Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności
w okresie między IV a V Sesją Rady Miasta Bartoszyce
tj. w okresie od 30 XII 2014r. do 21.01.2015r.

W zakresie pracy Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego




Prowadzi się nadzór nad budową budynku administracyjno – socjalnego dla
Centrum aktywizacji sportowo – rekreacyjnej dzieci i młodzieży przy ul. Korczaka,
Prowadzi się nadzór nad rozbiórką budynku przy ul. Kętrzyńskiej 3A
Przygotowuje się kosztorys inwestorski przebudowy ul. Wyszyńskiego oraz
ul. Armii Krajowej.

W zakresie realizacji zadań bieżących:
o remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych,
o wdrażanie zmian organizacji ruch drogowego,
o wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego;
o wydawanie warunków technicznych na włączenie do sieci deszczowej,

W zakresie pracy Wydziału Spraw Społecznych

1.

Ogłoszono otwarty konkurs ofert z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie

miasta Bartoszyce w 2015 r. – konkurs nr 1,
2.

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy zleconych

organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie sportu na rok 2015 r. – konkurs nr 2,
3.

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy zleconych

organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, zdrowia i wypoczynku na rok
2015 – konkurs nr 3,
4.

Przystąpiono do kompletowania składu 7 osobowej komisji konkursowej,

konkursów o których mowa w pkt. 1,2,3,
5.

Sporządzono roczne sprawozdanie z zakresu realizacji zadań Karty Dużej Rodziny

jedno do 2.01.2015 r., drugie do dnia 15.01.2015 r.,
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6.

Dokonano rozliczeń dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym, podmiotom

o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w zakresie sportu, kultury, zdrowia i wypoczynku na rok 2014,
7.

Wzięto udział w sprawie organizacji Gali i Balu Sportowca 2014, który odbędzie

się w lutym 2015 r.,
8.

Dokonano rozliczeń finansowych w zakresie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej

i w domu dziecka (piecza zastępcza),
9.

Przystąpiono wspólnie z Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie do realizacji

wspólnego Projektu pod nazwą ,,Poprawa opieki prenatalnej gwarancją zdrowia
społeczności subregionu Olsztyńskiego” (projekt między innymi będzie obejmował
bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet w ciąży, bezpłatne porady i konsultacje np.
dotyczące laktacji, bezpłatne spotkania szkoły rodzenia), rozpocznie się w lutym 2015 r.,
10.

Przyjmowanie wniosków Karty Dużej Rodziny (obecnie 71 rodzin z Bartoszyc

posiada Kartę Dużej Rodziny),
11.

Szkolenie dla organizacji pożytku publicznego w zakresie pisania i rozliczania

wniosków finansowanych z budżetu miasta Bartoszyce.

W zakresie pracy Wydziału Marketingu i Informacji

1.) Współpraca z Hufcem ZHP przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- opracowanie graficzne plakatu informacyjnego,
- prowadzenie działań promocyjnych w związku z organizacją WOŚP
- włączenie się do akcji zbiórki pieniędzy poprzez udostepnienie Bramy Lidzbarskiej.
2.) Graficzne i tekstowe opracowanie wkładki do kalendarza książkowego na rok 2015
3.) Prowadzenie działań promocyjnych w ramach plebiscytu pt. „Świeć się” konkursu na
najładniejszą iluminacje świąteczną.
4.) Pomoc przy organizacji plebiscytu „Sportowiec Roku”
5.) Prowadzenie strony internetowej Bartoszyce.pl, gci.bartoszyce.pl i profilu miejskiego
na portalu społecznościowym Facebook
6.) Gromadzenie oraz redagowanie materiałów do kolejnego numeru „Moje Bartoszyce”
– wersja on –line.
7.) Prowadzenie działań dot. organizacji urodzin miasta.
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W zakresie pracy Wydziału Gospodarowania Mieniem
i Planowania Przestrzennego

1.

Ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na zbycie 2 działek przy

ul. Limanowskiego pod zabudowę usługowo – handlową, przetarg odbędzie się dnia 12
lutego 2015r.
2.

Wyłożono do publicznego wglądu projekt studium i projekt zmiany studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce.
Dyskusja publiczna na przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.02.2015r.

W zakresie pracy Straży Miejskiej

W okresie rozliczeniowym Straż Miejska realizowała swoje obowiązki w oparciu
o Ustawę o Strażach Miejsko-Gminnych, w wymienionym okresie czasu ujawniono: 225
wszystkich wykroczeń z czego: 120 wykroczeń porządkowych oraz 105 wykroczeń
drogowych. Za popełnione wykroczenia pouczono 106 osób, ukarano mandatami karnymi
95 osób, skierowano 16 wniosków do Sądu Rejonowego w Bartoszycach, oraz przekazano
do rozpatrzenia przez KPP w Bartoszycach 8 spraw w/s o wykroczenia.
W tym czasie pełniono wspólne patrole z policjantami KPP w Bartoszycach
w godzinach nocnych (2000 - 400) z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę, a także
w sobotę w dzień w godz. 900 - 1700, gdzie do w/w wspólnych służb z policjantami była
9 razy wyznaczona Straż Miejska i 8 razy Monitoring Miejski.
Podejmowane były także samodzielne interwencje zgłaszane przez operatorów
monitoringu, w zakresie łamania porządku oraz zakłócenia bezpieczeństwa w mieście.
W/w okresie rozliczeniowym operatorzy ujawnili 50 różnych zdarzeń, zgrano
materiał z popełnionych przestępstw i wykroczeń oraz przekazano nagrania w postaci
5 płyt DVD do KPP Bartoszyce.
Udzielano pomocy osobom bezdomnym oraz po spożyciu alkoholu w postaci
przewożenia ich do noclegowni, izby zatrzymań w KPP w Bartoszycach lub miejsca
zamieszkania - każdorazowo, jeżeli tylko zaistniała taka potrzeba.
Pełniono 11 razy wspólne patrole z policjantami z KPP Bartoszyce, 22 razy
z funkcjonariuszami Urzędu Celnego oraz 32 razy patrole samodzielnie. Ponadto
zabezpieczano 13 razy przewóz środków płatniczych dla potrzeb Wydziału Finansowego
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Urzędu Miasta oraz 5 razy przewóz dokumentów dla potrzeb Wydziału Spraw
Obywatelskich Urzędu Miasta.
Ponadto zabezpieczano porządek i bezpieczeństwo wspólnie z KPP Bartoszyce w dniu
06.01.2015 roku podczas Orszaku 3 Króli, który po raz kolejny przeszedł ulicami naszego
miasta.
W/w okresie czasu systematycznie kontrolowano:


zachowanie środków ostrożności przy wyprowadzaniu psów,



tereny objęte zakazem spożywania alkoholu,



umowy na wywóz nieczystości stałych od firm,



czystość chodników w mieście przebiegających wzdłuż nieruchomości,



wspomagano pracowników SPP w kontrolowaniu aktualnych opłat parkingowych.

MOPS

1. W okresie międzysesyjnym, poza bieżącą pracą realizowaną przez wszystkie
wewnętrzne jednostki organizacyjne Ośrodka, dodatkowo rejonowi pracownicy socjalni:


kontynuowali weryfikację 750 osób do udzielenia pomocy w ramach

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) 2014-2020,
realizowanego przy współpracy z ZR PKPS Bartoszyce – łączna ilość żywności (olej,
mleko, makaron, mielonka, cukier), przeznaczonej do dystrybucji w dniach 22 i 23 stycznia
2015r. – 5.325 kg,


wydawali skierowania do udzielenia pomocy w ramach Programu FEAD przez

Caritas – w okresie międzysesyjnym wydano 18 skierowań dla 25 osób (łącznie 114
skierowań dla 278 osób),


weryfikowali dzieci i młodzież do żywienia w okresie ferii zimowych (26 osób

chętnych). We współpracy z ZAO ustalono lokalizację dyżurnej stołówki na terenie
Szkoły Podstawowej Nr 3,


uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego w celu

opracowania i realizacji planu wsparcia w rodzinach, w których występuje przemoc
(6 spotkań z ofiarami),


w związku z okresem zimowym, wspólne ze Strażą Miejską wizytowali miejsca,

w których przebywają osoby bezdomne w celu informowania o możliwości skorzystania
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z pomocy oferowanej przez Dom dla Bezdomnych i MOPS – 3 wyjazdy (30.12.2015r.,
07.01.2015r., 15.01.2015r.),


uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „liczenia osób bezdomnych” – wspólny patrol

ze Strażą Miejską.
2. Kontynuowana była realizacja projektu „Bliscy nie krzywdzą - bliscy kochają”,
dofinansowanego z Funduszu Małych Grantów Program PL14 „Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, w ramach Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (m.in. codzienne zajęcia terapeutyczne dla dzieci,
indywidualne i grupowe zajęcia dla sprawców i ofiar przemocy).
3. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy:
15.01.2015r. – odbyła się integracyjna zabawa karnawałowa zorganizowana przez
uczestników i terapeutów Placówki.
15.01.2015r. – w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie
podsumowujące 15 – miesięczny cykl aktywizacyjny, realizowany na rzecz aktywizacji
społeczno – zawodowej 11 – osobowej grupy niepełnosprawnych osób bezrobotnych
w ramach Partnerskiego Programu Aktywizacji. Przedmiotowe Partnerstwo tworzą
aktualnie Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie
Integracji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
W efekcie prowadzonych działań, na przestrzeni 2014 r., 3 osoby niepełnosprawne podjęły
zatrudnienie, 7 osób uczestniczyło w stażach, 2 osoby - w pracach społecznie użytecznych,
a 4 osoby skorzystały z 5 szkoleń zawodowych.
4. W oparciu o bazę lokalową Ośrodka odbyło się 6 spotkań o charakterze stałym,
zorganizowanych przez grupy robocze Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grupy wsparcia
i organizacje pozarządowe skupione w Programie Miejskiego Centrum Organizacji
Pozarządowych Pomocy Społecznej oraz 3 spotkania okolicznościowe (m.in. noworoczne
choinki).
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ZAO
1.

13 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie Burmistrza z dziennymi opiekunkami

zatrudnionymi przez Gminę Miejską Bartoszyce. Celem spotkania było zapoznanie się
z warunkami, w jakich sprawowana jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. Po
rozmowach z opiekunami obniżono stawkę, jaką opiekunowie płacą za udostępnienie przez
gminę pomieszczeń z 5 % na 2 % wynagrodzenia brutto za dany miesiąc.
2.

Przeprowadzono analizę wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na

poszczególnych

stopniach

awansu

zawodowego

w

placówkach

oświatowych

prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce w 2014 roku. Osiągnięto wymagane
średnie poziomy wynagrodzenia w grupie nauczycieli kontraktowych, mianowanych oraz
dyplomowanych (razem ponad 220 osób). Nie osiągnięto wymaganych średnich w grupie
nauczycieli stażystów. Wypłacono im jednorazowy dodatek uzupełniający w łącznej
kwocie 1 443,67 zł. Kwota dopłaty kształtowała się od 15,70 zł do 287,80 zł, w zależności
od wymiaru i okresu zatrudnienia. Jednorazowy dodatek uzupełniający został wypłacony
9 nauczycielom-stażystom.
3.

Rozliczono dotację celową otrzymaną w 2014 roku na realizację zadania z zakresu

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Łączny koszt zadania wyniósł 185
077,30 zł, a otrzymana i wykorzystana dotacja to 143 907 zł
4.

Rozliczono dotację celową otrzymaną w 2014 roku na dofinansowanie zadań

w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 966 376 PLN, którą wykorzystano
w całości.
5.

Rozliczono dotację celową otrzymaną w 2014 roku na dofinansowanie świadczeń

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Z przyznanej kwoty 891 984 zł.
udzielono pomocy 614 uczniom przyznając stypendia w maksymalnej wysokości 212,00
zł na miesiąc. Wydatkowano na ten cel 986 423 zł przy wymaganym 20% udziale środków
własnych w wysokości 197 285 złotych
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