INFORMACJA
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z działalności w okresie międzysesyjnym
tj. od 28.04.2017 do 24.05.2017
WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY
1. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami:
- przebudowa ul. PCK,
- budowa części uzbrojenia osiedla 650 –lecia – etap 1,
- budowa części ul. Inwestycyjnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 51,
- remontem elewacji budynku przy ul. Robotniczej 4,
- budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego.
2. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad wykonaniem dokumentacji budowlanej na:
- remont elewacji bramy Lidzbarskiej,
- przebudowę ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kętrzyńskiej,
- przebudowę mostu na przepust nad rzeką Suszycą w ciągu ul. Leśnej,
- budowę sieci wodociągowej od ul. Warszawskiej do ul. Gdańskiej.
3. Przygotowane zostały założenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na wykonanie:
- opaski odwadniającej budynek przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach,
- remontu elewacji budynku Urzędu Miasta Bartoszyce,
- przebudowy ul. Korczaka w Bartoszycach.
- dokumentacji budowlanej zmiany sposobu użytkowania budynku hydroforni
i wymiennikowni na punkt opieki nad dzieckiem do lat trzech położony
w Bartoszycach przy ul. Wyszyńskiego 5.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. 17.05.2017 r. otworzono oferty postępowania na budowę budynku toalety miejskiej przy
ul. Kopernika. Wpłynęła jedna oferta, firmy Budomex z Bartoszyc, na kwotę 328.126,09 zł.
2. 19.05.2017 r. otworzono oferty postępowania na modernizację budynku położonego przy
ul. Cynkowej 2. Wpłynęła jedna oferta, Pana Lewandowskiego z Bartoszyc, na kwotę
412.225,26 zł.

3. Z uwagi na ilość zadawanych pytań przesunięto termin otwarcia ofert postępowania na
rewitalizację Starego Miasta Etap I. Otwarcie ofert zaplanowano na 21.06.2017 r.
4. Zakończono postępowanie na wykonanie remontu ul. Żeromskiego. Wybrano ofertę firmy
PRD sp. z o.o. z Lidzbarka Warmińskiego. Cena oferty 158.381,80 zł.

WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
1. W dniu 25.04.2017 r. został zawarty akt notarialny w sprawie nieodpłatnego nabycia
na rzecz Gminy Miejskiej Bartoszyce nieruchomości zabudowanej budynkiem dworca PKP
w Bartoszycach.
2. Ogłoszono I przetarg na wydzierżawienie 2 działek położonych przy ul. Wyszyńskiego pod
budowę garaży. Przetarg odbędzie się 21 czerwca 2017 r.
3. Przeznaczono do zbycia w drodze przetargu 2 lokale użytkowe, położone w budynku przy
ul. Krótkiej 2. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po
06.06.2017 r.

WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, WSPÓŁPRACY i ROZWOJU
1. Pracownicy wydziału współorganizowali:
- majowy tydzień patriotyczny, który odbył się w dniach 2 - 5 maja,
- akcje „Zielono-Biała Niedziela” – 3. Edycja 1000 drzew, która odbyła się 21 maja na
Placu Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach.
W ramach akcji zorganizowano: tzw. „namiot zdrowia”, pokaz pierwszej pomocy
przedmedycznej, quizy i zabawy dla dzieci. Nadleśnictwo Bartoszyce przygotowało
do rozdania 1000 sadzonek świerku. Organizatorami trzeciej edycji 1000 drzew byli: Urząd
Miasta Bartoszyce, Nadleśnictwo Bartoszyce oraz Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II.
Partnerami akcji byli: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bartoszycach,
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Bartoszycach, Zarząd
Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bartoszycach, Polski Związek Niewidomych
Zarząd Koła w Bartoszycach oraz Fundacja na rzecz Zdrowia,
2. Wydział dzielił wsparcia przy organizacji imprez:
- Zawody Polskiej Ligi Motoparalotniowej (6 - 7 maja),

- V Wiosenny Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Burmistrza Bartoszyc
pn. „Handball Nova Mazur”. Udział w zawodach wzięły 18 zespołów z całej Polski
(12 - 14 maja)
- koncertu Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego w dniu 20 maja 2017 r. w Bartoszyckim Domu Kultury (opracowanie graficzne
i dystrybucja plakatu informacyjnego).
3. Przeprowadzona została ankieta dotycząca funkcjonowania organizacji pozarządowych na
terenie miasta Bartoszyce do corocznych badań statystycznych prowadzonych przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4. Przygotowano dokumenty na wyrażenie zgody na organizację imprez rekreacyjnych: pn.
„Motomajówka” organizowanej przez Bartoszycki Dom Kultury, zabawy pod nazwą „Zajączek”
na wniosek Zespołu Tańca Regionalnego „Saga” w Bartoszycach, a także III Rodzinnego Rajdu
„Wędrowiec”, którego organizatorem jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa.
5. Wydana została decyzja zezwalającą na organizację przez Bartoszycki Dom Kultury imprezy
masowej pod nazwą „Międzynarodowe Dni Regionu Bartoszyce”, która odbędzie się w dniach
2 - 4 czerwca 2017 r.
6. Pracownik wydziału uczestniczył w inauguracji XIX Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny
po hasłem „Miłość w Rodzinie nigdy nie zginie”, które przypadają w terminie 12 maja 9 czerwca 2017 r.
7. Rozpoczęto etap badań ankietowych w ramach międzynarodowego projektu pod nazwą
„CasyPoT”, który skierowany jest do młodzieży. Pierwszym stadium projektu jest
przeprowadzenie badania sytuacji młodzieży w wybranych gminach na Litwie, w Polsce, Rosji
i Szwecji. Przeprowadzone badania będą stanowiły podstawę do przygotowania strategii.
STRAŻ MIEJSKA
1. W omawianym okresie Straż Miejska ujawniła:
- 76 wykroczeń, w tym: 48 porządkowych i 28 drogowych.
2. Ujawnione wykroczenia dotyczyły m.in.:
- zaśmiecania miejsc publicznych na terenie miasta,
- umieszczanie informacji - ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
- pozostawiania nieczystości po psach przez właścicieli psów,
- spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem,
- zakłócania porządku w miejscach publicznych,
- niezachowywania środków ostrożności przy wyprowadzaniu psów,
- palenia wyrobów tytoniowych na przystankach komunikacyjnych,

- nieprawidłowego parkowania pojazdów na zakazach i zieleńcach,
- czystości

chodników

przy posesjach

oraz innych

terenów zanieczyszczonych

znajdujących się na terenie miasta.
3. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 34 przypadki naruszenia przepisów prawa na
terenie miasta. Materiał dowodowy z popełnionych wykroczeń oraz przestępstw został
zgrany na płytach DVD. Każdorazowo w przypadku zaobserwowania łamania porządku
i bezpieczeństwa w mieście, operatorzy monitoringu powiadamiali strażników Straży Miejskiej
oraz Komendę Powiatową Policji w Bartoszycach.
4. W wyniku przeprowadzonych przez strażników kontroli:
- 6 właścicieli terenów prywatnych zobowiązano do uprządkowania zalegających
nieczystości,
- 4 właścicieli firm zawarło nowe umowy na wywóz odpadów stałych
- 9 właścicieli posesji oraz działek prywatnych uporządkowało chodniki przylegające
do ich nieruchomości,
- ustalono 5 osób, które umieszczały informacje i ogłoszenia w miejscach do tego
niedozwolonych; wszczęte zostały postępowania wyjaśniające.
6. Na terenie miasta strażnicy ujawnili 5 psów bez opieki. W wyniku prowadzonych czynności
wyjaśniających odnaleziono wszystkich właścicieli zagubionych psów.
7. W/w okresie, w dni robocze w godz. 7.00 - 21.00, strażnicy miejscy pełnili służby
samodzielnie oraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej. natomiast w każdą sobotę w dzień
i w nocy z policjantami z KPP w Bartoszycach,
8. We wskazanym okresie strażnicy 14 razy konwojowali przewóz środków płatniczych do
banku dla potrzeb Wydziału Finansowego.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Pracownicy socjalni, asystenci rodziny oraz konsultanci MOPS uczestniczyli w spotkaniach
grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. W okresie międzysesyjnym odbyło się 7 spotkań
z ofiarami przemocy oraz 7 spotkań ze sprawcami.
2. Oferta na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Aktywizacja społeczna osób starszych,
korzystających z usług Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Bartoszycach”, w ramach
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020 Edycja 2017 - MODUŁ II, uzyskała
dofinansowanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 68.388 zł.
Aktualnie trwa kompletowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.

3. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od początku jej realizacji
(01.04.2016r.), do dnia 18 maja 2017r.:
- przyjęto łącznie 2.068 wniosków, w oparciu o które wydano 2.141 decyzji,
-

wypłacono 14.920.925,50 zł dla 1.664 rodzin (2.379 dzieci), uprawnionych do

świadczenia wychowawczego.
Poziom wypłat w okresie 01.01 - 18.05.2017r. wyniósł 5.421.972,80 zł dla 1.664 rodzin
(2.240 dzieci).
4. W ramach działalności merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego
Domu „Senior-WIGOR” zorganizowano wiele imprez i spotkań, m.in.: spotkanie z duchownym,
spotkanie integracyjne przy muzyce, spotkanie z lokalnym fotografem. Zespół „Srebrne Nuty”
uczestniczył w Bartoszyckim Tygodniu Patriotycznym. Placówki rozpoczęły również
przygotowania do XX edycji Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielnych.
5. W oparciu o bazę lokalową MOPS odbyło się 16 spotkań o charakterze stałym,
zorganizowanych m.in. przez grupy robocze Zespołu Interdyscyplinarnego, grupy wsparcia
i organizacje pozarządowe skupione w Programie Miejskiego Centrum Organizacji
Pozarządowych Pomocy Społecznej oraz 2 okolicznościowe: Rejonowe Mistrzostwa
z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zorganizowane 6 maja przez Oddział Rejonowy
PCK w Bartoszycach i szkolenie z KPA dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu,
zorganizowane przez PCPR w Bartoszycach.
6. Od 8 lutego br. trwają prace społecznie użyteczne. Aktualnie uczestniczy w nich 3 mężczyzn,
którzy wykonują prace porządkowe, ogólnobudowlane i konserwatorskie oraz 3 kobiety zaangażowane do prac porządkowych i pomocy w pralni.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Pracownicy ZUK, przy wsparciu pracowników zatrudnionych w ramach robót
publicznych, wykonali we wskazanym okresie niżej wymienione prace.
1. Renowacja i konserwacja urządzeń:
- placu zabaw przy ul. Boh. Monte Cassino: wymiana piasku w piaskownicy,
uzupełnienie ubytków piasku przy urządzeniach zabawowych, zabezpieczenia
huśtawek, zabezpieczenia na końcówki śrub mocujących, zaimpregnowanie elementów

drewnianych urządzeń zabawowych oraz ławek, wyprostowanie koszy na śmieci oraz
słupków z tablicami informacyjnymi.
- przystani przy rzece Łynie ul. Jagiellończyka: uzupełniono konstrukcję płotu
o dodatkowe sztachety oraz brakujące deski ścian, naprawiono drewniane stoliki wiaty
grillowej, dorobiono i zamontowano zniszczone elementy ścian wiaty WC.
2. Dekoracja miasta wraz z obsługą techniczną „Tygodnia Patriotycznego”.
3. Obsługa techniczna „Polskiej Ligi Paralotniowej”.
4. Pomoc przy organizacji zawodów motocrossowych na torze w Falcewie (dowóz i zabranie
barier zabezpieczających , balonu)
5. W zakresie remontów dróg i nawierzchni:
- wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej ul. Żeromskiego,
- zakończono prace przy naprawie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Struga,
- przełożono zjazd z trylinki na Placu Bohaterów Westerplatte wraz z zamontowaniem
studni burzowej,
- trwają prace przy utwardzaniu nawierzchni ulicy Ogrodowej (zaawansowanie prac
70%)
6. Ustawienie koszy ulicznych na Placu Dworcowym (4 szt.).
7. Oznakowanie poziome i pionowe miejsc dla postoju TAXI - ul. Turkowskiego.
8. Trwa wykonywanie oznakowania poziomego na terenie miasta (m.in. przejścia dla pieszych).
9. Rozpoczęte zostały prace przy odwodnieniu i urządzeniu terenu wzdłuż ścieżki rowerowej
oraz wjazdach na plac zabaw.
10. W miesiącu maju 2017 r. 11 osób skazanych przez sąd, łącznie przepracowało 274 godziny,
wykonując prace: ziemne, załadunkowe i rozładunkowe oraz porządkowe na terenach Gminy
Miejskiej Bartoszyce.

