układem hydraulicznego
wygarniania oraz nowy transporter zrębki typu redler
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Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby ZEC
W roku 2021 zakupiono na potrzeby ZEC samochód osobowo-dostawczy. Pojazd ten
służyć będzie głównie konserwatorom wykonujących prace na rzecz wspólnot mieszkaniowych
zarządzanych przez ZEC oraz wspomagać będzie pracę konserwatorów sieci ciepłowniczych.
Koszt zakupu samochodu to 70 900 zł.

Fot. Nowy samochód ZEC

Montaż nowej stacji uzdatniania wody – Kotłownia K-4 Bemowo Piskie
W roku 2021 zdemontowano wyeksploatowane urządzenia stacji uzdatniania wody
pracującej od ponad 40 lat w kotłowni K-4 w Bemowie Piskim. W ich miejsce zamontowano
nową automatyczną dwustopniową
stacje uzdatniania wody składającą się
z
półautomatycznego
filtra
mechanicznego
oraz
układu
odżelaziania i zmiękczania wody na
cele kotłowe. Montaż tych urządzeń
zapewni zasilanie kotłów wodnych i
parowych w odpowiednią jakościowo
wodę co zwiększy niezawodność pracy
urządzeń, głownie kotłów parowych
pracujących na potrzeby systemu
ciepłowniczego Bemowa Piskiego.
Koszt tych prac to 24 299,69 zł.

Fot. Nowa stacja uzdatniania wody
kotłowni K-4 Bemowo Piskie
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Nowe inwestycje są przeprowadzane głównie w zakresie unowocześnienia
eksploatowanych urządzeń, co przekłada się bezpośrednio na zwiększenie niezawodności pracy
kotłowni ZEC, zwiększenie ich sprawności oraz ograniczenie kosztów eksploatacji. Jednocześnie
inwestycje w nowe odnawialne źródła energii powoduje spadek emisji do środowiska
i przystosowanie do wciąż ostrzejszych norm środowiskowych przy jednoczesnym znacznym
zmniejszeniu uciążliwości dla mieszkańców Gminy Biała Piska.
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ZWIK SP. Z O.O.
DANE PODSTAWOWE
1. Dane dotyczące kierowników i zastępców kierowników:
Dyrektor: Krzysztof Pieloch
Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji: Artur Olender
Główny Księgowy: Mariola Kierznowska
2. Zakres wykonywanych zadań w 2021 roku
a) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody


Eksploatacja i utrzymanie 11 hydroforni na terenie miasta i gminy, 162,4 km sieci
wodociągowej, Stacja Uzdatniania Wody z 4 zbiornikami retencyjnymi oraz tłocznią
wody do odbiorców z Białej Piskiej i terenów wiejskich oraz przepompownią wody na
ulicy Sikorskiego.



Badania wody: 26 badań kontrolnych wody zleconych przez sanepid, 3 badania
przeglądowe wody oraz 40 badania sprawdzające na użytek własny.
W 2021 roku odnotowano 9 awarii sieci wodociągowej, 19 awarii na przyłączach oraz
16 awarii na ujęciach wody.
Ilość wody sprzedanej – 519.422 m3.




b) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków


Eksploatacja i utrzymanie Oczyszczalni Ścieków w Białej Piskiej oraz 75,12 km sieci
kanalizacyjnej. W tym: 42,41 km kanalizacji tłocznej i 32,71 km kanalizacji
grawitacyjnej



Eksploatacja i utrzymanie 37 szt. przepompowni ścieków



Badania ścieków: 4 badania okresowe ścieków oczyszczonych i 1 badanie ścieków
surowych w akredytowanym laboratorium w Nowej Wsi Ełckiej



W 2021 roku odnotowano 58 awarii na sieci kanalizacyjnej, oraz 7 awarii związanych
z pracą pomp na tłoczni w oczyszczalni ścieków.



Ilość odebranych ścieków: 232.945 m3.
INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE

 Zrealizowano inwestycję pn. „Budowa odcinka wodociągowego łączącego miejscowości
Pogorzel Wielka i Monety.” Celem inwestycji jest wyłączenie z eksploatacji Hydroforni
w Rakowie Małym, która jest kosztowna w eksploatacji i połączenie z SUW w Drygałach.
W ramach inwestycji wybudowano:
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- sieć wodociągową o dł. 1385,5 mb
- 2 hydranty nadziemne
- Pompownia wody szt. 2 z zestawem
hydroforowym wyposażonym w trzy pompy
o

Wartość inwestycji: 312.394,97zł

Na sfinansowanie inwestycji Spółka otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 168.270 zł,
pozostałość została pokryta z kredytu który Spółka zaciągnęła w WMBS w Białej Piskiej.
Inwestycja została wykonana zgodnie z wieloletnim planem modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2022.
 Dokończono inwestycją pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego w Białej
Piskiej z przepompownią ścieków PS1”. Celem inwestycji było umożliwienie odprowadzania
ścieków do oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej z budynków przy ulicy Sikorskiego.
Inwestycja zrealizowana została
w ramach zadań własnych ZWiK
i środków własnych Spółki.
W ramach inwestycji wybudowano:
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
o dł. 645 m
- sieć kanalizacji tłocznej o dł. 442 m
- przepompownie ścieków PS1
o Wartość inwestycji: 225.844,97

Inwestycja została wykonana zgodnie z wieloletnim planem modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2022.
Spółka zobowiązana jest zapewnić ciągłość i powszechność świadczeń usług na rzecz
mieszkańców gminy w zakresie dystrybucji wody i odbioru ścieków. Zasady korzystania z usług
publicznych i świadczonych przez Spółkę, a także jej obowiązki wobec odbiorców usług, określa
Regulamin uchwalony uchwałą Rady Miejskiej.
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ZATRUDNIENIE
Wielkość zatrudnienia na 31.12.2021 rok
1) Umowa o pracę - 23 osoby
2) Umowa o zarządzanie - 1 osoba (dyrektor)
3) Umowa zlecenie - 1 osoba (BHP)
4) Rada Nadzorcza - 3 osoby
MAJĄTEK SPÓŁKI
Aktywa
A.
I.
II
III.
IV.
B.
I.
II.
III.
IV.

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne
Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe
Aktywa razem
Pasywa

A.
I.
II
III.
IV.
V.
B.
I.
II.
III.
IV.

Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Pozostałe kapitały –rezerwowy, inwestycyjny
Kapitał z aktualizacji wyceny
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe - kredyt
inwestycyjny
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem
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Na dzień
31.12.2021
3.835.451,13
0,00
3.835.451,13
0,00
0,00
798.394,13
211.879,72
395.307,08
136.469,50
54.737,83
4.633.845,26
Na dzień
31.12.2021
3.114.289,47
2.858.999,96
253.903,76
0,00
0,00
1.385,75
1.519.555,79
0,00
266.700,00
338.678,94
914.176,85
4.633.845,26
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Rachunek zysków i strat
Wyszczególnienie

C.
D.
E.
F.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
Koszty działalności operacyjnej
W tym - koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (C+D-E)

Na dzień
31.12.2021
3.405.673,57
3.481.669,11
725.591,52
-75.995,54
88.314,09
6.594,25
5.724,30

G.
H.
I.
J.
L.
M.
N.

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) z brutto (F+G-H)
Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (straty)
Zysk (strata) netto (K-L-M)

12.387,78
16.726,33
1.385,75
0,00
0,00
0,00
1.385,75

A.
B.

Majątek gminy Biała Piska – eksploatowany przez Spółkę.
Wartość ogółem
22.146.702,04 zł
Z tego na podstawie
umów użyczenia:
13.284.819,96 zł
protokołów odbioru końcowego i przyjęcia do eksploatacji: 8.861.882,08 zł.
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REJESTR PODJĘTYCH UCHWAŁ - 2021 r.
NR
UCHWAŁY

DATA
UCHWALENIA

PRZEDMIOT UCHWAŁY
SESJA NR XXXV

XXXV/190/2021

13.01.2021

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2021 - 2029

XXXV/191/2021

13.01.2021

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na rok 2021

XXXV/192/2021

13.01.2021

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku

XXXV/193/2021

13.01.2021

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białą Piska na 2021 rok.

XXXV/194/2021

13.01.2021

XXXV/195/2021

13.01.2021

XXXV/196/2021

13.01.2021

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Biała
Piska na lata 2021 - 2025
w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych

XXXV/197/2021

13.01.2021

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2021 r.

XXXV/198/2021

13.01.2021

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2021 r.

XXXV/199/2021

13.01.2021

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2021 r.
SESJA NR XXXVI

XXXVI/200/2021

01.03.2021

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Białej Piskiej

XXXVI/201/2021

01.03.2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2021 – 2029

XXXVI/202/2021

01.03.2021

XXXVI/203/2021

01.03.2021

XXXVI/204/2021

01.03.2021

w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy Biała Piska na rok 2021
w sprawie udzielenia przez Gminę Biała Piska pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Ełckiego z przeznaczonej na
dofinansowanie usług edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej
szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała Piska
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z
funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2021 r.

XXXVI/205/2021

01.03.2021

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
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XXXVI/206/2021

01.03.2021

XXXVI/207/2021

01.03.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej
w sprawie przystąpienia do projektu „Akcelerator Dostępności JST makroregionu Północnego” realizowanego przez Fundację Wspierania
Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji: Działanie.
2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
SESJA NR XXXVII

XXXVII/208/2021

31.03.2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2021 – 2029

XXXVII/209/2021

31.03.2021

w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy Biała Piska na rok 2021

XXXVII/210/2021

31.03.2021

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku

XXXVII/211/2021

31.03.2021

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała
Piska

XXXVII/212/2021

31.03.2021

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie działek o
nr geod. 111/1, 112/1, 114 w obrębie ewidencyjnym Pogorzel Wielka, gmina Biała Piska

XXXVII/213/2021

31.03.2021

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała Piska w
2021 roku”

XXXVII/214/2021

31.03.2021

w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych, sanitarnych na pomnikach przyrody

XXXVII/215/2021

31.03.2021

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020 rok
SESJA NR XXXVIII

XXXVIII/216/2021

22.04.2021

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

XXXVIII/217/2021

22.04.2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2021 - 2029

XXXVIII/218/2021

22.04.2021

w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy Biała Piska na rok 2021

XXXVIII/219/2021

22.04.2021

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

XXXVIII/220/2021

22.04.2021

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Biała Piska za 2020 r.
SESJA NR XXXIX

XXXIX/221/2021

31.05.2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2021 -2029

XXXIX/222/2021

31.05.2021

w sprawie zmiany uchwały budżetu Gminy Biała Piska na rok 2021

XXXIX/223/2021

31.05.2021

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2021
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XXXIX/224/2021

31.05.2021

XXXIX/225/2021

31.05.2021

XXXIX/226/2021

31.05.2021

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej pod
budynkiem garażowym na okres 10 lat.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2020 r. Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
w sprawie przekazania skargi według właściwości

XXXIX/227/2021

31.05.2021

w sprawie przekazania skargi według właściwości

XXXIX/228/2021

31.05.2021

w sprawie przekazania skargi według właściwości

XXXIX/229/2021

31.05.2021

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania

XXXIX/230/2021

31.05.2021

w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością

XXXIX/231/2021

31.05.2021

w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością

XXXIX/232/2021

31.05.2021

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania

XXXIX/233/2021

31.05.2021

XXXIX/234/2021

31.05.2021

XXXIX/235/2021

31.05.2021

XXXIX/236/2021

31.05.2021

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Białej Piskiej
w sprawie uznania za zasługującą na uwzględnienie petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska 2050 w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Biała Piska a Gminą Szczuczyn w zakresie
powierzenia zadania publicznego z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
w sprawie umorzenia postępowania skargowego.

XXXIX/237/2021

31.05.2021

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania

XXXIX/238/2021

31.05.2021

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania

XXXIX/239/2021
XXXIX/240/2021
XXXIX/241/2021

31.05.2021
31.05.2021
31.05.2021

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
SESJA NR XL

XL/242/2021

14.06.2021

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania

XL/243/2021

14.06.2021

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania

XL/244/2021

14.06.2021

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania

XL/245/2021

14.06.2021

XL/246/2021

14.06.2021

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
w sprawie oświadczenia Rady Miejskiej w Białej Piskiej w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 14 maja 2021r. Wojewody
Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.
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SESJA NR XLI
XLI/247/2021

29.06.2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2021 – 2029

XLI/248/2021

29.06.2021

w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy Biała Piska na rok 2021

XLI/249/2021

29.06.2021

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Biała Piska na rok szkolny 2021/2022

XLI/250/2021

29.06.2021

XLI/251/2021

29.06.2021

XLI/252/2021

29.06.2021

XLI/253/2021

29.06.2021

w sprawie wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do stowarzyszania pn. Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury
w sprawie przystąpienia Gminy Biała Piska do prac nad utworzeniem i opracowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru
Południowych Mazur
w sprawie przyjęcia przez Gminę Biała Piska prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Biała Piska w 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa sołectwa Świdry Kościelne
SESJA NR XLII

XLII/254/2021

28.07.2021

XLII/255/2021

28.07.2021

XLII/256/2021

28.07.2021

w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Białej Piskiej
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała Piska za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała
Piska za 2020 rok.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białej Piskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2020 r.

XLII/257/2021

28.07.2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2021 – 2029

XLII/258/2021

28.07.2021

w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy Biała Piska na rok 2021

XLII/259/2021

28.07.2021

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji

XLII/260/2021

28.07.2021

zmiany składu osobowego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i ds. Bezrobocia Rady Miejskiej w Białej Piskiej

XLII/261/2021

28.07.2021

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia

XLII/262/2021

28.07.2021

w sprawie uznania skargi za bezzasadną
SESJA NR XLIII

XLIII/263/2021

03.09.2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2021 – 2029

XLIII/264/2021

03.09.2021

w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy Biała Piska na rok 2021
SESJA NR XLIV

XLIV/265/2021/

27.09.2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2021 – 2029

XLIV/266/2021/

27.09.2021

w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy Biała Piska na rok 2021

XLIV/267/2021

27.09.2021

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej
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XLIV/268/2021

27.09.2021

XLIV/269/2021

27.09.2021

XLIV/270/2021

27.09.2021

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/211/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 marca 2021 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/212/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie działek o nr geod. 111/1, 112/1, 114 w obrębie
ewidencyjnym Pogorzel Wielka, gmina Biała Piska.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2021 roku.
SESJA NR XLV

XLIV/271/2021

07.10.2021

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z wieży ciśnień w Białej Piskiej”
SESJA NR XLVII

XLVII/272/2021

25.10.2021

XLVII/273/2021

25.10.2021

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie
Gminy Biała Piska
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2021 – 2029

XLVII/274/2021

25.10.2021

w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy Biała Piska na rok 2021
SESJA NR XLVIII

XLVIII/275/2021

27.10.2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2021 – 2029

XLVIII/276/2021

27.10.2021

sprawie zmiany uchwały budżetu gminy Biała Piska na rok 2021

XLVIII/277/2021

27.10.2021

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

XLVIII/278/2021

27.10.2021

w sprawie udzielenia przez Gminę Biała Piska pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Ełckiego
SESJA NR XLIX

XLIX/279/2021

23.11.2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2021 – 2029

XLIX/280/2021

23.11.2021

w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy Biała Piska na rok 2021

XLIX/281/2021

23.11.2021

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XLIX/282/2021

23.11.2021

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XLIX/283/2021

23.11.2021

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej Piskiej

XLIX/284/2021

23.11.2021

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Raport o stanie Gminy Biała Piska za 2021 r.

142

XLIX/285/2021

23.11.2021

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania

XLIX/286/2021

23.11.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej Piskiej

XLIX/287/2021

23.11.2021

w sprawie udzielenia przez Gminę Biała Piska pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Ełckiego

XLIX/288/2021

23.11.2021

zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej Piskiej
SESJA NR L

L/289/2021

02.12.2021

w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy Biała Piska na rok 2021
SESJA NR LI

LI/290/2021

22.12.2021

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2022 – 2032

LI/291/2021

22.12.2021

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na rok 2022

LI/292/2021

22.12.2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2021 – 2029

LI/293/2021

22.12.2021

w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy Biała Piska na rok 2021

LI/294/2021

22.12.2021

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

LI/295/2021

22.12.2021

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Piska na 2022 rok

LI/296/2021

22.12.2021

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2022 r.

LI/297/2021

22.12.2021

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2022 r.

LI/298/2021

22.12.2021

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2022 r.
SESJA NR LII

LII/299/2021

29.12.2021

LII/300/2021

29.12.2021

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy Biała Piska na rok 2021

LII/301/2021

29.12.2021

w sprawie udzielenia przez Gminę Biała Piska pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Ełckiego

LII/302/2021

29.12.2021

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Biała Piska

LII/303/2021

29.12.2021

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała Piska w latach 2022 - 2026"
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