INFORMACJA
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z działalności w okresie międzysesyjnym
tj. od 29.12.2017 do 8.02.2018
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 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,
- remont części elewacji Urzędu Miasta Bartoszyce,
- przebudowy części ul. Piłsudskiego,
- przebudowy ul. Korczaka,
- budowa budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bartoszycach;
2. Prowadzony jest nadzór nad wykonaniem dokumentacji budowlanej dla inwestycji:
- adaptacja pomieszczeń budynku byłego dworca PKP na potrzeby Centrum Aktywności
Lokalnej,
- rewitalizacja Placu Bohaterów Westerplatte.
3. Pracownicy Wydziału dokonali odbioru dokumentacji budowlanej na:
- przebudowę mostu na przepust nad rzeką Suszycą w ciągu ul. Leśnej,
-zmianę sposobu użytkowania budynku hydroforni i wymiennikowni przy ul. Wyszyńskiego 5 na
miejsce sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennych opiekunów.
4. Pracownicy dokonali odbioru robót budowlanych przebudowy szaletu miejskiego przy ul. Kopernika.
5. Przygotowane zostały założenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie:
- dokumentacji budowlanej na przebudowę ul. Polnej i ul. Chopina,
- termomodernizacji budynku przy ul. Hubalczyków 2,
- modernizacji targowiska miejskiego przy ul. Kętrzyńskiej,
- modernizacji oświetlenia: budowa oświetlenia na kortach oraz przebudowa części oświetlenia na
ul. Paderewskiego od ul. Traugutta do ul. Bema.
6. Pracownicy Wydziału przeprowadzili postepowanie w sprawie wyboru wykonawcy dokumentacji
projektowej i robót budowlanych związanych z budową Ogólnodostępnej Strefy Aktywności tzw. OSA.
7. Zamówionych zostało:
- pięć wiat śmietnikowych, które zostaną zamontowane przy ul. Turkowskiego, Zakole, Korczaka,
Kowali oraz Cynkowej;
- cztery wiaty przystankowe.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. Zakończono postępowania:
- na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego podczas budowy hali sportowej. Wybrano ofertę
firmy VARIA Mariusz Iwanowicz z Olsztyna. Cena łączna za trzy branże 73.800,00 zł,
- na dostawę do ZUK walca drogowego i lawety do transportu walca. Wybrano ofertę firmy PHU
EL-NAR Dariusz Zygnerski z Bartoszyc. Cena za walec to 36.800,00 zł, natomiast za przyczepę
9.000,00 zł,
- na wykonanie projektu przebudowy ul. Polnej w Bartoszycach. Wybrano ofertę Zakładu Usług
Drogowych z Bartoszyc za kwotę 31.000,00 zł.
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
1. Nabyto w drodze komunalizacji nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem byłego dworca oraz
nieruchomość stanowiącą Plac Dworcowy w Bartoszycach.
2. Przekazano w drodze darowizny Powiatowi Bartoszyckiemu spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 6/55 w Bartoszycach.
3. Ogłoszono przetargi:
- na zbycie działki położonej przy ul. Kajki w Bartoszycach, przeznaczonej pod zabudowę usługowo
– rzemieślniczą;
- na zbycie działki położonej przy ul. Leśnej w Bartoszycach, przeznaczonej pod budowę kaplicy
przy cmentarzu komunalnym.
Przetargi odbędą się 14 marca 2018 r.
4. Ogłoszono przetarg:
- na zbycie działki położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach, przeznaczonej pod zabudowę
produkcyjną, składową i magazynową.
Przetarg odbędzie się 16 kwietnia 2018 r.
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY
Od 5 lutego 2018 r., na podstawie wysokości środków przyznanych z Powiatowego Urzędu Pracy
w Bartoszycach, w ramach robót publicznych zatrudnienie w Urzędzie Miasta Bartoszyce znalazło 6 osób
bezrobotnych. Osoby te, 2 kobiety i 4 mężczyzn, będą zajmowały się pracami porządkowymi i pomagały
przy pracach remontowych wykonywanych przez ZUK. Umowa na organizację robót publicznych
obejmuje okres 5 miesięcy i zakończy się 30 czerwca br.
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, WSPÓLPRACY I ROZWOJU
1. Pracownicy wydziału zorganizowali powitanie Nowego Roku. W ramach przedsięwzięcia tradycyjnie
na Placu Bohaterów Westerplatte przygotowany został pokaz sztucznych ogni oraz koncert zespołu.
2. Poprzez wydrukowanie plakatów pracownicy wsparli organizację Orszaku Trzech Króli.
3. W dniu 18 stycznia 2018 r. wydział zorganizował gościnną wizytę Marszałka Województwa Gustawa
Marka Brzezina. Spotkanie miało na cel podsumowanie zrealizowanych, a także trwających zadań
inwestycyjnych wspieranych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
4. Prowadzono działania dot. rozstrzygnięcia plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Miasta
Bartoszyce 2017. Laureatów poznamy podczas Bartoszyckiej Gali Sportu, która odbędzie się w lutym
w Bartoszyckim Domu Kultury.
5. Pracownicy wydziału wspierali Hufiec ZHP przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
drukując plakaty informacyjne.

6. Opracowany został kolejny, bartoszycki kalendarz imprez kulturalnych.
7. Na bieżąco prowadzona jest dokumentacja fotograficzna miejskich inwestycji.
8. Ogłoszono 2 konkursy dotacyjne na realizację zadań publicznych tj. upowszechnianie kultury
fizycznej, organizacji zająć oraz współzawodnictwa w piłce nożnej, wspierania kultury i sztuki, a także
ochrony i promocji zdrowia na rok 2018 r. Termin składania ofert upływa z dnie 19 lutego.
9. Trwają przygotowania do obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. PROFILATYKI UZALEŻNIEŃ
1. Dnia 15 stycznia br. został ogłoszony otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018 rok. Termin składania ofert upływa dnia 09.02.2018 r.
2. W ramach organizowanej akcji „Ferie w Mieście 2018” w dniach 22.01.- 26.01.2018 r. na Placu
Bohaterów Westerplatte w Bartoszycach wystawione było urządzenie rekreacyjne Snowtubing- imitujące
śnieżną górę. Urządzenie dostarczyło mnóstwo pozytywnych emocji i cieszyło się dużym
zainteresowaniem zarówno ze strony najmłodszych, jak i starszych mieszkańców.
3. 2 lutego 2018r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bartoszycach przy ul. Traugutta 23 przy
zaangażowaniu Stowarzyszenia NORA odbyła się Zabawa Feryjna. Uczestnicy mieli możliwość
skorzystania bezpłatnie z takich atrakcji jak: dmuchańce, kącik malowania buziek, strefa xbox,
modelarnia, zabawy z chustą animacyjną, ogromne bańki. Nie zabrakło przekąsek w postaci popcornu
i słodkich naleśników.
STRAŻ MIEJSKA
1. W omawianym okresie Straż Miejska ujawniła 91 wykroczeń, w tym: 53 porządkowe i 38 drogowych.
2. Ujawnione wykroczenia dotyczyły m.in.:
- zanieczyszczania i zaśmiecania miejsc publicznych oraz chodników przebiegających wzdłuż
nieruchomości,
- umieszczania informacji w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
- niezachowywania środków ostrożności przy wyprowadzaniu psów oraz pozostawiania
nieczystości po psach,
- używania środków pirotechnicznych niezgodnie z przepisami,
- nieprawidłowego parkowania pojazdów, m.in. na zakazach i zieleńcach oraz w miejscach
wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
- spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem,
- palenia wyrobów tytoniowych na przystankach komunikacyjnych,
- zakłócania porządku w miejscach publicznych,
- pozostawiania wraków pojazdów na pasach drogowych Gminy Miejskiej; 2 właścicieli takich
pojazdów zostało zobowiązanych do ich usunięcia.
3. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili w/w okresie 23 przypadki naruszenia przepisów prawa
na terenie miasta. Zgrany materiał dowodowy został przekazany do KPP Bartoszyce.
4. W wyniku kontroli porządku i czystości w mieście, prowadzonych przez strażników miejskich:
- ustalono, na podstawie kodu kreskowego Poczty Polskiej, osobę, która wyrzuciła na terenie
miasta kilka worków nieczystości; sprawca został ukarany mandatem,
- 3 właścicielom prywatnych posesji nakazano usunięcie nieczystości zalegających na ich
posesjach,
- 12 właścicieli posesji uporządkowało chodniki przebiegające wzdłuż ich nieruchomości,
- ustalone zostały dane 6 osób, które umieszczały informacje w miejscach do tego

nieprzeznaczonych i wszczęto wobec nich postępowania wyjaśniające,
- 8 razy firma utylizacyjna zabezpieczała padłe zwierzęta (koty i psy).
5. Na terenie miasta strażnicy miejscy ujawnili 5 psów bez opieki właścicieli. W wyniku
przeprowadzonych czynności wyjaśniających odnaleziono 4 właścicieli, którzy otrzymali mandaty
karnych, natomiast 1 pies został mieszczony w schronisku dla zwierząt w Bagienicach Małych.
6. W/w okresie strażnicy miejscy pełnili służby samodzielnie oraz wspólne z policją i strażą graniczną.
W dni robocze w godz. 7.00 - 21.00, a także w soboty w dzień oraz w godzinach nocnych 20.00 - 4.00
z soboty na niedzielę.
7. Straż Miejska zabezpieczała porządek i bezpieczeństwo podczas Nocy Sylwestrowej na Placu Boh.
Westerplatte oraz Orszaku 3 Króli.
8. Strażnicy miejscy konwojowali przewóz środków płatniczych do banku dla potrzeb Wydziału
Finansowego UM.
9. Strażnicy miejscy wspólnie z pracownikiem socjalnym MOPS oraz policjantem, raz w tygodniu,
uczestniczyli w akcji pomocy osobom bezdomnym, mającej na celu zachęcanie tych osób do
zamieszkania w Schronisku dla Bezdomnych w Bartoszycach oraz korzystania z kąpieli i wymiany
odzieży.
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
1. Usunięto wiatrołomy z ciągów pieszych przy ul. Leśnej i Lasu Miejskiego.
2. W związku z budową hali sportowej usunięto ławki parkowe i kosze z ul. Korczaka.
3. Zakończono prace przy wykonaniu ścian działowych w punkcie opiekunek dziennych dzieci do lat 3
przy ul.11-Listopada.
4, Zdemontowano 2 sztuki urządzeń zabawowych na placu zabaw ul. Wyszyńskiego.
5. Wykonany został drenaż terenu przy ul. A Krajowej (wykonano 25mb rurociągu wraz ze złożem
fitracyjnym)
6, Dokonano wycinki drzew:
- w sąsiedztwie ścieżki rowerowej (10 sz.) ul. Kętrzyńska - ul, Boh Warszawy,
- pod planowaną przebudowę ulicy ul. Nad Łyną (79 drzew).
- ze względu na stan sanitarny: ul. Andersa (2), ul. Leśna (1), ul. Struga (2), ul, Pieniężnego (3),
ul, Mierosławskiego (1), ul. Nowowiejskiego (Park Elisabeth - 30 szt.)
7. W miesiącu styczniu 10 pracowników skierowanych wyrokiem Sądu do odpracowania na rzecz Gminy
Miejskiej Bartoszyce przepracowało łącznie 264 roboczogodziny wykonując prace gospodarcze na
terenie miasta oraz cmentarzy komunalnych .
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Pracownicy Ośrodka wytypowali 100 dzieci, które wzięły udział w choince organizowanej przez ZR
PKPS w Bartoszycach.
2. Wspólnie ze Strażą Miejską patrolowano miejsca, w których przebywają osoby bezdomne, celem było
poinformowania ich o możliwości skorzystania z oferty Schroniska dla Osób Bezdomnych.
3. Zakończone zostały prace remontowo - budowlane mieszkania chronionego. Zakupiono drobne
wyposażenie oraz przekazano sprawozdanie końcowe z realizacji zadania, związanego z rozwojem sieci
mieszkań chronionych, dofinansowanego w roku 2017.
4. 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
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020), w tym m.in. działalność Punktu Konsultacyjnego, zajęcia
dla dzieci oraz warsztaty dla dorosłych w ramach „Szkoły dla rodziców”.
5. Podpisano umowę na otrzymanie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych

gminy związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2018
roku, przeprowadzono postępowania w celu wyłonienia operatora usług opiekuńczych oraz rekrutację
osób kwalifikujących się do skorzystania z usługi.
6. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od początku jej realizacji
(01.04.2016r.) do dnia 31 stycznia 2018 r.
- przyjęto łącznie 2.169 wniosków na okres zasiłkowy 2016/2017 i 1.594 wniosków na okres
zasiłkowy 2017/2018, w oparciu o które wydano 2350 decyzji na okres zasiłkowy 2016/2017
i 1.571 decyzji na okres zasiłkowy 2017/2018,
- wypłacono 23.274.772,51 zł dla 1.885 rodzin (2611 dzieci), uprawnionych do świadczenia
wychowawczego.
Poziom wypłat w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 r. wyniósł – 12.745.614,71 zł dla 1.778 rodzin
(2.448 dzieci)
Poziom wypłat w okresie 01.10.2017 – 31.01.2018 r. (nowy okres zasiłkowy 2017/2018) wyniósł –
3.966.548,90 zł dla 1.436 rodzin (2.043 dzieci) uprawnionych do świadczenia wychowawczego.
7. W ramach działalności merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Domu
„Senior-WIGOR” zorganizowano wiele imprez i spotkań oraz wizyt tematycznych, w tym m.in.:
- 05.01.2018r. uczestnicy Dziennego Domu "Senior-WIGOR" podczas spotkania członków
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaprezentowali program artystyczny pt.
"Jasełka".
- 18.01.2018r. odbyło się spotkanie integracyjne członków Klubu Seniora pn. "Bal Noworoczny".
- 19.01.2018r. przedstawiciele ŚDS wzięli udział w balu karnawałowym organizowanym przez
ŚDS w Górowie Iławeckim.
- 24.01.2018r. odbyła zabawa karnawałowa Środowiskowego Domu z udziałem gości
z zaprzyjaźnionych placówek tj. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bartoszycach oraz
Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotraszewie.
- 25.01.2018r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, z udziałem
dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach, połączona z występem Zespołu
Śpiewaczego "Srebrne Nuty",
- 28.01.2018r. członkowie Zespołu Śpiewaczego "Srebrne Nuty" wystąpili w Wiejskim Domu
Kultury w Rodnowie podczas spotkania seniorów połączonego z obchodami Dnia Seniora oraz
Dnia Babci i Dziadka.
- 31.01.2018 r. uczestnicy Dziennego Domu "Senior-WIGOR" gościli dzieci biorące udział
w zajęciach organizowanych w ramach projektu "Bądź aktywny". Wspólne spotkanie miało na
celu integrację międzypokoleniową.
- 06.02.2018r. odbyła się wizyta delegacji z Francji, osób zajmujących się problematyką
społeczną. Grupa zapoznała się z funkcjonującymi placówkami wsparcia dziennego pobytu –
Środowiskowego Domu Samopomocy, Dziennego Domu „Senior-WIGOR” oraz Schroniska dla
Osób Bezdomnych.
8. W oparciu o bazę lokalową MOPS odbyło się 31 spotkań, zorganizowanych m.in. przez grupy robocze
Zespołu Interdyscyplinarnego, grupy wsparcia i organizacje pozarządowe skupione w Programie
Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Pomocy Społecznej oraz 6 okolicznościowych,
w tym m.in.: zabawa choinkowa dla dzieci pracowników MOPS, zabawa choinkowa organizowana
przez ZR PKPS przy współpracy pracowników socjalnych MOPS, zabawa choinkowa dla
podopiecznych SION, spotkanie z przedstawicielem Policji dotyczącym bezpieczeństwa w zakresie
postępowania na wypadek sygnału o podłożeniu w Ośrodku m. in materiałów wybuchowych.
9. W dniu 2.02.2018r. rozpoczęła się realizacja prac społecznie - użytecznych, w których aktualnie
uczestniczą 4 osoby - 2 mężczyzn, którzy wykonują prace ogólnobudowlane i konserwatorskie oraz 2
kobiety, które pomagają w pralni, zmywalni oraz wykonują prace porządkowe.

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY OŚWIATY
1. W tym roku po raz pierwszy rekrutacja do szkół i przedszkoli zostanie przeprowadzona
z wykorzystaniem systemów informatycznych. Wnioski o przyjęcie do szkół podstawowych
i przedszkoli będzie można składać od 1 do 16 marca 2018 roku. Na stronach internetowych Urzędu
Miasta Bartoszyce zostały opublikowane informacje dotyczące rekrutacji w tym:
- zasady przyjęć uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych,
- zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach,
- zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 31.01.2018 r. określające terminy
rekrutacji oraz podające do publicznej wiadomości kryteria, punkty za kryteria i dokumenty
niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów obowiązujących podczas rekrutacji.
2. Dokonano, wymaganej prawem oświatowym analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2017 roku.
Na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty nauczyciela wydano
w 2017 roku 14 095 411,11 złotych. Średnie wynagrodzenia w poszczególnych grupach awansu
zawodowego przekroczyły wymagane w Karcie nauczyciela średnio o: 205 złotych miesięcznie w grupie
nauczycieli dyplomowanych, o 86 złotych miesięcznie w grupie nauczycieli mianowanych, o 490 złotych
miesięcznie w grupie nauczycieli kontraktowych i o 240 złotych miesięcznie w grupie nauczycieli
stażystów. Osiągnięte średnie nie wymagają więc wypłaty nauczycielom jednorazowego dodatku
uzupełniającego.
3. Podczas ferii zimowych, tj. w okresie od 22.01.2018 r. do 02.02.2018 r. w dni robocze prowadzone
były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Szkole Podstawowej nr 3 w wymiarze 4 godzin dzienne.
4. Wyłoniono partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach naboru do poddziałania 2.2.1:
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów,
ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego
2014 - 2020. Projekt przygotowywany jest w partnerstwie z Project Hub sp. z o.o. z Poznania. Termin
składania wniosków aplikacyjnych upływa 23 lutego 2018 roku.

