INFORMACJA
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z działalności w okresie międzysesyjnym
tj. od 30.11.2017 do 28.12.2017
Przedstawiona Państwu informacja zawiera najistotniejsze w naszym przekonaniu działania, moje,
pracowników urzędu oraz jednostek podległych, 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 - budowa budynku
pełnowymiarowej hali sportowej w Bartoszycach,
2. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami:
- rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach etap I,
- budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego,
- przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Kopernika,
- remont części elewacji Urzędu Miasta Bartoszyce,
- przebudowa części ul. Piłsudskiego,
- budowa budynku pełnowymiarowej hali sportowej,
3. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad wykonaniem dokumentacji budowlanej dla inwestycji:
- przebudowa mostu na przepust nad rzeką Suszycą w ciągu ul. Leśnej,
- zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni i wymiennikowni przy ul. Wyszyńskiego 5 na
miejsce sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennych opiekunów,
- adaptacja pomieszczeń budynku byłego dworca PKP na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej,
- rewitalizacja Pl. Boh. Westerplatte.
4. Pracownicy Wydziału prowadzili nadzór i dokonali odbioru robót budowlanych na:
- zabezpieczenie tunelu przy pl. Dworcowym w Bartoszycach,
- uzbrojenie osiedla 650-lecia w Bartoszycach (etap bez dofinansowania).
5. Pracownicy Wydziału prowadzili nadzór nad przygotowaniem i dokonali odbioru dokumentacji
budowlanej dla inwestycji:
- remont budynków socjalnych w Pasławkach,
- zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Struga 12 w Bartoszycach.
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1. Zakończono

postępowania

na

budowę

budynku
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w Bartoszycach. Wybrano ofertę firmy Budomex Sylwester Monkiewicz z Bartoszyc za cenę
10.291.304,95 zł.
2. Zakończono postępowanie na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej
Bartoszyce na lata 2018 i 2019. Wybrano ofertę konsorcjum EKO – BARTKO z Bartoszyc za cenę
3.020.413,54 zł.
3. Otwarto oferty postępowania na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego podczas budowy
pełnowymiarowej hali sportowej w Bartoszycach przy ul. Słowackiego. Wpłynęło 11 ofert.
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
1. Przeznaczono do zbycia w drodze przetargu działkę przy ul. Kajki w Bartoszycach, pod zabudowę
usługowo – rzemieślniczą. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości w styczniu
2018 r.
2. Przeprowadzono przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste 6 działek przy ul. Limanowskiego,
przeznaczonych pod budowę garaży. Wszystkie działki zostały zbyte.
3. Przekazano do uzgodnień i opiniowania przez właściwe urzędy i instytucje projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla 5 fragmentów miasta Bartoszyce.
4. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umów
najmu lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy.
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, WSPÓŁPRACY I ROZWOJU
1. Pracownicy wydziału zorganizowali:
- spotkanie autorskie z prozaikiem i dramaturgiem Pawłem Jaszczukiem, które odbyło sie 5 grudnia
w Bramie Lidzbarskiej,
- Bartoszycką Galę Wolontariusz Roku 2017, (5 grudnia, Bartoszycki Dom Kultury),
- w dniu 6 grudnia na Placu Boh. Westerplatte mikołajkowe rozświetlenie choinki,
2. Wydział był współorganizatorem konkursu na Lampion Betlejemskiego Światła Pokoju, którego
rozstrzygniecie nastąpiło 18 grudnia na Placu Boh. Westerplatte,
3. Pracownicy wydziału przygotowują tegoroczne powitanie Nowego Roku. W ramach imprezy
odbędzie się koncert noworoczny oraz pokaz sztucznych ogni.
4. Wydział opracował i zredagował wkładkę informacyjną do Gazety Olsztyńskiej, która dotyczy
rocznego podsumowania działalności Burmistrza i Urzędu Miasta Bartoszyce,

5. W ramach pracy wydziału prowadzone są działania dotyczące przystąpienia miasta Bartoszyce do
międzynarodowego projektu Wander Book, którego celem jest wskazanie miejsc chętnie odwiedzanych
przez turystów, jak i tych, o których warto się dowiedzieć.
6. Opracowany został projekt „Program 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”.
7. Pracownicy wydziału przygotowali i zajmowali się dystrybucją zaproszeń na konferencję pn.
„Ekonomia społeczna: Nisze – Wizja - Rozwój 2017”, organizowaną w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej.
8. Wydział udzielił wsparcia przy organizacji warsztatów artystycznych i happeningu pn. „Brama do
Aniołowa”, organizowanego w dniach 14 - 16.12.2017 r.
9. Udzielona została zgoda na przeprowadzenie pokazu pirotechnicznego w ramach XXVI Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 14.01.2018 r.
10. W ramach bieżącej pracy wydziału pracownicy prowadzą i redagują strony internetowe:
Bartoszyce.pl, sport.bartoszyce.pl oraz Facebook.
PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS PROFILATYKI UZALEŻNIEŃ
1. W ramach Ogólnoświatowej Kampanii „Biała Wstążka” i tzw. „OTWARTYCH DRZWI”, dnia
02.12.2017r. (sobota) w siedzibie Straży Miejskiej w Bartoszycach dyżur pełnili następujący specjaliści:
prawnik, psycholog, pracownik socjalny oraz przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
2. W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2017 r., w dniu 07.12.2017 r. na scenie Bartoszyckiego Domu Kultury gościliśmy solistkę Małgorzatę
Kulińską z Polskiego Instytutu Sztuki Wokalnej.
W godzinach porannych został zrealizowany Program edukacyjny dla dzieci o charakterze profilaktycznym,
promującym pasję do muzyki jako alternatywę wobec substancji psychoaktywnych i występującej agresji
rówieśniczej.
Wieczorem odbył się Koncert Mikołajkowy „Usta milczą, dusza śpiewa…” w wykonaniu gwiazd
polskich scen operowych i operetkowych. Wystąpili: Małgorzata Kulińska – sopran, Andrzej Niemierowicz
– baryton, Kazimierz Kowalski – bas, Ewa Szpakowska – fortepian.
3. Zakończyła się realizacja warsztatów profilaktycznych Stop przemocy! organizowanych przez Urząd
Miasta Bartoszyce, adresowanych do uczniów klas IV i VII szkół podstawowych. Celem zajęć było
dostarczenie dzieciom nowej wiedzy i umiejętności dotyczących radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
związanymi z przemocą w szkole oraz budowanie życzliwej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa i zaufania.
Warsztaty prowadziła Pani Wioletta Wasilewska, psycholog - psychoterapeuta.

4. Zakończyła się również realizacja szkolnego programu profilaktycznego na poziomie profilaktyki
uniwersalnej dotyczący wpływu środków psychoaktywnych na organizm człowieka pt.: „Obronię siebie”.
Zajęcia prowadziła Pani Iwona Jedwabnik ze Stowarzyszenia MONAR w Bartoszycach. W celu lepszego
zrozumienia poruszanych tematów, uczniowie mieli możliwość użycia alkogogli i narkogogli,
tj. specjalnych okularów, które symulują wpływ zażywania narkotyków i alkoholu na organizm człowieka.
5. Uczniowie kl. II gimnazjum przez ostatnie 4 miesiące uczestniczyli w programie profilaktycznym
„Laboratorium Wiedzy Pozytywnej”, którego celem było uświadomienie im jak szkodliwy wpływ na
funkcjonowanie młodego organizmu mają środki psychoaktywne oraz kształtowanie odpowiednich
umiejętności społecznych przydatnych w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych. Realizacja została
sfinansowana przez Urząd Miasta Bartoszyce jako działanie o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym.
STRAŻ MIEJSKA
1. W omawianym okresie Straż Miejska ujawniła 81 wykroczeń, w tym: 42 porządkowe i 39 drogowych.
2. Ujawnione wykroczenia dotyczyły m.in.:
- niewłaściwego wyprowadzania psów oraz pozostawiania po nich nieczystości,
- nieprawidłowego parkowania pojazdów ( m.in. na zakazach oraz na miejscach przeznaczonych dla
osób niepełnosprawnych),
- spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem,
- palenia wyrobów tytoniowych na przystankach komunikacyjnych,
- zakłócania porządku w miejscach publicznych,
- umieszczania informacji w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
3. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 33 przypadki naruszenia przepisów prawa na terenie
miasta. Zgrany materiał dowodowy przekazano dla KPP w Bartoszycach. O zaobserwowanych przypadkach
naruszania porządku i bezpieczeństwa w mieście operatorzy powiadamiali patrol Straży Miejskiej oraz
KPP w Bartoszycach.
4. W wyniku kontroli prowadzonych przez strażników miejskich:
- właścicieli 2 pojazdów, których stan techniczny był niewłaściwy zgodnie z przepisami Ustawy
o Ruchu Drogowym, zostało zobowiązanych do usunięcia ich z zajmowanego pasa drogowego,
- 16 właścicieli posesji uporządkowało chodniki przebiegające wzdłuż ich nieruchomości,
- wobec 5 osób, które umieszczały informacje w miejscach do tego nieprzeznaczonych, wszczęto
postępowania wyjaśniające,
- na zgłoszenie Straży Miejskiej firma utylizacyjna 5 razy zabezpieczała padłe zwierzęta (koty),
5. Skierowano zawiadomienie do Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach o zdewastowaniu
przystrojonych choinek znajdujących się na deptaku (ul. Kętrzyńska).

6. Na terenie miasta strażnicy miejscy ujawnili 4 psy bez opieki. W wyniku prowadzonych czynności
odnaleziono właścicieli 3 psów, którzy zostali ukarani mandatami, natomiast 1 pies został umieszczony
w schronisku dla zwierząt w Bagienicach Małych.
7. Strażnicy miejscy pełnili wspólne służby z policjantami oraz ze strażnikami granicznymi.
8. Strażnicy SM wraz ze Strażą Leśną kontrolowali legalność sprzedaży choinek; nie stwierdzono naruszeń
prawa.
9. Strażnicy miejscy 18 razy konwojowali przewóz środków płatniczych.
10. Przeprowadziliśmy wspólnie z MOPS oraz Policją akcję pomocy osobom bezdomnym mającą na
celu zachęcanie ich do zamieszkania w Schronisku dla Osób Bezdomnych. Na terenie miasta przebywa
obecnie 8 osób bezdomnych, nie chcą one jednak skorzystać z proponowanej pomocy.
Wspólnie ze Strażą Miejską i Policją, patrolowano miejsca, w których przebywają osoby bezdomne w celu
poinformowania ich o możliwości skorzystania z oferty Schroniska dla Osób Bezdomnych
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
1. Zakończono I etap utwardzania i odwodnienia drogi przy garażach przy ul. Wyszyńskiego wraz z placem
manewrowym o powierzchni 120.0 m2 z kostki polbrukowej gr. 8 cm. Drugi etap wykonany zostanie jak
tylko pozwolą na to warunki pogodowe.
2. Wykonano ciąg pieszy przez teren rekreacyjny przy ul. Wyszyńskiego (kostka polbrukowa gr. 6 cm, na
powierzchni 68.0 m2).
3. Montaż dekoracji świątecznych: choinka sztuczna na tzw. patelni oraz choinka żywa na Placu Boh.
Westerplatte.
4. Pomoc w organizacji imprezy " Betlejemskie Światełko Pokoju ''
5. Trwają prace przy wykonaniu ścian działowych w pomieszczeniach punktu przedszkolnego przy ulicy
11- Listopada.
6. Trwają przygotowania do organizacji powitania Nowego Roku na Placu Boh. Westerplatte. W zakresie
prac przewidzianych dla ZUK jest budowa zadaszenia, zabezpieczenie terenu pod pokaz fajerwerków,
posprzątanie placu po imprezie.
7. W miesiącu grudniu 2017 r. w ramach odpracowania na rzecz Gminy Miejskiej przez osoby skierowane
wyrokiem sądu - pracowało siedem osób, przepracowując łącznie 212 roboczogodzin
8. W dniu 31.12.2017 r. pracę zakończoną osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Pracownicy MOPS uczestniczyli w dniu 02.12.2017 r. we wspólnym dyżurze specjalistów,
zorganizowanym w trakcie akcji „Otwarte drzwi” w ramach Kampanii „Biała wstążka”.

2. Wydawano skierowania do zaopatrzenia w żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 za pośrednictwem ZR PKPS w Bartoszycach (80 skierowań).
3. Wytypowano 100 osób do udzielenia pomocy w formie paczek świątecznych przygotowanych przez
Oddział Rejonowy PCK w Bartoszycach.
4. Wspólnie ze Strażą Miejską i Policją, patrolowano miejsca, w których przebywają osoby bezdomne
w celu poinformowania ich o możliwości skorzystania z oferty Schroniska dla Osób Bezdomnych.
5. Kontynuowano działania w zakresie realizacji projektu pn. „Bądź aktywny” - rozwój usług społecznych
szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020, w tym m.in. działalność Punktu Konsultacyjnego, zajęcia dla dzieci oraz
warsztaty dla dorosłych w ramach „Szkoły dla Rodziców”.
6. Przygotowano ofertę do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie w roku
2018 działalności Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata
2015-2020 Edycja 2018 Moduł II. Wartość oferty ogółem 225.000 zł, w tym kwota dofinansowania - 90.000
zł (40 %). Wkład własny zabezpieczony w ramach środków na bieżącą działalność Placówki.
7. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od początku jej realizacji (01.04.2016r.)
do dnia 27 grudnia 2017r.:
- przyjęto łącznie 2.169 wniosków na okres zasiłkowy 2016/2017 i 1.552 wnioski na okres zasiłkowy
2017/2018, w oparciu o które wydano 2.339 decyzji na okres zasiłkowy 2016/2017 i 1.515 decyzji na okres
zasiłkowy 2017/2018,
- wypłacono 22.240.367,41 zł dla 1.862 rodzin (2.579 dzieci), uprawnionych do świadczenia
wychowawczego.
Poziom wypłat w okresie 01.01 - 27.12.2017 r. wyniósł - 12.741.414,71 zł dla 1.778 rodzin (2.448 dzieci),
w tym w okresie 01.10.2017 - 27.12.2017 r. (nowy okres zasiłkowy 2017/2018) - 2.932.143,80 zł
dla 1.394 rodzin (1.983 dzieci) uprawnionych do świadczenia wychowawczego.
8. W ramach działalności merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Domu
„Senior-WIGOR” zorganizowano wiele imprez i spotkań oraz wizyt i wyjazdów tematycznych, w tym m.in.:
28.11.2017 r. odbyła się zabawa Andrzejkowa Środowiskowego Domu Samopomocy z udziałem gości
z zaprzyjaźnionych placówek, tj. ŚDS w Lidzbarku Warmińskim, ŚDS w Piotraszewie, DPS w Bisztynku
oraz WTZ w Bartoszycach.
30.11.2017 r. odbyło się spotkanie seniorów z przedstawicielami Straży Pożarnej, którzy promowali
ogólnopolską kampanię „Czad i ogień. Obudź czujność" oraz omówili problematykę bezpieczeństwa
pożarowego w budynkach mieszkalnych.
05.12.2017 r. podczas uroczystej Gali „Wolontariusz roku 2017" Przewodnicząca Klubu Seniora Pani
Daniela Czajkowska otrzymała specjalne wyróżnienie Burmistrza Miasta Bartoszyce.

06.12.2017 r. Uczestnicy ŚDS wzięli udział w warsztatach zdobienia bombek techniką decoupage,
zorganizowanych na terenie Placówki.
07.12.2017 r. odbyło się spotkanie seniorów z przedstawicielką Komendy Powiatowej Policji
w Bartoszycach oraz przedstawicielką placówki bankowej, które omówiły najczęstsze metody i techniki
stosowane przez oszustów, metody zabezpieczania się przed oszustwem, czy kradzieżą. Rozmawiano
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o bezpieczeństwo w swojej okolicy. Z okazji, przypadającej inauguracji akcji pn. „Dzień Odblasków 2017”,
każdy uczestnik spotkania otrzymał opaskę odblaskową.
07.12.2017 r. przedstawiciele ŚDS wzięli udział w IX Wojewódzkim Przeglądzie Jasełek Środowiskowych
Domów Samopomocy organizowanym przez ŚDS w Mrągowie. Grupa zaprezentowała program artystyczny
nawiązujący tematyką do nadchodzących świąt. Nasza Placówka otrzymała I nagrodę w konkursie
plastycznym - „Moje serce zostało za Bugiem”.
13.12.2017 r. odbyło się Spotkanie Opłatkowe Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, ich
opiekunów i członków rodzin oraz zaproszonych gości. W trakcie spotkania wystąpił dziecięcy zespół
wokalny „Tęczowe nutki”, działający w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach.
14.12.2017 r. zorganizowano spotkanie opłatkowe członków Klubu Seniora, uczestników Dziennego Domu
„Senior-WIGOR" oraz zaproszonych gości, podczas którego seniorzy zaprezentowali program artystyczny
„Jasełka".
15.12.2017 r. odbyła się wycieczka rekreacyjno-edukacyjna Uczestników zajęć Dziennego Domu „SeniorWIGOR" i członków Klubu Seniora do Garncarskiej Wioski w Kamionce koło Nidzicy oraz na
IX Warmiński Jarmark Świąteczny w Olsztynie.
9. W oparciu o bazę lokalową MOPS odbyło się 10 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 m.in. szkolenie dotyczące działania grup Al-Anon, XXVI Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu
Życia, organizowana przez Oddział Rejonowy PCK oraz spotkanie opłatkowe dla osób bezdomnych
i samotnych, zorganizowane przez Zarząd Rejonowy PKPS w Bartoszycach.
10. W dniu 30.11.2017 roku zakończyła się realizacja prac społecznie-użytecznych, które rozpoczęły się
08.02.2017 r. Na przestrzeni całego roku wzięło w nich udział 7 osób - 3 mężczyzn, którzy wykonywali
prace ogólnobudowlane i konserwatorskie oraz 4 kobiety, które pomagały w pralni, zmywalni
i wykonywały prace porządkowe.
ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY OŚWIATY
1. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej jednostki samorządu terytorialnego, które
wnioskowały o zwiększenie subwencji z tytułu odpraw dla zwalnianych nauczycieli o kwoty

powyżej 125 000 zł otrzymują 40% kwoty wnioskowanej. Wnioskowano o kwotę 153 631 zł,
z czego 40% to 61 452,40 zł.
2. Ogłoszono otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji planowanego projektu w ramach
naboru dla poddziałania Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój
kompetencji kluczowych uczniów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego. Wniosek dotyczyć będzie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum oraz zakupu wyposażenia dla pracowni przedmiotowych.
3. W związku z rezygnacją jednej opiekunki ogłoszono otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem
jest wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie miasta
Bartoszyce. Termin składania ofert upływa 8 stycznia 2018 roku.

