Pragniemy poinformować, że dla Twojej wygody używamy c iastec zek (ang. c ookies) m.in. w c elac h: świadc zenia usług własnyc h, statystyk c zy reklamy. Korzystanie z naszego portalu bez zmiany ustawień
Twojej przeglądarki internetowej oznacza, że ciastec zka będą umieszc zane w Twoim urządzeniu. Pamiętaj, że w każdej c hwili możesz zmienić te ustawienia. Szc zegóły znajdziesz w naszej Polityc e
Prywatnośc i.
OK, rozumiem. Nie informuj mnie o tym w ięcej
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Pisaliśmy też o:
Wolne wnioski i oskarżenia

Praca w samorządzie
kosztuje. Ile? Sprawdzamy
Kampania pełna kłamstw twierdzi Ostrowski

Autor: Archiwum GO

I tak, ani się spostrzegliśmy, a wybranym przez nas nowym władzom stuknęło 100 dni
urzędowania. I choć to symboliczny okres, po którym trudno jest jednoznacznie ocenić
słuszność wyborów, to przy tej okazji zarówno wyborcy, jak i większość samorządowców
podsumowują swoje dokonania. Jak minęły "studniówki" i co się działo w gminach?

Piotr Feliński zaprzysiężony!
Ruciane-Nida ma nowego
burmistrza
Frekwencja nie sięgnęła
nawet 30%

CZYTAJ E-WYDANIE

Najpierw zderzenie (niekiedy brutalne!) z rzeczywistością
pozostawioną przez poprzedników. Potem zwolnienia, likwidacje i
przysłowiowe zaciskanie pasa. Czy w każdej z czterech gmin
naszego powiatu było podobnie? Poprosiliśmy burmistrzów Białej
Piskiej, Orzysza, Pisza i Rucianego-Nidy o krótkie podsumowanie.
Oto, co nam powiedzieli:

Wojciech Stępniak, burmistrz Białej Piskiej:
open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

- Okres od dnia objęcia przeze mnie urzędu
Burmistrza Białej Piskiej, to czas systematycznej
pracy i realizacji wielu zadań. Wymienię kilka
ważniejszych. Po pierwsze - dobra współpraca z
Radą Miejską. 30 grudnia 2014 r. Rada Miejska
jednomyślnie i bez wprowadzania zmian, uchwaliła
Budżet Gminy na 2015 r. Serdecznie dziękuję Radzie
za merytoryczną i bardzo sprawną pracę. Po drugie rok 2014 zakończyliśmy nadwyżką budżetową. Mądre
zarządzanie finansami gminy zapewniło terminową
spłatę kredytów, wszelkich wydatków gminy i
świadczeń pracowniczych. Faktury były i są opłacane
terminowo. Potwierdzeniem zdolności finansowej
gminy i terminowego regulowania zobowiązań jest
badanie wiarygodności kredytowej przeprowadzone
13 lutego br. przez Międzynarodową Wywiadownię
Gospodarczą "Creditreform". Kondycja finansowa
naszej gminy została oceniona jako dobra. Gminie
przyznano prestiżowy Certyfikat Wiarygodności
Płatniczej. Po trzecie - realizacja zadań, w tym
projektu unijnego pn. "Utworzenie Centrum Kultury,
Wypoczynku, Sportu i Rekreacji w Bemowie Piskim".
Po czwarte - sprawne przeprowadzenie przetargu
jako lider Grupy Zakupowej (dla naszej gminy i 20
innych jednostek) "Dostawy energii elektrycznej w
okresie od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r." I po piąte zakończenie przez NIK kontroli 5 projektów unijnych
zrealizowanych przez naszą gminę w ramach
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Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013", a głównie kontroli projektu pn.
"Modernizacja stadionu miejskiego w Białej Piskiej III
etap". NIK bardzo skrupulatnie sprawdził i
zweryfikował dokumentację kontrolowanych
inwestycji. Wynik kontroli - pozytywny.
Podsumowując: w gminie panuje spokój i atmosfera
pracy. Pracownicy urzędu i jednostek gminnych
spokojnie i merytorycznie wykonują swoje obowiązki.

Zbigniew Włodkowski, burmistrz Orzysza:
- W ciągu 100 dni udało nam się osiągnąć bardzo wiele. Moim priorytetem stało się
ustabilizowanie sytuacji finansowej i wprowadzenie programu oszczędnościowego.
Ma on przyczynić się do spłacenia zaciągniętych wcześniej kredytów z własnych,
wypracowanych środków. Kolejnym, bardzo ważnym dla mnie zadaniem jest
utworzenie systemu wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych, poprzez
utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Ma być on miejscem, gdzie
dzieci niepełnosprawne z terenu gminy Orzysz będą mogły czuć się akceptowane,
a wyspecjalizowana kadra pomoże im się rozwijać. Osoby starsze poczują się
potrzebne i szanowane. Wniosek o jego utworzenie jest już rozpatrywany. Bardzo
ważnym krokiem ku zmianie wizerunku miasta są negocjacje w sprawie wykupu
budynku po byłym Hotelu Mazury, jego remont i utworzenie centrum kulturalnego wizytówki miasta. Planuję ponadto utworzenie Muzeum Ziemi Orzyskiej i
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Wojskowości. Promocja Orzysza oparta będzie o markę karnej kompanii i
współpracy z wojskiem, ku czemu także podjęliśmy już odpowiednie rozmowy.
Wakacje planujemy oprzeć o tygodnie tematyczne, które nie tylko przybliżą
mieszkańcom tradycje naszego regionu, lecz w atrakcyjny sposób ukażą je
turystom.

Andrzej Szymborski, burmistrz Pisza:
- Pierwsze 100 dni kadencji nie były łatwe. Jeszcze nigdy wcześniej Pisz nie
znajdował się w tak dramatycznej sytuacji finansowej. Początek obecnej kadencji
jest bardzo ciężki, gdyż musimy zbilansować budżet. Jest to czas zaciskania pasa
i szukania oszczędności. Mieliśmy przez wiele lat do czynienia z
niegospodarnością i szastaniem pieniędzmi. I nie mówię tu tylko o sławnej już
wieży ciśnień, ale praktycznie o wszystkich obszarach działania gminy. Uważam,
że nikt nie miał w urzędzie świadomości, że wydaje środki publiczne czyli nas
wszystkich. Bo jak można dopuścić do sytuacji, gdy w tak ciężkich czasach
rozdysponowano na nagrody wśród pracowników urzędu kilkaset tysięcy złotych, a
rekordziści otrzymali jednorazowo po ponad 9000 zł. Dlatego niestety czekają nas
decyzję niepopularne ale konieczne. Żeby uniknąć bankructwa musimy
zaoszczędzić około 12 milionów złotych do końca 2015 roku. Jednak oprócz
trudnych i niepopularnych decyzji udaje się powoli prostować pewne sprawy.
Uruchomiliśmy przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na terenach inwestycyjnych. Włączamy kolejne grunty do
Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i rozmawiamy z
potencjalnymi inwestorami. Najbardziej widoczny efekt tych pierwszych 100 dni to
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obniżka cen za wywóz śmieci. Wszystkie działania pozwalają z umiarkowanym
optymizmem patrzeć w przyszłość. Na szersze podsumowanie pierwszych
miesięcy obecnej kadencji zapraszam wszystkich mieszkańców do PDK-u w
czwartek, 19 marca o godz. 18.

Piotr Feliński, burmistrz Rucianego-Nidy:
- Pierwsze 100 dni to przede wszystkim działania związane z uporządkowaniem
sytuacji finansowej gminy. Przypomnę, że gdy przed trzema miesiącami
obejmowałem stanowisko burmistrza, gmina Ruciane-Nida miała ogromne
zobowiązania finansowe. Łączne zobowiązania urzędu i wszystkich jednostek
podległych na koniec 2014 roku wynosiły ponad 2 miliony złotych, z czego połowa
to zobowiązania wymagalne. Dodatkowo brakowało środków na bieżące
funkcjonowanie i w trybie pilnym musiałem zaciągnąć kredyt, bo inaczej
zabrakłoby pieniędzy na wynagrodzenia pracowników. Jakby tego było mało,
Regionalna Izba Obrachunkowa negatywnie zaopiniowała pozostawiony przez
poprzednika projekt budżetu na 2015 rok i wezwała do opracowania programu
naprawczego. Trudno w takiej sytuacji mówić o realizacji planów i zamierzeń.
Choć do kompletnego wybicia się z finansowego dołka jeszcze daleko, to trzeba
przyznać że ostatnie 100 dni trochę nas do tego przybliżyło. Program naprawczy
został zaakceptowany przez RIO, budżet na 2015 rok jest już uchwalony, a
wszystkie zobowiązania z 2014 roku zostały uregulowane. Kiepska kondycja
finansowana nie oznacza jednak, że w gminie nic się nie dzieje. W marcu
rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Za
kwotę 278 tys. zł. wybudowane zostaną kolejne odcinki wodociągu i kanalizacji w
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miejscowościach Wojnowo i Ruciane-Nida.

Elżbieta Żywczyk
e.zywczyk@gazetaolsztynska.pl

Podziel się informacją: Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co
Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo
proste. Swoją stronę założysz klikając " Tutaj ". Szczegółowe informacje o tym
czym jest profil i jak go stworzyć: kliknij
Problem z założeniem profilu? Potrzebujesz porady, jak napisać tekst? Napisz do
mnie. Pomogę: Igor Hrywna

Tagi: Burmistrz

gmina

100 dni

władza

podsumowanie

Dostęp do Reportera, ciekawych wywiadów, obszernych reportaży oraz 40 innych
czołowych portali w Polsce. Dołącz do czytelników ceniących dobrą informacje.
Zarejestruj się w PIANO już teraz KLIKNIJ TUTAJ

Czytaj także
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Sprawozdania i
życzenia na sesji
Rady Gminy

Komentarze

Mniejsze
wynagrodzenia,
nowe wydziały.
Burmistrz
reorganizuje urząd

5

Dodaj komentarz
XXxxx

Jak stworzyć
wyjątkowe wnętrze?
Połącz
funkcjonalność z
wygodą. Sponsorow ane

Wypadek na
skrzyżowaniu w
Orzyszu

pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Odśwież

Zacznij od: najciekawszych

najstarszych

najnowszych

#1690151 | 31.182.*.*

dzisiaj, 12:35

Orzysz ma najlepszą sytuacje finansową, sam dochód z dzierżawy poligonu to złote jajko.Pisz żeby miał
taki dochód to nie byłoby takiego problemu z jakim się obecnie boryka.Biała Piska też nie może
narzekać,ponieważ poligon położony jest w dwóch gminach i wojsko za wynajem im płaci więc wobec
tych gmin PISZ to uboga KREWNA.Trzeba wziąć wszystkie aspekty pod uwagę żeby zacząć kogoś
krytykować ,bo z pustego to i Salomon nie naleje.

Komentowane artykuły
Radni zdecydowali. Straż Miejska w Piszu
została zlikwidowana
(160)
Zlikwidują czy nie? Straż miejska kolejny raz
idzie "pod młotek" (136)
Będą ponowne wybory w Piszu (76)
Z instruktora na dyrektora (67)
Łoś wpadł do kabiny auta. Dwie osoby w
szpitalu (46)
WIĘCEJ >

!

najciekawsza wypowiedź o art.o skateparku

dzisiaj, 12:18

odpowiedz na ten komentarz

#1690125 | 81.15.*.*

SŁOWA UZNANIA DLA SZYMBORSKIEGO A. #1689586 | 178.217.*.* wczoraj, 13:56 Burmistrz
Szymborski dokonał największych reform w pozytywnym znaczeniu ze wszystkich 4rech burmistrzów. W
100 dni zlikwidował straz miejska, której społeczeństwo Pisza już nie chciało oraz zmniejszył koszty
odbioru odpadów z czego jest 100 % społeczenstwa gminy zadowolonych. Sukces burmistrza Pisza
Szymborskiego Andrzeja jest pomyślny. Jeszcze ja też za tym jestem, organy ścigania pociągną do
odpowiedzialności karnej byłego burmistrza Alickiego J. to i będę zadowolony, jak i większość
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społeczeństwa z powiatu. Przeczytaj cały tekst: Skatepark będzie gotowy w maju? - Pisz
http://pisz.wm.pl/253454,Skatepark-bedzi e-gotowy-w-maju.html#ixzz3US5o3Z1b
Ocena komentarza: warty uwagi (2)

.

!

odpowiedz na ten komentarz

#1690117 | 5.174.*.*

dzisiaj, 12:09

Komentarz nisko oceniony. Kliknij aby przeczytać.

Prorok_

#1690104 | 94.42.*.*

dzisiaj, 11:53

Były poseł, który głosował za wydłużeniem wieku emerytalnego do 67 lat ma plany: "Bardzo ważnym
krokiem ku zmianie wizerunku miasta są negocjacje w sprawie wykupu budynku po byłym Hotelu
Mazury, jego remont i utworzenie centrum kulturalnego - wizytówki miasta." No to mieszkańcy Gminy
Orzysz chyba przecierają oczy ze zdumienia - dojdzie kolejny duży budynek z jego kosztami remontu i
utrzymania. Pozostaje mieć nadzieję, że mieszkańcy podchwycą ideę: "Promocja Orzysza oparta będzie o
markę karnej kompanii". A jak wiadomo najlepszą promocją było by gdyby ktoś w tej kompanii odbywał
ćwiczenia. Na przykład wynoszenie i wnoszenie kasy pancernej, czołganie w błocie po szyję czy inne
atrakcje.. Wtedy promocja nie miała by sobie równych. Nawet wiem kto by się nadawał. Ciekawe czy
mieszkańcy Orzysza zgadną kogo mam na myśli?
Ocena komentarza: warty uwagi (4)
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Pisz: Opel
ASTRA III H
2006r. 1.9...

więcej >

Miejsce na
Twoje ogłoszenie

Dom.wm.pl

Pisz: działka
rekraacyjna

więcej >

Miejsce na
Twoje ogłoszenie

Zagraj w GRY.wm.pl

Praca.wm.pl

więcej >

Katalog firm

Telemarketing
Pakowaczka do 30 lat, Olsztyn
Firma Handlowa zatrudni pracownika... WarmińskoBrukarzy z doświadczeniem zatrudnię... Mazurski Bank
Stolarza meblowego z doświadczeniem...
Spółdzielczy
Gosposia poprowadzi dom, małe...
Dyspozycyjna emerytka- każdą...

więcej >

Firma UsługowoTransportowoHandlowa
"FUTiH"
Bogusław
Herman

Kup gry i konsole
Gothic 2 (Gra PC)
21zł - 21zł

Need For Speed Hot
Pursuit (Gra PC)
28.9zł - 55zł

Polecamy produkty
Tabex 1,5 mg 100
tabletek

Counter Strike: Global
Offensive (CD-Key)

4.99zł - 92.75zł

41.5zł - 44.9zł
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Dunlop Sp Sport
Bluresponse 205/55R16
91V

Meizu MX4 16GB
Szary
1299zł - 1567zł
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243.49zł - 334zł
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Sąsiednie gminy

KONTAKT

DRUKARNIA

Serwisy miejskie

Biała Piska
Mikołajki
Orzysz
Rozogi
Ruciane-Nida
Pisz w Internecie. Najnowsze
wydarzenia, informacje o imprezach,
ogłoszenia z regionu, firmy z Pisza i
powiatu. Twórz z nami swój serwis
miasta Pisz, dodawaj informacje,
komentuj, dziel się newsami.

REGULAMINY

Sąsiednie powiaty
Mrągowo
Szczytno
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