INFORMACJA
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z działalności w okresie międzysesyjnym
tj. od 9.02.2018 do 14.03.2018
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,
- przebudowa części ul. Piłsudskiego,
- przebudowa ul. Korczaka,
- budowa budynku hali sportowej przy ul. Korczaka.
2. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad wykonaniem dokumentacji budowlanej dla inwestycji:
- adaptacja pomieszczeń budynku byłego dworca PKP na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej,
- rewitalizacja Pl. Boh. Westerplatte,
- przebudowa ul. Polnej.
3. Pracownicy Wydziału dokonali odbioru dokumentacji budowlanej robót związanych z budową
Ogólnodostępnej Strefy Aktywności tzw. OSA przy ul Nowowiejskiego w Bartoszycach.
4. Przygotowane zostały założenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę
odnawialnych źródeł energii elektrycznej w Gminie Miejskiej Bartoszyce.
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
1. Pracownicy Wydziału uczestniczyli w zebraniach wspólnot mieszkaniowych organizowanych przez
Spółkę LOKUM, reprezentując Gminę jako właściciela lokali.
2. Odwołano darowiznę nieruchomości, położnej przy ul. Boh. Monte Cassino w Bartoszycach,
przekazanej na rzecz Powiatu Bartoszyckiego na budowę boiska sportowego, w związku
z niewykorzystaniem przedmiotu darowizny na cel określony w umowie.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. Otwarto oferty w postepowaniu na zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy
ul. Kętrzyńskiej. Oferty złożyły dwie firmy:
- Materiały Budowlane Hurt-Detal Arkadiusz Gołombiewski, Bartoszyce, Cena 2.701.983,87 zł. Termin
realizacji 390 dni. Okres gwarancji 84 miesiące.
- Zakład Remontowo – Budowlany Wojciech Lewandowski, Bartoszyce, Cena 2.117.141,15 zł. Termin
realizacji 381 dni. Okres gwarancji 84 miesiące.
2. Otwarto oferty w postepowaniu na remont części ul. Nad Łyną. Wpłynęła jedna oferta wykonawcy DARTRANS Dariusz Szutowicz, Wiatrak, na kwotę 1.027.918,11 zł. Termin realizacji 130 dni. Okres
gwarancji 60 miesięcy.

3. Ogłoszono postepowania:
- na budowę 7 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Otwarcie ofert w dniu
26.03.2018 r.,
- na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Miejskiej
Bartoszyce. Otwarcie ofert 27.03.2018 r.
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, WSPÓLPRACY I ROZWOJU
1. Pracownicy prowadzili działania związane z organizacją obchodów 686-lecia urodzin miasta. Główne
uroczystości odbyły się w dniu 17 lutego w Bartoszyckim Domu Kultury. W ramach obchodów
pracownicy wsparli również organizację zawodów strzeleckich, które odbyły się na strzelnicy przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszycach oraz opracowali plakat informacyjny dotyczący
tego wydarzenia,
2. W dniach 1 - 9 marca br. odbyły się w naszym mieście uroczystości związane z obchodami Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych:
- 1 marca odprawiona została w Sanktuarium św. Brunona Msza św. za Ojczyznę oraz odbył się
uroczysty Apel Pamięci na cmentarzu komunalnym przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach,
- 4 marca zorganizowany został Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym, w którym udział
wzięło blisko 200 zawodników.
Pracownicy wydziału wsparli organizację obchodów tego święta.
3. Pracownicy wydziału byli również współorganizatorami plebiscytu na „10-ciu Najpopularniejszych
Sportowców roku 2017”. Uroczysta Gala Sportu odbyła się w dniu 26 lutego w Bartoszyckim Domu
Kultury.
4. Rozpoczęły się przygotowania do organizacji finału konkursu „Drugie życie roweru”, który odbędzie się
10 czerwca 2018 roku na Placu Boh. Westerplatte w Bartoszycach,
5. Trwa weryfikacja wniosków w ramach Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.
Konkurs skierowany jest do bartoszyckiej młodzieży, która w sposób szczególny wyróżnia się
w działaniach wolontaryjnych.
6. Powołano komisję konkursową oraz przygotowano rozstrzygnięcie dwóch konkursów dotacyjnych na
zadania zlecone organizacjom pozarządowym w zakresie sportu, kultury oraz niepełnosprawności.
7. Gromadzona jest przez pracowników wydziału dokumentacja fotograficzna działań prowadzonych przez
Urząd Miasta Bartoszyce oraz jednostki podległe.
STRAŻ MIEJSKA
1. W omawianym okresie Straż Miejska ujawniła 95 wykroczeń, w tym: 60 porządkowych i 35 drogowych.
2. Ujawnione wykroczenia dotyczyły m.in.:
- braku aktualnych szczepień psów przeciwko wściekliźnie,
- niezachowywania środków ostrożności przy wyprowadzaniu psów oraz pozostawiania po nich
nieczystości,
- zanieczyszczania i zaśmiecania miejsc publicznie dostępnych oraz chodników przebiegających wzdłuż
nieruchomości,
- palenia wyrobów tytoniowych na przystankach komunikacyjnych,
- umieszczania informacji w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
- nieprawidłowego parkowania pojazdów,
- spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem,
- zakłócania porządku w miejscach publicznych,
- spalania odpadów komunalnych w piecach budynków jednorodzinnych.
3. W wyniku prowadzonych kontroli porządku i czystości w mieście realizowano następujące
przedsięwzięcia:

- 6 podejmowano interwencję w sprawie padłych zwierząt,
- 4 właścicielom prywatnych posesji nakazano usunięcie zalegających nieczystości,
- zobowiązano właścicieli 2 pojazdów, których stan techniczny wskazywał, że nie są użytkowane, do
usunięcia ich z zajmowanego pasa drogowego,
- 14 właścicieli posesji uporządkowało chodniki przebiegające wzdłuż ich nieruchomości,
- wobec 5 osób umieszczających informacje w miejscach do tego nie przeznaczonych wszczęto
postępowania wyjaśniające.
4. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 18 przypadków naruszenia przepisów prawa na terenie
miasta. Zgrany materiał dowodowy został przekazany KPP w Bartoszycach. O każdym przypadku łamania
porządku i bezpieczeństwa w mieście operatorzy monitoringu powiadamiali Straż Miejską oraz Policję.
5. Strażnicy miejscy czterokrotnie podejmowali działania w sprawie psów pozostających bez opieki.
Właścicieli 3 psów odnaleziono i zostały wobec nich wyciągnięte sankcje w postaci mandatów karnych.
Jeden pies został umieszczony na pobyt stały w schronisku dla zwierząt w Bagienicach Małych.
6. Strażnicy miejscy pomagali w ustaleniu adresów zamieszkania osób skierowanych na kwalifikację
wojskową.
7. Ponadto strażnicy miejscy konwojowali przewóz środków płatniczych do banku dla potrzeb Wydziału
Finansowego UM.
8. W dniach 22 i 26 lutego oraz 2 marca wspólnie z pracownikami MOPS patrolowano miejsca, w których
przebywają osoby bezdomne w celu poinformowania ich o możliwości skorzystania z oferty Schroniska dla
Osób Bezdomnych.
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Przy wsparciu pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych we wskazanym okresie wykonane
zostały następujące prace:
- wycinka sanitarna w Lasku Miejskim przy ul. Leśnej (usuwanie wiatrołomów i wywrotów),
- zmiana organizacji ruchu na ulicach: Słowackiego, Bema (przy budynku 51), Piłsudskiego oraz Placu
Konstytucji 3-Maja (demontaż znaków B-1),
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej ulic: Poniatowskiego, Paderewskiego, Żeromskiego.
Ponadto ZUK wsparł Organizację "Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych" (dekoracja miasta, organizacja
apelu poległych na cmentarzu komunalnym, pomoc przy organizacji biegu)
Od 09.02.2018 r. do 09,03.2018 r. w ramach odpracowania przez osoby skierowane przez sąd, na terenie
Gminy Miejskiej Bartoszyce w pracach porządkowych i gospodarczych uczestniczyło 9 osób,
przepracowując łącznie 337 roboczogodzin.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Pracownicy MOPS uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego w siedzibie Ośrodka odbyło się 11 spotkań z ofiarami oraz 7 spotkań ze sprawcami przemocy.
2. Wspólnie ze Strażą Miejską patrolowano miejsca, w których przebywają osoby bezdomne.
3. Kontynuowano działania w zakresie realizacji projektu pn. „Bądź aktywny” - rozwój usług społecznych
szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, w tym m.in. działalność Punktu
Konsultacyjnego, zajęcia dla dzieci, warsztaty dla dorosłych w ramach „Szkoły dla Rodziców”, warsztaty
dla rodzin z osobą niesamodzielną z lekarzem, pielęgniarką, dietetykiem, psychologiem.
4. 14 lutego br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki naboru w ramach
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020 Edycja 2018 Moduł II. Decyzją Ministerstwa Gmina
Miejska Bartoszyce otrzymała dotację w maksymalnie możliwej wysokości, tj. 90.000,00 zł.

5. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od początku jej realizacji (01.04.2016 r.)
do dnia 14 marca 2018 r.:
- przyjęto łącznie 2.169 wniosków na okres zasiłkowy 2016/2017 i 1.612 wniosków na okres zasiłkowy
2017/2018, w oparciu o które wydano odpowiednio - 2.350 decyzji oraz 1.594 decyzje,
- wypłacono 24.441.068.11 zł dla 1.897 rodzin (2.630 dzieci uprawnionych do świadczenia).
6. W ramach działalności merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Domu
„Senior-WIGOR” zorganizowano wiele imprez i spotkań, w tym m.in.:
1) 08.02.2018 r. - spotkanie integracyjne seniorów z udziałem placówek wsparcia z Barczewa i Jezioran;
2) 12.02.2018r. - zabawa walentynkowa w Środowiskowym Domu Samopomocy;
3) 15.02.2018 r. - „Walentynki na wesoło w Klubie Seniora”,
4) 22.02.2018 r. - spotkanie w Dziennym Domu „Senior-WIGOR nt. „Jak chronić się przed mrozem?",
5) 04.03.2018 r. - występ Zespołu „Srebrne Nuty” w Bartoszyckim Domu Kultury podczas XXII edycji
Kaziuków Wilniuków;
6) 08.03.2018 r. - uroczysta akademia z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn w Dziennym Domu „SeniorWIGOR” ph. „Kopernik też była kobietą”.
7. W oparciu o bazę lokalową MOPS odbyły się 23 spotkania o charakterze stałym oraz
4 okolicznościowe, w tym m.in. szkolenie dla pracowników MOPS w zakresie wdrożenia Programu
Teleopieki.
8. Trwa realizacja rozpoczętych w dniu 2 lutego br. prac społecznie użytecznych, w których aktualnie
uczestniczy 5 osób. 2 mężczyzn, którzy wspólnie z konserwatorami Ośrodka wykonują prace
ogólnobudowlane, porządkowe i konserwatorskie oraz 3 kobiety, które wspólnie z pokojowymi wykonują
prace porządkowe i wspomagają pracę w pralni.
ZESPÓL ADMINISTRACYJNY OŚWIATY

1. Od 1 marca trwa rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
klas pierwszych szkół podstawowych. Wnioski można składać do 16 marca. Podanie do publicznej
wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych nastąpi 19 kwietnia 2018 r.
2. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe!”
ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego
2014-2020. Wartość projektu to 2.051.137,20 zł, z tego dofinansowanie 1.945.724,20 zł. Wkład własny
w wysokości 105.413,00 zł wnoszony jest w postaci rzeczowej. W ramach projektu we wszystkich
bartoszyckich szkołach podstawowych przewiduje się prowadzenie dodatkowych zajęć z matematyki,
chemii, fizyki, biologii, j. angielskiego oraz zajęć z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(zaj. korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne). Ponadto przewidziany jest zakup
pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych oraz sprzętu do nowoczesnych pracowni ICT
(technologie informacyjno-komunikacyjne - information and communication technology).
3. Wniosek o dofinansowanie projektu „Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce!”
złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020 został oceniony pozytywnie i skierowany do
dofinansowania. Wartość projektu to 717.285,00 zł, z tego dofinansowanie to 609.692,25 zł. Wkład własny
w wysokości 107.592,75 zł wnoszony jest w postaci rzeczowej. W ramach projektu w przedszkolach,
prowadzone będą zajęcia z j. angielskiego, programowania i robotyki oraz zostaną zakupione pomoce
dydaktyczne.

