INFORMACJA
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z działalności w okresie międzysesyjnym
tj. od 15.03.2018 do 16.05.2018
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,
- termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2,
- przebudowa i rozbudowa części ul. Nad Łyną,
- przebudowa części ul. Piłsudskiego,
- przebudowa ul. Korczaka,
- budowa budynku hali sportowej.
2. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad wykonaniem dokumentacji budowlanej dla inwestycji:
- adaptacja pomieszczeń budynku byłego dworca PKP na potrzeby Centrum Aktywności
Lokalnej,
- rewitalizacji Pl. Boh. Westerplatte.
- przebudowy ul. Polnej w Bartoszycach.
3. Pracownicy Wydziału dokonali odbioru części robót związanych z przebudową ul. Piłsudskiego.
4.Przygotowane zostały założenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie:
- zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku byłej wymiennikowni przy ul.
Wyszyńskiego na punkt opieki nad dziećmi do lat trzech przez opiekunów dziennych,
- adaptacji pomieszczeń biurowych na punkt opieki nad dziećmi do lat trzech przez dziennych
opiekunów w Bartoszycach przy ul. Bema 40,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. W związku z brakiem ofert, unieważniono drugie postepowania na:
- zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Kętrzyńskiej,
- budowę 7 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.
2. Zakończone zostały postępowania:
- na remont części ul. Nad Łyną. Wybrano ofertę firmy DARTRANS Dariusz Szutowicz za cenę
1.027.918,11 zł,
- na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Miejskiej
Bartoszyce, jednak wykonawca odstąpił od podpisania umowy,
- na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na punkt opieki nad dziećmi do lat
trzech w Bartoszycach przy ul. Bema 40. Wybrano ofertę Pani Jolanty Andruszkiewicz
z Bartoszyc za ceną 93.783,33 zł.
3. Ogłoszono postepowanie na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.

WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
1. Przeprowadzono przetargi na zbycie nieruchomości:
- działki o pow. 1.733 m2, położonej przy ul. Leśnej, przeznaczonej pod budowę kaplicy przy
cmentarzu komunalnym – działka nie została zbyta;
- działki o pow. 3.434 m2, położonej przy ul. Kajki, przeznaczonej pod zabudowę usługowo –
rzemieślnicza – działka nie została zbyta;
- działki o pow. 1,4973 ha, położonej przy ul. Kętrzyńskiej, przeznaczonej pod zabudowę
produkcyjną, składową i magazynową – działka nie została zbyta.
2. Przeznaczono do zbycia lokal użytkowy o pow. 23,08 m2, położony przy ul. Starzyńskiego 4/1.
Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po 30.05.2018 r.
3. Zakończono etap opiniowania i uzgodnień projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla pięciu fragmentów miasta Bartoszyce. Projekt został wyłożony do
publicznego wglądu w dniach od 20 kwietnia do 14 maja 2018 r. Uwagi do projektu planu
miejscowego mogą być składane w terminie do dnia 28 maja 2018r.
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, WSPÓŁPRACY I ROZWOJU
1. Prowadzenie przez pracowników wydziału działań dot. organizacji finału VI edycji konkursu pn.
Drugie Życie Roweru. Konkurs odbędzie się 16.06.2018 roku o godz. 13:00 na Placu Boh.
Westerplatte w Bartoszycach,
2. Pracownicy wydziału wsparli organizację piątego pływania Morsów w rzece Łynie,
3. W dniu 13 kwietnia pracownicy wydziału zorganizowali na cmentarzu komunalnym w Bartoszycach
uroczystość upamiętniającą 78. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej i Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej,
4. Wydział był współorganizatorem Bartoszyckiego Tygodnia Patriotycznego,
5. Wydział wsparł organizację XVI Mistrzostwa Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym,
6. Przygotowano sprawozdanie z realizacji „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 2017 r.”,
7. Prowadzenie przez pracowników wydziału działań dotyczących zorganizowania pobytu
w Bartoszycach delegacji zagranicznych z Niemiec i Rosji w ramach obchodów Międzynarodowych
Dni Regionu Bartoszyce,
8. Pracownicy wydziału prowadzą również działania dotyczące organizacji w dniu 1 czerwca
uroczystości poświęcenia nowego krzyża AK na cmentarzu komunalnym w Bartoszycach,
9. Pracownicy wydziału włączają się we współorganizację biegu pn. „Bartoszycka Dycha Brzegiem
Łyny”. Działania prowadzone są przy współudziale Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka”.
Bieg odbędzie się 24 czerwca bieżącego roku,
10. Trwają przygotowania do organizacji zakończenia XX Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny, które
przypadają 15 czerwca br.
STRAŻ MIEJSKA
1. W omawianym okresie ujawniono 185 wykroczeń: 120 porządkowych i 85 drogowych.
2. Ujawnione wykroczenia dotyczyły m.in.:
- niezachowania środków ostrożności przy wyprowadzaniu psów oraz pozostawiania nieczystości
po psach,
- umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych,
- nieprawidłowego parkowania pojazdów (m.in. na miejscach wyznaczonych dla
niepełnosprawnych, zieleńcach, zakazach),

3.

4.

5.

6.
7.
8.

- spożywania alkoholu w miejscach publicznych,
- palenia wyrobów tytoniowych na przystankach komunikacyjnych,
- zanieczyszczania i zaśmiecania miejsc publicznych.
Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 33 przypadki naruszenia przepisów prawa na
terenie miasta. Zgrany materiał dowodowy został przekazany Komendzie Powiatowej Policji
w Bartoszycach.
W wyniku kontroli bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Bartoszyce, przeprowadzanych
przez strażników miejskich:
- 6 właścicielom prywatnych posesji oraz 5 firmom nakazano usuniecie zalegających nieczystości
z należących do nich terenów,
- ustalono dane 8 osób zamieszczających ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych
i wszczęto wobec nich postępowania wyjaśniające,
- 3 właścicieli pojazdów zostało zobowiązanych do usunięcia niesprawnych technicznie
samochodów z zajmowanego pasa drogowego,
- firma utylizacyjna 12 razy zabezpieczała padła zwierzęta.
Ponadto strażnicy kontrolowali ważność szczepień psów przeciwko wściekliźnie.
Na terenie miasta strażnicy miejscy ujawnili 4 psy bez opieki właścicieli. W wyniku
przeprowadzonych czynności wyjaśniających odnaleziono właścicieli wszystkich czworonogów.
Wobec tych osób zostały wyciągnięte sankcje karne.
W/w okresie strażnicy miejscy pełnili służby samodzielnie, z policjantami oraz ze strażnikami
granicznymi.
Straż Miejska zabezpieczała porządek i bezpieczeństwo podczas Świąt Wielkanocnych oraz
Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Nie stwierdzono naruszenia przepisów prawa,
Wraz z początkiem miesiąca maja strażnicy miejscy rozpoczęli patrole rowerowe.
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Przy wsparciu osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, pracownicy ZUK wykonali następujące
prace na terenie miasta.
1. Demontaż starych oraz wykonanie i montaż nowych ławek parkowych przy ulicach Hubalczyków
i 11 Listopada.
2. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego na terenie miasta - wg zlecenia WTI.
3. Wywóz z lasu miejskiego po zakończeniu wycinki sanitarnej drewna opałowego 40 m3 oraz
drewna tartacznego 21,50 m3 (drewno to po przetarciu w tartaku zostanie użyta na cele miasta).
4. Rozbiórka budynków gospodarczych (ul. Cynkowa).
5. Montaż baneru związanego ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości (na starym moście).
6. Przeniesienie, w związku z remontem budynku, przystanku komunikacji miejskiej
(ul. Hubalczyków).
7. Wykonanie w trybie alarmowym płotu zabezpieczającego przy budynku tzw. Arsenału na Placu
Zwycięstwa.
8. Wykonanie utwardzenia terenu pod obudowę śmietnikową przy ulicach: Cynkowa, Zakole,
Korczaka, Turkowskiego i Kowali.
9. Remont cząstkowy dróg gruntowych przy ul.: Przemysłowej, Sosnowej i Jeziornej.
10. Organizacja uroczystości z okazji "Światowego Dnia Ofiar Katynia" - cmentarz komunalny
ul. Kętrzyńska.
11. Wykonanie utwardzenia pod wiaty przystankowe (ul. Broniewskiego i Nowowiejskiego).
12. Trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego na terenie miasta.
13. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej ul. Hubalczyków, ul.11-go Listopada, ul. Struga.

14. Oznakowanie poziome miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych ul. Piłsudskiego.
15. Demontaż, remont i ponowny montaż progów zwalniających ul. Wajdy.
16. Zmiana organizacji ruchu ul. Kopernika - ul. Kętrzyńska (przejazd przez tzw. Kamyk).
17. Obsługa Tygodnia Patriotycznego - dekoracja miasta flagami narodowymi.
18. Remont dachu garażu Straży Miejskiej ul. Cynkowa.
19. Wymiana piasku w piaskownicach na terenie miasta (ul. Wajdy 10A, ul. Przemysłowa,
ul. Wolskiego 5, ul. Słowackiego 1C).
20. Demontaż zniszczonej i wykonanie nowej piaskownicy wraz z wymianą piasku w punkcie opieki
nad dziećmi ul.11-go Listopada.
21. Demontaż zniszczonych ławek oraz ustawienie nowych ławek parkowych przy parkingu na
ul. Turkowskiego (2 szt.).
22. Wznowiono prace przy remoncie ciągu pieszego ul. Andersa do granicy miasta.
23. W miesiącu kwietniu w ramach odpracowania kary na terenie miasta przy pracach gospodarczych
pracowało 9 osób, przepracowując łącznie 268 roboczogodzin. Od 1 do 11 maja w ramach
odpracowania kary na terenie miasta pracowały 4 osoby, które przepracowały łącznie 64
roboczogodziny.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Pracownicy MOPS uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego w siedzibie Ośrodka, odbyło się 16 spotkań z ofiarami oraz 22 spotkania ze sprawcami przemocy.
2. W okresie od 19 do 21 marca, 10 i 24 kwietnia oraz 10 maja, za pośrednictwem ZR PKPS
w Bartoszycach, wydawano żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014 - 2020 dla 800 osób.
3. 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, warsztaty dla dorosłych w ramach „Szkoły dla Rodziców”,
warsztaty dla rodzin z osobą niesamodzielną.
4. 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 3844 wnioski, w oparciu o które wydano 4056 decyzji,
- wypłacono 26.461.011,81 zł dla 1.930 rodzin (2.670 dzieci uprawnionych do świadczenia
wychowawczego).
5. W ramach działalności merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego
Domu „Senior-WIGOR” zorganizowano wiele imprez i spotkań, w tym m.in.:
- 22.03.2018 r. - spotkanie międzypokoleniowe seniorów z dziećmi z Integracyjnego Przedszkola
Publicznego nr 4 w Bartoszycach,
- 27.03.2018r. - uroczyste Śniadanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy;
- 26-29.03.2018r. - szkolenie dla 14 uczestników ŚDS pn. „Bezpieczne surfowanie w Internecie”
- bezpieczeństwo osoby z niepełnosprawnością intelektualną w Internecie w ramach projektu
ZDOBYWAJ WIEDZĘ RAZEM Z NAMI, przeprowadzone przez firmę ROI Consulting
z Warszawy,
- 28.03.2018r. - wspólne zdobienie pisanek uczestników ŚDS z uczniami klasy III Szkoły
Podstawowej nr 3 w Bartoszycach,
- 05.04.2018 r. - spotkanie informacyjne dla seniorów z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów
oraz pracownikami Urzędu Komunikacji Elektronicznej - Delegatura w Olsztynie, w trakcie
którego omówiono, m.in. zawieranie i rozwiązywanie umów,

- 12.04.2018 r. - udział przedstawicieli ŚDS w XI Integracyjnym Turnieju Gier Świetlicowych
w Szczytnie. Nasza drużyna zajęła 5 miejsce wśród 31 placówek,
- 11.05.2018 r. - udział seniorów w „Majówce Seniorów 2018”, organizowanej przez Dzienny
Dom Pobytu w Barczewie.
6. W oparciu o bazę lokalową MOPS odbyło się 27 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 5 okolicznościowych, w tym m.in.: Śniadanie Wielkanocne, organizowane przez
Oddział Rejonowy PCK w Bartoszycach dla osób bezdomnych i samotnych, szkolenie pn.
„Niepełnosprawność sprzężona w obliczu aktualnych metod i form pracy z podopiecznymi”,
zorganizowane przez Ośrodek Profilaktyki Społecznej z Krakowa, Rejonowe Mistrzostwa
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zorganizowane przez Oddział Rejonowy PCK,
szkolenie dotyczące zmian przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
7. Na terenie MOPS trwa realizacja rozpoczętych w dniu 2 lutego br. prac społecznie użytecznych,
w których aktualnie uczestniczy 6 osób, w tym: 3 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.
ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY OŚWIATY
1. Złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje
kluczowe!” ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego został zakwalifikowany do oceny merytorycznej. Wartość projektu to
2.051.137,20 zł, z tego dofinansowanie to 1.945.724,20 zł. Wkład własny w wysokości
105.413,00 zł wnoszony jest w postaci rzeczowej.
2. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Bartoszyckie przedszkola stawiają na
kreatywność i języki obce!”. 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 języka angielskiego,
programowania i robotyki oraz zostaną zakupione pomoce dydaktyczne.
3. Złożono wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o udzielenie wsparcia finansowego na
zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” dla 5 szkół
podstawowych. Wnioskowana kwota dofinansowania na 1 szkołę wynosi 14.000,00 zł, wymagany
wkład własny 3.500,00 złotych (20%). Łącznie planowany koszt zadania to 87.500,00 zł, w tym
17.500,00 zł wkład własny.
4. Podpisano umowę o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 72.000,00 zł na zapewnienie
funkcjonowania 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez Gminę do dnia
31 grudnia 2017 r. z udziałem programu „MALUCH” w punkcie opieki dziennej w Bartoszycach.
5. Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji polegającej na tworzeniu nowych miejsc opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ich funkcjonowanie. Łączna kwota dofinansowania to
204.000,00 zł.
6. Podpisano umowę na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących
podręcznikami) do biblioteki szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 7 i Szkoły Podstawowej
nr 4. Łącznie szkoły otrzymały wsparcia finansowego w wysokości 24.000,00 zł. Wymagany
wkład własny to 6.000,00 zł (20% wartości zadania).
Burmistrz Miasta Bartoszyce
Piotr Petrykowski

