INFORMACJA
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z działalności w okresie międzysesyjnym
tj. od 29.06.2017 do 27.09.2017

Na wstępie zwracam Państwa uwagę na fakt, że informacja, którą przedstawię, jak wszystkie do tej pory,
zawiera najistotniejsze w naszym przekonaniu działania, moje oraz podległych mi pracowników,
w sposób zasadniczy wpływające na rozwój miasta, a poprzez to zmianę standardu życia mieszkańców
Bartoszyc.
Wydział Techniczno – Inwestycyjny
1. Pracownicy Wydziału przekazali plac budowy dla inwestycji:
— rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach - etap I,
— przebudowa ul. Korczaka w Bartoszycach,
— remont elewacji budynku Urzędu Miasta Bartoszyce,
— budowa opaski odwadniającej budynek przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach,
— przebudowa części oświetlenia na ul. Paderewskiego w Bartoszycach,
2. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami:
— rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach etap I
— uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650 lecia w Bartoszycach - projekt
dofinansowany ze środków UE,
— budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego,
— modernizacja budynku przy ul. Cynkowej 2 w Bartoszycach,
— przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Kopernika w Bartoszycach,
3. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad wykonaniem dokumentacji budowlanej dla
inwestycji:
— 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 ul. Jeziornej w Bartoszycach wraz z infrastrukturą.
4. Pracownicy wydziału prowadzili nadzór a następnie dokonali odbioru następujących robót
budowlanych:
— budowa części ul. Inwestycyjnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 51,
— remontu elewacji budynku przy ul. Robotniczej 4,
— budowa

oświetlenia ciągów pieszych na terenie parku miejskiego tzw. „kortów” przy

ul. Bohaterów Warszawy.
5. Przygotowane zostały założenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na wykonanie:
— hali sportowo widowiskowej przy ul. Słowackiego w Bartoszycach,
— rozbudowy części ul. Nad Łyną w Bartoszycach,
— przebudowy ulic: Piłsudskiego, Korczaka oraz Staszica.
— projektu zagospodarowania Placu Bohaterów Westerplatte w Bartoszycach.
Zamówienia publiczne
1. Zakończone zostały drugie postępowania:
a) na wykonanie:
- elewacji budynku Urzędu Miasta, na kwotę 303 009,00 zł,
- oraz izolacji ścian fundamentowych budynku położonego przy ul. Hubalczyków 2 za
kwotę 100 000,00 zł.,
Oba przetargi wygrała firma Pana Sylwestra Monkiewicza z Bartoszyc;
b) a także na kompleksowe ubezpieczenie OC mienia gminy i jej jednostek organizacyjnych.
Wybrano ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa z Warszawy za kwotę 71 292,79 zł.
2. Zakończone zostały następujące postępowania:
- rewitalizacja Starego Miasta Etap I. Wybrano ofertę Pana Mariusza Kwiecińskiego
z Bartoszyc za kwotę 8 395 293,34 zł,
- udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego. Wybrano ofertę za kwotę 1 573 946,73 zł,
złożoną przez Warmiński Bank Spółdzielczy z Jonkowa,
- na wykonanie oświetlenia zewnętrznego ciągów pieszych wzdłuż ulicy Boh. Warszawy i części
ul. Paderewskiego.Wybrano ofertę Pana Zbigniewa Dunajewskiego za kwotę 130 277,70 zł.
-

uzbrojenie

terenów

inwestycyjnych

pod

przyszłe

osiedle

650-lecia

Etap

I.

Najkorzystniejsza oferta na kwotę 3 215 876,22 zł została złożona przez Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego,
- przebudowa części ul. Korczaka. Wybrano ofertę firmy Technomel z Lidzbarka
Warmińskiego za kwotę 2 325 534,67 zł.
3. Unieważniono postępowanie na przebudowę części ul. Nad Łyną. Nie wpłynęła żadna oferta.
4. Ogłoszono postępowanie na uruchomienie E-Usług publicznych. Otwarcie ofert w dniu
06.10.2017 r.
5. Zaproszono wykonawców do złożenia ofert w postępowaniach poniżej progu 30 000 Euro na
wykonanie aplikacji do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 -2020 oraz
projektów budowlanych i wykonawczych zagospodarowania Placu Bohaterów Westerplatte.
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego
1. Przeprowadzono przetargi na zbycie:

- 2 lokali użytkowych, położonych w budynku przy ul. Krótkiej 2,
-

oraz

działki

o

pow.

13.968

m2,

przeznaczonej

pod

zabudowę

produkcyjno

–

usługową i magazynowo – składową, położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
Nieruchomości nie zostały zbyte.
2. Ogłoszono przetargi:
- na zbycie działki o pow. 1.821 m2, położonej przy ul. Gdańskiej w Bartoszycach,
przeznaczonej pod zabudowę usługowo – handlową;
- na zbycie działki o pow. 1.733 m2, położonej przy ul. Leśnej w Bartoszycach,
przeznaczonej pod budowę kaplicy przy cmentarzu komunalnym;
przetargi odbędą się 19 października 2017 r.,
- a także na zbycie działki o pow. 14.973 m2, położonej przy ul. Kętrzyńskiej
w Bartoszycach, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjną, składową i magazynową.
Przetarg odbędzie się dnia 16 listopada 2017 r.
3. Uaktualniane są wnioski osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokalu
z zasobów komunalnych na rok 2017, które w bieżącym roku nie otrzymały przydziału.
Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju
1. Pracownicy wydziału wsparli organizację Bartoszyckiego Kryterium Szosowego, które odbyło się
15 lipca br. W zawodach wzięło udział 145 kolarzy z kraju i zagranicy.
2. Pracownicy wsparli organizację zawodów strzeleckich organizowanych z okazji rocznicy Bitwy pod
Grunwaldem oraz zawodów strzeleckich organizowanych z okazji uczczenia 73 rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.
3. Przygotowano uroczyste otwarcia fragmentu ścieżki rowerowej łączącej nowo powstały odcinek
ścieżki rowerowej Green Velo przy tzw. ogródku jordanowskim. Otwarcie odbyło się 25 sierpnia br.
4. Tego

dnia

zorganizowano

również

II

Bartoszyckie

Spotkania

Poetycko-Muzyczne

pn. „Kraina Barcji”, podczas których Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa
Warmińskiego z rąk Marszałka Województwa, Gustawa Marka Brzezina, odebrał Pan Jerzy Sałata.
5. Pracownicy wydziału przygotowali I Bartoszyckie Dożynki Działkowe. Dożynki odbyły się
2 września na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Dąbrowa”.
6. Pracownicy byli również współorganizatorami kolejnej edycji Sportowo - Rekreacyjnego Pikniku
Rodzinnego z cyklu „Dni Osadnika” oraz konkursu kulinarnego pn. „Smaki 3 Kultur – dary lasu”.
Przedsięwzięcie odbyło się 09.09.2017 r.
7. W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w dniach
wydział zorganizował:
19.09 - wspólny przejazd rowerowy z włodarzami miasta trasą Green Velo,
22.09 - Dzień bez Samochodu:
- akcja bezpłatnej komunikacji miejskiej dla mieszkańców naszego miasta,

19 - 22.09.2017 r.

- sadzenie drzewek wspólnie z dziećmi z Publicznego Przedszkola nr 2,
- happening „Cukierek czy cytryna” przy współpracy policji i dzieci z Integracyjnego
Przedszkola Publicznego nr 4.
8. Została przygotowana dokumentacja fotograficzna bieżących inwestycji w mieście.
9. W okresie od maja do września tego roku Punkt Informacji Turystycznej w Bartoszycach odwiedziło
770 rowerzystów.
10. Sporządzono wstępne założenia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień.
1. W okresie od 01 lipca do 22 września do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wpłynęło 15 formularzy Niebieskich Kart A, wszczynających
procedurę Niebieskiej Karty. W związku z powyższym Przewodnicząca Zespołu powołała 15 grup
roboczych z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji rodziny objętej procedurą.
Spotkania Grup Roboczych organizowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bartoszycach, który zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną. W omawianym okresie odbyło się
26 posiedzeń powołanych grup roboczych - 13 wobec osób, co do których istniało podejrzenie, że są
dotknięte

przemocą

w

rodzinie

oraz

13

w

sprawie

osób,

wobec

których

istniało

podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Przewodnicząca zespołu podjęła decyzję o zakończeniu
procedury Niebieskiej Karty. W szesnastu przypadkach zakończenia procedury wysłano protokoły
stwierdzające jej zakończenie do podmiotów biorących udział w procedurze Niebieskiej Karty.
19 września w Urzędzie odbyło się spotkanie całego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie.
2. W trakcie imprezy integracyjnej pt: Piknik rodzinny, która odbyła się na Placu Bohaterów
Westerplatte w dniu 08 lipca 2017 r., zorganizowany został kolorowy plac zabaw dla dzieci Mieszkańcy
mogli skorzystać ze specjalnie dla nich przygotowanych atrakcji takich jak: zjeżdżalnie, zamki do
skakania, euro bungee, gokarty, fotobutka, łódki w basenie, koniki, miasteczko animacyjne, ogromne
bańki mydlane, popcorn.
Wstęp był wolny
Straż Miejska
1. W omawianym okresie Straż Miejska ujawniła:
- 216 wykroczeń, w tym: 136 porządkowych i 80 drogowych.
2. Ujawnione wykroczenia dotyczyły m.in.:
- spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem,
- zakłócania porządku w miejscach publicznych,

-

niezachowania

środków

ostrożności

przy

trzymaniu

psa

oraz

pozostawiania

nieczystości po psach,
- umieszczania informacji w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
- zaśmiecania miejsc publicznych na terenie miasta, głównie przy dyskotekach,
- palenia wyrobów tytoniowych na przystankach komunikacji,
- nieprawidłowego parkowania pojazdów.
3. Operatorzy monitoringu

miejskiego

ujawnili

w/w

okresie

101

przypadków

naruszenia

przepisów prawa na terenie miasta.
4. W wyniku prowadzonych przez strażników miejskich kontroli porządku i czystości w mieście:
14 właścicieli nieruchomości prywatnych zobowiązano do uprządkowania swoich

-

terenów z zalegających nieczystości oraz wykoszenia wysokich traw,
- 16 właścicieli uporządkowało chodniki przebiegające wzdłuż ich nieruchomości,
ustalono personalia 8 osób, które umieszczały informacje w miejscach do tego

-

niedozwolonych i wszczęto wobec nich postępowania wyjaśniające,
-

4

właścicieli

niesprawnych

pojazdów

zostało

zobowiązanych

do

ich

usunięcia

z zajmowanego pasa drogowego,
- firma utylizacyjna zabezpieczyła 17 padłych zwierząt.
5. Na terenie miasta strażnicy ujawnili 5 psów. W wyniku prowadzonych czynności

wyjaśniających

odnaleziono właścicieli 4 zagubionych psów, w stosunku do których zostały wyciągnięte sankcje karne.
Jeden pies został umieszczony w schronisku.
Znaleziony bezdomny kot został przekazany rodzinie zastępczej.
7. W/w okresie strażnicy miejscy pełnili służby samodzielnie. ze strażnikami granicznymi, a także
z policjantami, patrolując miasto w patrolach pieszych, zmechanizowanych oraz rowerowych,
8. Straż Miejska zabezpieczała porządek i bezpieczeństwo podczas imprez kulturalno-sportowych, które
odbywały się na terenie miasta w sezonie wakacyjnym. Nie odnotowano poważniejszych naruszeń
prawa.
9. We wskazanym okresie czasu strażnicy konwojowali 58 razy przewóz środków płatniczych do banku
dla potrzeb Wydziału Finansowego UM.
10. Najwięcej interwencji w sezonie letnim podejmowanych było w stosunku do osób bezdomnych,
których liczba wzrosła w tym okresie do 20.
Wydział Organizacyjno – Administracyjny
1. 11 sierpnia br. zakończyło pracę 10 bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych.
2. Natomiast z dniem 20 września br. ruszyły kolejne „roboty publiczne”. Zgodnie z umową zawartą
z Powiatowym Urzędem Pracy w Bartoszycach, potrwają one do 31 grudnia, a szansę na
zatrudnienie otrzymało 12 osób. Ze względu na zakres planowanych robót są to przede wszystkim
mężczyźni.

Zakład Usług Komunalnych
1. W miesiącu lipcu przy wsparciu pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
wykonano następujące prace:
- studnię burzową wraz przyłączem przy ul. Pułaskiego,
- poszerzenie parkingu ul. Boh. Warszawy (obok dawnej Prokuratury),
-

modernizację

ciągu

pieszego

ul.

Boh.

Warszawy

(wymiana

krawężników

oraz

nawierzchni z płytek chodnikowych na polbruk)
- przebudowę schodów terenowych ul. Boh. Warszawy wraz z przyległym ciągiem pieszym
prowadzącym na Plac Boh. Westerplatte,
- oznakowanie poziome miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta
Bartoszyce (kolor niebieski 34 stanowiska)
- zmiana organizacji ruchu ul. Struga.
- montaż lustra drogowego ul. Moniuszki.
2. Pracownicy ZUK zapewniali pomoc przy organizacji:
- „Kryterium kolarskiego” na terenie miasta,
- akcji poboru krwi w ambulansie – Plac Boh. Westerplatte.
- Festiwalu „Disco-Polo”.
3. W miesiącu lipcu na terenie miasta przy pracach porządkowych, ziemnych oraz urządzaniu
terenów pracowało 10 skazanych wyrokiem sądu, odpracowując łącznie 244 godziny.
4. W miesiącu sierpniu prowadzone były m.in. prace:
- przy przebudowie parkingu i drogi dojazdowej od ul. Nowowiejskiego do Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Nr 1,
- oznakowania poziomego i pionowego nowych przejść dla pieszych na ul. Broniewskiego,
ul. Żeromskiego , ul. Chilmanowicza oraz oznakowanie odcinka ścieżki rowerowej przy ul.
Boh. Warszawy.
- przy demontażu infrastruktury komunalnej na Placu Konstytucji 3 Maja, związanej z I
etapem rewitalizacji (wodotrysk fontanny, ławki, gabloty informacyjne, stolik do gry
w szachy, kosze parkowe),
- remontowe drogi gruntowej od pałacu do Jarkowa,
- wykonanie wraz z montażem ławek betonowo drewnianych (3 szt.) oraz ustawienie koszy
parkowych (3 szt.) przy jeziorku w kształcie serca,
- utwardzenie terenu przy siłowni zewnętrznej ul. Żeromskiego,
- wykonanie oznakowania pionowego ul. PCK,
- zmiana organizacji ruchu ul. Żeromskiego,
- rozbiórka budynku gospodarczego (ul. Słowackiego – Korczaka),
- demontaż pozostałości po placu zabaw ul. Wyszyńskiego 10,
- zmiana organizacji ruchu ul. Starzyńskiego,

- remont cząstkowy ciągu pieszego ul. Bema (do SM Budowlani),
- rozbiórka altanki murowanej na przystani kajakowej ul. Jagiellończyka.
5. ZUK współpracował przy organizacji następujących imprez:
- 73 rocznicy Powstania Warszawskiego – Plac Boh.Westerplatte,
- „ Zabij Nudę”,
- dożynki na Ogrodach Działkowych „Dąbrowa”,
- 70-lecie Hufca Bartoszyce
- „Dni Osadnika”
6. W miesiącu sierpniu na terenie miasta Bartoszyce

przy pracach porządkowych, ziemnych

i gospodarczych pracowało 12 skazanych wyrokiem Sądu, odpracowując łącznie 273
roboczogodziny.
7. Trwają prace przy utwardzaniu ciągu pieszo - jezdnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Leśnej
(ok. 750 m2 nawierzchni z kostki polbrukowej).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Pracownicy socjalni, asystenci rodziny oraz konsultanci MOPS uczestniczyli w spotkaniach grup
roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego.
2.

Przeprowadzono kwalifikację 800 osób do kolejnej edycji Pomocy żywnościowej FEAD 2014 –
2020 (zaopatrzenie przez Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Bartoszycach) oraz dokonano weryfikacji 230 osób wytypowanych przez Caritas Parafii św.
Jana Ewangelisty i Matki Bożej Częstochowskiej w Bartoszycach.

3. Zabezpieczono dokumentacyjnie dożywianie dzieci w nowym roku szkolnym: w szkołach z tej
formy pomocy korzysta 78 dzieci, a w przedszkolach - 17.
4. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od początku jej realizacji do dnia
7 września 2017 r.:
- przyjęto łącznie 2.156 wniosków na okres zasiłkowy 2016/2017 i 1.332 wnioski na okres
zasiłkowy 2017/2018, w oparciu o które wydano 2.295 decyzji na okres zasiłkowy 2016/2017
i 119 decyzji na okres zasiłkowy 2017/2018,
- wypłacono 18.774.513,61 zł dla 1.717 rodzin (2.464 dzieci), uprawnionych do świadczenia
wychowawczego.
Poziom wypłat w okresie 01.01 - 07.09.2017r. wyniósł - 9.275.560,91 zł dla 1.629 rodzin
(2.328 dzieci).
5. W ramach działalności merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego
Domu „Senior-WIGOR” zorganizowano wiele imprez i spotkań, m.in.:
- w dniach 27.06 - 07.07.2017r. odbył się XVII Integracyjny Plener Plastyki, w którym wzięły
udział 23 osoby, w tym 8 osób niepełnosprawnych. Na wernisażu kończącym Plener
zaprezentowano 68 obrazów, 9 rzeźb i 3 płaskorzeźby;
- w okresie od 22 do 29.08.2017r. odbyły się XII Integracyjne Warsztaty Teatralne. Tradycyjnie

wzięli w nich udział uczestnicy ŚDS, terapeuci Placówki, wolontariusze z młodzieżowej akademii
teatralnej i instruktor teatroterapii - łącznie 39 osób. Efekty warsztatów w postaci spektaklu
plenerowego pt. APOKALIPSA zostały zaprezentowane na terenie zielonym Ośrodka.
6. W oparciu o bazę lokalową MOPS odbyło się 31 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 4 okolicznościowe, w tym podsumowanie Pleneru
Plastyki i Warsztatów Teatralnych.
7. Od 8 lutego trwają prace społecznie użyteczne. Aktualnie uczestniczy w nich 3 mężczyzn, którzy
wykonują prace porządkowe, ogólnobudowlane i konserwatorskie oraz 2 kobiety - zaangażowane
do prac porządkowych, pielęgnacji zieleni i pomocy w pralni.
Zespół Administracyjny Oświaty
1. Złożono wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku
2017 z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych
nauczycieli. Kwota wnioskowana to 153 631 zł.
2. Ogłoszono otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla
Działania 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji

przedszkolnej,

ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego 2014-2020..
3. Podczas ferii letnich, tj. w okresie od 26.06.2017 r. do 25.08.2017 r. w dni robocze prowadzone
były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Szkole Podstawowej nr 3 w wymiarze 4 godzin
dzienne.
4. W terminie do 15 września wpłynęło 356 wniosków o przyznanie stypendium socjalnego.
Decyzje o przyznaniu zostaną podjęte po otrzymaniu informacji o wysokości przyznanych
środków. Kryterium przyznania stypendium stanowi dochód na jednego członka w rodzinie
w wysokości netto nie przekraczającej 514,00 zł. miesięcznie. Maksymalna kwota stypendium
wynosi 248 zł miesięcznie

Burmistrz Miasta Bartoszyce
Piotr Petrykowski

