INFORMACJA
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z działalności w okresie międzysesyjnym
tj. od 25.05.2017 do 28.06.2017
WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY
1. Pracownicy Wydziału przekazali plac budowy dla inwestycji:
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650 - lecia w Bartoszycach projekt dofinansowany ze środków UE,
- modernizacja budynku przy ul. Cynkowej 2 w Bartoszycach,
- przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Kopernika w Bartoszycach.
2. Pracownicy Wydziału prowadzili 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,
- remont elewacji budynku przy ul. Robotniczej 4,
- budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego,
- modernizacja budynku przy ul. Cynkowej 2 w Bartoszycach,
- przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Kopernika w Bartoszycach,
- wykonanie nakładki asfaltowej ul. Żeromskiego.
3. Pracownicy Wydziału prowadzili nadzór nad wykonaniem dokumentacji budowlanej
dla inwestycji:
- remont elewacji bramy Lidzbarskiej,
- przebudowa mostu na przepust nad rzeką Suszycą w ciągu ul. Leśnej,
- budowa sieci wodociągowej od ul. Warszawskiej do ul. Gdańskiej,
- zmiany sposobu użytkowania budynku hydroforni i wymiennikowni na punkt opieki nad
dzieckiem do lat trzech położony w Bartoszycach przy ul. Wyszyńskiego 5,
- przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kętrzyńskiej,
- przebudowa ul. Jeziornej w Bartoszycach wraz z infrastrukturą.
4. Pracownicy Wydziału dokonali odbioru robót polegających na:
- przebudowie ul. PCK w Bartoszycach,
- wykonaniu nakładki asfaltowej ul. Żeromskiego,
- wykonaniu dokumentacji przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul.
Kętrzyńskiej,
- wykonaniu dokumentacji budowlanej remontu elewacji bramy Lidzbarskiej.
5. 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,
- budowy oświetlenia dwóch ciągów pieszych na terenie parku miejskiego tzw. „kortów” przy
ul. Bohaterów Warszawy,
- dostawy energii elektrycznej dla gminy Miejskiej Bartoszyce i jednostek podległych.
6. Przygotowano dokumenty związane ze złożonym wnioskiem o przyznanie:
- pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na
cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej,
w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020": Dotyczy budowy targowiska miejskiego.
- dotacji celowej na finansowanie realizacji zadań własnych, związanych z rozwojem sieci
mieszkań chronionych, tj. na utworzenie nowego mieszkania chronionego.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. Zakończono drugie postępowanie na budowę budynku toalety miejskiej przy ul. Kopernika.
Wybrano ofertę firmy Budomex z Bartoszyc za kwotę 328.126,09 zł.
2. Zakończono drugie postępowanie na modernizację budynku położonego przy ul. Cynkowej 2.
Wybrano ofertę Pana Lewandowskiego z Bartoszyc za kwotę 412.225,26 zł.
3. 19.06.2017 r. otwarto oferty postępowania na kompleksowe ubezpieczenie OC mienia
i komunikacyjne gminy i jej jednostek organizacyjnych. Wpłynęła jedna oferta na jedno
zadanie (ubezpieczenie komunikacyjne) firmy PZU SA. Przetarg nie został jeszcze chwile
rozstrzygnięty - trwa procedura przetargowa.
4. 21.06.2017 r. otwarto oferty postępowania na rewitalizację Starego Miasta Etap I. Wpłynęły
trzy oferty z ceną 8.395.293,34 najniższa i 12.509.150,19 najwyższa. Kwoty te przekraczają
wysokość środków zaplanowanych w budżecie.
5. Unieważniono postepowania na wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku przy ul.
Hubalczyków oraz remontu elewacji budynku urzędu miasta. W obydwu postepowaniach nie
wpłynęła żadna oferta.
6. 23.06.2017 r. powtórnie ogłoszono postępowanie na świadczenie usług w zakresie
ubezpieczenia OC mienia gminy i jej jednostek. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2017 r.
7. Ogłoszono postepowanie na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego. Otwarcie ofert
w dniu 25.07.2017 r.
8. Zaproszono wykonawców (zgodnie z regulaminem udzielania zamówień dla wartości poniżej
kwoty 30.000 EURO) do złożenia ofert na wykonanie oświetlenia zewnętrznego ciągów
pieszych wzdłuż ulicy Boh. Warszawy. Otwarcie ofert 30.06.2017 r.

WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
1. W dniu 21.06.2017 r. przeprowadzono I przetarg na wydzierżawienie 2 działek, położonych przy
ul. Wyszyńskiego, przeznaczonych pod budowę garaży. Obie działki zostały wydzierżawione.
2. Przeznaczono do zbycia działkę o pow. 1.821 m2 położoną przy ul. Gdańskiej w Bartoszycach,
przeznaczoną pod zabudowę o funkcji usług rzemiosła i handlu.
Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po 21.07.2017 r.
3. Ogłoszono przetargi:

- na zbycie 2 lokali użytkowych, położonych w budynku przy ul. Krótkiej 2,
- na zbycie działki o pow. 13.968 m2, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno –
usługową i magazynowo – składową, położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
Przetargi odbędą się 17.08.2017 r.
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, WSPÓLPRACY I ROZWOJU
1. W ramach Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 2017 pracownicy wydziału:
- zapewnili właściwą organizację pobytu delegacji zagranicznych oraz sprawowali opiekę nad
przedstawicielami tych delegacji z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych: Pionierskij (Rosja),
Bagrationowsk (Rosja), Pollesk (Rosja), Emmaboda (Szwecja), Bartenstein (Niemcy),
- zorganizowali „Bartkowy VI Jarmark Rękodzieła” w dniach 3 - 4.06.2017 r.,
- zajmowali się gromadzeniem dokumentacji fotograficznej z przebiegu imprezy,
- przygotowali relację z obchodów na stronie internetowej miasta.
2. Pracownicy wydziału byli organizatorami konkursu pn. „Drugie życie roweru”, którego finał
odbył się 11.06.2017 r. na Placu Konstytucji 3 Maja. W konkursie wzięło udział 7 załóg.
3. Pracownicy wydziału uczestniczyli w organizacji Koncertu Muzyki Dawnej
pn. Pro Musica Antiqua - Muzyka Europejska w Zabytkach i Przyrodzie Warmii i Mazur.
Koncert zorganizowany został 25 czerwca o godz. 19:00 w Kościele pw. św. Jana Ewangelisty
i Matki Bożej Częstochowskiej.
4. Opracowany został kolejny, miesięczny, bartoszycki kalendarz imprez kulturalnych,
z którym zapoznać się można m.in. na stronie internetowej miasta, informacje przekazane
zostaną także poprzez bartoszyckie media,
5. Przeprowadzona została aktualizacja danych NGO,
6. Przyjęto wnioski i wydano Karty Dużej Rodziny dla 15 rodzin.
7. Zgłoszony został akces do kampanii w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych,
organizowanej przez Fundację „Aby żyć” z Krakowa.
8. Opracowany został kalendarz imprez z okazji XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny
(uzgodnienia telefoniczne i mailowe, sprawozdania z placówek oświatowych).
9. Zostały opracowane wstępne założenia oraz Formularz konsultacyjny do projektu uchwały
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Bartoszyce 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 2018 rok”.
10. Udzielono zgody na organizację imprezy artystyczno-rozrywkowej pn. „Piknik Nocy
Świętojańskiej Trzech Kultur”, która odbyła się 23.06.2017 r., przy Jeziorku Miejskim
w Bartoszycach.
STRAŻ MIEJSKA
1. W omawianym okresie Straż Miejska ujawniła 84 wykroczenia, w tym: 50 porządkowych i 34
drogowe.
2. Ujawnione wykroczenia dotyczyły m.in.:
- handlu truskawkami oraz innymi warzywami na terenie miasta oraz kontroli
legalizacji wag i miar,
- spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem,
- umieszczania informacji - ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
- pozostawiania nieczystości po psach,

3.

4.

5.

6.
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8.

- zaśmiecania miejsc publicznych na terenie miasta,
- niezachowywania środków ostrożności przy wyprowadzaniu psów,
- palenia wyrobów tytoniowych na przystankach komunikacyjnych,
- nieprawidłowego parkowania pojazdów.
Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili w/w okresie 50 przypadków naruszenia przepisów
prawa na terenie miasta. Każdorazowo w przypadku łamania porządku i bezpieczeństwa
w mieście operatorzy monitoringu powiadamiali Straż Miejską oraz KPP w Bartoszycach.
W miesiącu czerwcu Straż Miejska zabezpieczała porządek i bezpieczeństwo podczas:
- obchodów Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce (02 - 04.06.2017 r.),
- organizacji konkursu „Drugie Życie Roweru” (11.06.2017 r.),
- uroczystości Bożego Ciała (15.06.2017 r.).
W/w wymienione imprezy masowe i uroczystości przebiegły bez zakłóceń porządku
i bezpieczeństwa w mieście.
W wyniku przeprowadzonych przez strażników kontroli:
- 4 właścicieli terenów prywatnych z poza Bartoszyc zobowiązano do uporządkowania swoich
terenów z zalegających nieczystości,
- 6 właścicieli firm zawarło nowe umowy na wywóz nieczystości stałych,
- 12 właścicieli posesji oraz działek prywatnych uporządkowało chodniki przebiegające wzdłuż
nieruchomości,
- ustalono osoby, które umieszczały informacje i ogłoszenia w miejscach do tego
niedozwolonych, wszczęto postępowanie wyjaśniające.
Na terenie miasta znaleziono 4 psy bez opieki, w wyniku działań podjętych przez strażników
ustalono wszystkich właścicieli. Ponadto udzielona została pomoc dla 3 rannych bezdomnych
kotów.
W/w okresie strażnicy miejscy pełnili służby samodzielnie oraz ze strażnikami granicznymi
i policjantami z KKP w Bartoszycach.
We wskazanym okresie czasu strażnicy konwojowali 22 razy przewóz środków płatniczych do
banku dla potrzeb Wydziału Finansowego UM.
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

1. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni drogi z płyt YOMB na ul. Broniewskiego
(31.05.2017 r.).
2. ZUK zapewnił obsługę techniczną Dni Regionu Bartoszyce 2017 (sprzątanie, montaż
i demontaż infrastruktury na terenie Bartoszyc i Kinkajm + przywóz i odwóz barier
zaporowych z OSiR Lidzbark Warmiński) oraz spływu kajakowego Łyna-Ława (Stopki
08.06.2017 r.).
3. Dokonano wymiany wody w fontannie na Pl. Konstytucji 3 Maja wraz z czyszczeniem niecki
(09.06.2017 r.).
4. Wykonano i wymieniono elementy pomostów na kąpielisku miejskim (11 szt. belek
pomostowych).
5. Zakończono prace przy odwodnieniu terenu wzdłuż ścieżki rowerowej – ułożono 185 mb rur
drenarskich obsypując je złożem filtracyjnym. Trwają prace przy ostatecznym urządzeniu
terenu wraz z posianiem trawy.
6. Wykonano, z kostki polbrukowej, zjazd ze ścieżki rowerowej na plac zabaw (ul. Boh. Monte
Cassino).
7. Zakończono prace przy utwardzaniu terenu przy ul. Ogrodowej 2. Wybudowane zostało 730

m2 nowej nawierzchni drogowej z kostki „POLBRUK” grubości 8 cm. Jest to najlepszej
jakości nawierzchnia ulicy na całym osiedlu.
8. Wszczęte zostały prace przy poszerzeniu parkingu na ul. Boh. Warszawy (przy dawnej
prokuraturze).
9. Rozpoczęto przebudowę schodów terenowych przy ul. Boh. Warszawy wraz z przyległym
ciągiem pieszym, prowadzącym na Plac Boh. Westerplatte.
10. Wymieniono belki konstrukcyjne przy dwóch huśtawkach na placu zabaw (ul. Boh. Monte
Cassino).
11. Wykonano remont cząstkowy drogi gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej
w miejscowości Markiny.
12. W okresie od 26.05.2017 do 28.06.2017 r., skazani wyrokiem Sądu na odpracowanie na rzecz
Gminy Miejskiej (14 osób) przepracowali łącznie 340 godzin wykonując:
- prace porządkowe przy usuwaniu chwastów i trawy z ciągów pieszych oraz fragmentu ścieżki
rowerowej (od ul. Warmińskiej do ul. Jana Pawła II)
- prace ziemne przy urządzaniu terenu wzdłuż ścieżki rowerowej.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Pracownicy socjalni, asystenci rodziny oraz konsultanci MOPS uczestniczyli w spotkaniach
grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Przeprowadzono kwalifikację dzieci do wypoczynku letniego, w tym:
- 30 osób do udziału w obozie organizowanym przez ZHP Bartoszyce w miejscowości
Bałdy Piec,
- 5 osób do udziału w koloniach organizowanych w Wiśle przez Kuratorium Oświaty
w Olsztynie.
- we współpracy ze szkołami przeprowadzono nabór dzieci chętnych do skorzystania
z pomocy w formie obiadów szkolnych w okresie wakacji - łącznie zgłoszono 12
osób.
3. Oferta przygotowana przez MOPS na dofinansowanie zadania publicznego pn. Program
asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej na rok 2017, uzyskała
dofinansowanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 47.508 zł.
4. Wspólnie z pracownikami Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta przygotowano
wniosek o przyznanie dotacji celowej na utworzenie mieszkania chronionego w ramach
Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Planowana inwestycja przewiduje
utworzenie mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi
na bazie lokalowej MOPS, z 3 miejscami (w tym jedno dla matki z dzieckiem), o łącznej
powierzchni użytkowej ponad 43 m2. Całkowita wartość zadania, łącznie z wyposażeniem
pomieszczeń, wynosi 96.400 zł, w tym 50 %, tj. 48.200 zł dofinansowania z budżetu państwa.
5. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od początku jej realizacji
(01.04.2016 r.) do dnia 26 czerwca 2017 r.:
- przyjęto łącznie 2.088 wniosków, w oparciu o które wydano 2.187 decyzji,
- wypłacono 16.007.243,80 zł dla 1.680 rodzin (2.414 dzieci) uprawnionych do
świadczenia wychowawczego.
Poziom wypłat w okresie 01.01 - 26.06.2017 r. wyniósł 6.508.291,10 zł dla 2.277 dzieci.
6. W ramach działalności merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego
Domu „Senior-WIGOR” zorganizowano wiele imprez i spotkań, m.in.:
- spotkania edukacyjno-konsultacyjne z przedstawicielami Państwowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach nt. zasad zdrowego żywienia oraz
- pierwsze działania w ramach XX edycji Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób
Niesamodzielnych, połączone z obchodami 20 - lecia Środowiskowego Domu Samopomocy.
W dniach 26 - 27.05.2017 r. odbyły się prezentacje artystyczne pod hasłem „Z folklorem przez
świat”. Na przestrzeni 2 dni gościliśmy 700 uczestników, reprezentujących 39 placówek
wsparcia z terenu naszego województwa i Obwodu Kaliningradzkiego.
W ramach projektu odbędzie się jeszcze XVII Integracyjny Plener Plastyki (27 czerwca - 07 lipca),
który zostanie podsumowany wernisażem prac w dniu 7 lipca oraz XII Integracyjne Warsztaty
Teatralne (22 - 29.08.2017 r.). Organizacja wszystkich zaplanowanych działań odbywa się dzięki
środkom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej
Bartoszyce.
Ponadto, w okresie międzysesyjnym:
- Uczestnicy zajęć ŚDS 08.06.2017 r. wzięli udział w zawodach sportowych Środowiskowych
Domów Samopomocy Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Pasłęku, skąd przywieźli
pamiątkowy dyplom oraz 2 medale – srebrny i brązowy. Z kolei 23.06.2017 r., uczestnicząc
w Pikniku pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”, organizowanym przez SION w Bartoszycach,
reprezentacja Placówki zajęła 3 miejsce w konkurencjach sportowych, a jeden z uczestników
zajął 1 miejsce w konkursie plastycznym;
- w ramach działalności Dziennego Domu „Senior-WIGOR” 17.06.2017 r. drużyna Klubu
Seniora zajęła 3 miejsce na 8 drużyn uczestniczących w V Międzynarodowej Senioriadzie
Sportowej, zaś Zespół „Srebrne Nuty” otrzymał puchar za najlepszą autoprezentację.
7. W oparciu o bazę lokalową MOPS odbyły się 24 spotkania o charakterze stałym,
zorganizowane m.in. przez grupy robocze Zespołu Interdyscyplinarnego, grupy wsparcia
i organizacje pozarządowe skupione w Programie Miejskiego Centrum Organizacji
Pozarządowych Pomocy Społecznej oraz 4 okolicznościowe,
8. Od 8 lutego trwają prace społecznie użyteczne. Aktualnie uczestniczy w nich 3 mężczyzn,
którzy wykonują prace porządkowe, ogólnobudowlane i konserwatorskie oraz 3 kobiety zaangażowane do prac porządkowych, pielęgnacji zieleni i pomocy w pralni.
ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY OŚWIATY
1. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli dyrektorzy nie byli w stanie zapewnić
miejsc dla odpowiednio: PP nr 2 – 23 dzieci, IPP nr 4 – 32 dzieci, PP nr 9 – 6 dzieci. Część
z tych dzieci została przyjęta do przedszkola niepublicznego. Wszystkim pozostałym dzieciom
zaproponowano miejsca w dodatkowo utworzonej grupie w PP nr 6 oraz w oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych. W ostatnich dniach wysłano rodzicom oferty
miejsc. Oczekujemy na odpowiedzi od rodziców.
2. 21 czerwca po raz 20-sty zorganizowano i przeprowadzono galę „Najlepsi z najlepszych”.
Tradycyjnie podczas gali nagrodzono uczniów, którzy osiągnęli znaczące sukcesy dydaktyczne
lub sportowe. Ich nauczyciele oraz rodzice otrzymali listy gratulacyjne. Przygotowanie gali
(nagrody, listy, kwiaty) kosztowało około 19 000 złotych.

