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Szanowni Państwo,
Zbliżający się koniec roku jest okresem sprzyjającym podsumowaniom.
W tym momencie realizacji budżetu
widać już jasno, co udało się zrobić w
bieżącym roku. Zdaję sobie sprawę z
potrzeb, jakie istnieją na terenie Powiatu Piskiego i z tego, że szkoły,
drogi oraz budynki użyteczności publicznej wymagają dodatkowego finansowania. Jednak skalą sukcesu
jest to, co udało się zrealizować oraz
zaplanować do zrealizowania na kolejny rok. Cierpliwość, przemyślane planowanie oraz umiejętne
rozgraniczanie potrzeb przynosi oczekiwane efekty, które są
widoczne w zmianach, jakie zachodzą w naszym otoczeniu.
Mijający rok mierzony wielkością zrealizowanych i aktualnie
prowadzonych inwestycji należy do udanych. Dużym sukcesem jest kontynuacja projektu pn. „Chronione środowisko –
zdrowe młode pokolenie”, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach programu współpracy transgranicznej
Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013. Całkowita wartość tego
projektu to ponad 11 mln zł, z których większość trafiła do naszego powiatu. Przy dofinansowaniu wynoszącym przeszło 10
mln zł jest to duże osiągnięcie. Dotychczas w ramach tego projektu udało się m.in. zakończyć termomodernizację budynku
pawilonu pediatryczno-położniczego wraz z budynkiem administracyjnym SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu.

Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
oraz Oddziału Intensywnej Terapii, co pozwoli przywrócić zlikwidowany w roku ubiegłym oddział ratunkowy.

Kotłownia przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie

SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
Działania te wraz z podjętymi przez SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu pracami wewnątrz ocieplonego budynku dały nie
tylko estetyczny wygląd, ale także funkcjonalność oraz nowoczesne sale przeznaczone dla najmłodszych pacjentów. Obok
powyższych zmian SP ZOZ wraz ze wsparciem finansowym
Powiatu Piskiego w kwocie 4,5 mln zł przeprowadził także
gruntowną modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Piszu
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Realizacja projektu „Chronione środowisko – zdrowe młode
pokolenie” to także szereg działań poprawiających funkcjonowanie i obniżających koszty utrzymania szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Piskim. W ramach ww. projektu zakończone zostały także prace przy termomodernizacji
budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej i Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach oraz wybudowano nowoczesną kotłownię z uwzględnieniem odnawialnych
źródeł energii w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie.
Bieżący rok przyniósł także kontynuację rozpoczętych
wcześniej projektów m.in. realizowane w Powiatowym Urzędzie pracy w Piszu: „Urząd z klasą”, „Bez barier”, „Postawmy
na młodych” czy „Solidny starter zawodowy” oraz inaugurację programu „Mazurski wilk przedsiębiorczości” w Starostwie
Powiatowym w Piszu. Budżet realizowanych aktualnie 8 projektów to ponad 14,2 mln zł. Jednak projekty współfinanso-

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach

wane z Unii Europejskiej nie zamykają działań inwestycyjnych
Powiatu Piskiego. Wiele inwestycji jest realizowanych w oparciu o środki własne lub dzięki dotacjom krajowym. Przykładem
takich działań są m.in. zrealizowane w tym roku inwestycje drogowe wspierane przez gminy powiatu piskiego jak np.: przebudowa ul. Staszica w Piszu za kwotę 600 tys. zł czy remont
ul. Konopnickiej w Piszu nakładem 180 tys. zł. Gminne wsparcie finansowe pozwoliło również w dokończeniu rozpoczętej w
ubiegłym roku przebudowy drogi powiatowej Nr 1700 N
(miejscowość Pianki).
Ta rozłożona na dwa lata inwestycja o wartości przeszło 3
mln zł doprowadziła do wybudowania nowej drogi. Obok tych
prac bieżący rok przyniósł także kompleksowe przygotowanie kolejnych inwestycji, które będą realizowane m.in. w przyszłym roku.
Dużym osiągnięciem jest także zakończenie przygotowań
przyszłorocznej budowy stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu. W ramach I etapu
zostanie wykonany obiekt lekkoatletyczny „z prawdziwego
zdarzenia”, nad którym prace rozpoczną się najpóźniej w
maju. W kolejnych latach, w ramach II etapu powstanie boisko
wielofunkcyjne oraz zaplecze socjalne i magazynowe. Szacowany koszt I etapu to około 4 mln zł, w przypadku II etapu wykonanie zamierzonych prac kosztować będzie ok 2,5 mln zł.
Projekt zostanie w 85% sfinansowany z Programu Współpracy
Transgranicznej Polska – Litwa – Rosja.
Działania inwestycyjne Powiatu Piskiego nie byłyby możliwe
bez dobrze przygotowanego budżetu zabezpieczającego
wkład własny w realizowane projekty. Jest to możliwe dzięki
kontynuacji przemyślanej i oszczędnej polityki budżetowej,
która nie tylko pozwala spokojnie planować kolejne inwestycje na nadchodzące lata oraz rzetelnie wypełniać powierzone
Starostwu Powiatowemu w Piszu zadania. Wiąże się to również
z niskim poziomem zadłużenia, które wraz z końcem II kwartału wynosiło ok. 7%.
Działania prowadzone przez Powiat Piski w zakresie inwestycji zwłaszcza z uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań
są dostrzegane i doceniane. Potwierdza to między innymi
prowadzony przez Związek Powiatów Polskich ranking, w którym Powiat Piski sklasyfikowany jest w kategorii powiatów do
60 tys. mieszkańców. Na 100 ujętych w rankingu powiatów w
całym kraju nasz powiat aktalnie uplasował się na wysokim 7
miejscu.
Szanowni Państwo, mijający 2013 rok był pomyślny dla Powiatu Piskiego i obfitował w ważne przede wszystkim dla Państwa inwestycje i działania. Mam nadzieję, iż nadchodzący,
2014 rok, będzie w kwestii finansów Powiatu Piskiego, a co za
tym idzie potrzebnych i oczekiwanych inwestycji równie pomyślny jak obecny, czego Państwu i sobie serdecznie życzę.

Starosta Piski
Andrzej Nowicki

Droga powiatowa Nr 1700 N (miejscowość Pianki).
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