INFORMACJA
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z działalności w okresie międzysesyjnym
tj. od 30.12.2016 do 15.02.2017

Wydział Techniczno – Inwestycyjny
1. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami:
 przebudowa ul. PCK,
 budowa części uzbrojenia osiedla 650 –lecia – etap 1,
 budowa parkingu przychodzi zdrowia przy ul. Marksa,
 budowa części ul. Inwestycyjnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową
nr 51.
2. Przygotowane zostały założenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na wykonanie:
 modernizacji budynku przy ul. Cynkowej 2,
 elewacji budynku przy ul. Robotniczej 4,
 dokumentacji przebudowy ul. Jeziornej wraz z infrastrukturą,
 projektu zmiany sposobu ogrzewania budynku przy ul. Struga 12,
 dokończenie modernizacji budynku przy ul. Orzeszkowej 3 - 4,
 rewitalizację Starego Miasta – etap 1,
 dodatkową linię komunikacji miejskiej łączącej osiedle Międzytorze
z pozostałą częścią miasta,
 roboty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej.
3. W wyniku postepowania w sprawie wyboru wykonawcy projektu renowacji murów
Bramy Lidzbarskiej wybrano Studio Format Agata Wojciechowska z Olsztyna.
4. 8 lutego 2017 r. odbyło spotkanie z przedstawicielami Energa Oświetlenie w sprawie
kwestii majątkowych instalacji oświetlenia ulicznego i dalszej współpracy. W trakcie
spotkania ustalono, że przedstawiciele Energa Oświetlenie w terminie około 2 tygodni
od spotkania, przekażą arkusze inwentaryzacyjne pozostające w ich posiadaniu, celem
przeprowadzenia weryfikacji zawartych tam danych przez pracowników wydziału.
5. Przygotowano dokumenty związane ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie
projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, na:
 termomodernizację budynku przychodni przy ul. Marksa 10;

 termomodernizację budynku przy ul. Hubalczyków 2.
6. Pracownicy wydziału prowadzili nadzór nad wycinką drzew na terenie miasta:
 realizację usunięcia 38 drzew zlecono Zakładowi Usług Komunalnych,
 3 drzewa zostały wycięte przez firmę zewnętrzną – Stal Gaz, w związku
z koniecznością użycia wysięgnika.
Drzewa wycięte zostały ze względu na stan sanitarny oraz w związku z planowanymi
inwestycjami.
Zamówienia publiczne
1. 20.01.2017

r.

zaproszono

do

złożenia

oferty

na

dostawę

zagęszczarki

powierzchniowej do Zakładu Usług Komunalnych, czterech wykonawców. Wpłynęły
cztery oferty, z których 30.01.2017 r. wybrano ofertę firmy Tomex Tomasz
Ławrynowicz z Bartoszyc. Cena oferty 12.421,77 zł.
2. 24.01.2017 r. ogłoszono postepowanie na wykonanie osuszenia fundamentów oraz
remontu elewacji budynku przy ul. Robotniczej 4. Otwarcie ofert odbyło się
09.02.2017 r. Wpłynęła jedna oferta - Zakładu Remontowo Budowlanego STOLBUD
z Górowa Iławeckiego. Cena oferty 224.999,65 zł.
3. 31.01.2017 r. ogłoszono postepowanie na dostawę koparko - ładowarki do Zakładu
Usług Komunalnych. Otwarcie ofert odbyło się 10.02.2017. Wpłynęła jedna oferta
firmy Interhandler z Torunia, na koparkę JCB 3CXG. Cena oferty 281.670,00 zł.
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego
1. Zakończono etap uzgadniania i opiniowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla 6 fragmentów miasta Bartoszyce. Od 24 lutego br. projekt planu
będzie wyłożony do publicznego wglądu. Z projektem planu będzie można się zapoznać
na stronie BIP w zakładce komunikaty lub w Wydziale Gospodarowania Mieniem
Urzędu Miasta Bartoszyce.
2. Ogłoszono drugie przetargi:
 na sprzedaż działki położonej przy ul. Kajki w Bartoszycach, przeznaczonej
pod zabudowę usługowo – rzemieślniczą;
 na oddanie w użytkowanie wieczyste 2 działek położonych przy ul. 11
Listopada w Bartoszycach, przeznaczonych pod zabudowę usługowo –
handlową i gastronomiczną;
 na

oddanie

w

użytkowanie

wieczyste

6

działek

położonych

przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach, przeznaczonych pod budowę garaży.

Przetargi odbędą się 28 lutego 2017 r.
3. Od 15.02.2017 r. prowadzone będą przez przedstawicieli Spółki LOKUM przy udziale
pracowników Wydziału reprezentujących Gminę jako właściciela lokali, zebrania
wspólnot mieszkaniowych.
Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju
1. Pracownicy Wydziału zorganizowali powitanie Nowego Roku na Placu Boh. Westerplatte,
2. Trwają przygotowania do:
 obchodów 685 urodzin Bartoszyc.
Serdecznie zapraszam mieszkańców Naszego miasta 17 lutego na godz. 16:00
do Bartoszyckiego Domu Kultury, na uroczystość urodzinową.!
 plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Roku oraz do Gali Sportu, która
odbędzie się 25 lutego o godz. 17:00 w Bartoszyckim Domu Kultury,
 obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
3. Ponadto pracownicy Wydziału współorganizowali:
 Orszak Trzech Króli,
 „koncert” Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
4. Opracowany został kolejny, miesięczny, bartoszycki kalendarz imprez kulturalnych,
z którym zapoznać się można m.in. na stronie internetowej i fb miasta, informacje
przekazywane będą także poprzez lokalne media.
5. Na początku stycznia rozpoczęto kampanię promującą przekazywanie 1% podatku na rzecz
organizacji pozarządowych. Informacje przedstawione są na stronie internetowej
i fb miasta.
6. Upłynęły terminy składania wniosków: 15 lutego o stypendia i nagrody sportowe,
natomiast 8 lutego - wniosków dotacyjnych skierowanych do organizacji pozarządowych
w ramach konkursów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wspierania
kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także ochrony i promocji zdrowia.
7. Rozpoczęto nabór wniosków do Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych”. Konkurs skierowany jest do bartoszyckiej młodzieży, która w sposób
szczególny wyróżnia się w działaniach wolontaryjnych. Termin nadsyłania zgłoszeń
upływa 28 lutego.
7. Przygotowano projekt: „Miejskiego programu wyrównywania szans życiowych osób

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Bartoszyce na lata 2017 – 2021”.
Koordynatorem przedsięwzięcia była p. Marta Szuter, współudział w opracowaniu
projektu brali pracownicy MOPS.
8. Ponadto sporządzone zostały sprawozdania za rok 2016, z zakresu działań realizowanych
przez wydział, dotyczące:
 „Miejskiego Programu Wspierania Rodzin miasta Bartoszyce”,
 „Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej”,
 „Programu Senioralnego Miasta Bartoszyce”,
 zdrowia publicznego.
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień
02 lutego 2017 r. w hali sportowej ZS nr 1 im. Romualda Traugutta odbyła się rodzinna
zabawa feryjna pod nazwą pod nazwą: „Ferie w Mieście 2017”

W specjalnie przygotowanej strefie zabaw był m. in. kącik piękności, balonowe ZOO,
modelarnia, strefa gier XBOX oraz kącik malucha. Na najmłodszych czekała również wata
cukrowa, popcorn oraz słodkie naleśniki. Nad przebiegiem zabawy czuwali animatorzy
ze Stowarzyszenia NORA, które było współorganizatorem tego wydarzenia.
Imprezę sfinansowano w ramach zadań Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązania Problemów Alkoholowych.
Straż Miejska
1. W omawianym okresie Straż Miejska ujawniła:
 95 wykroczeń, w tym: 67 porządkowych i 28 drogowych.
2. Ujawnione wykroczenia dotyczyły m.in.:
 używania środków pirotechnicznych,
 zaśmiecania miejsc publicznych,
 spożywania alkoholu,
 zakłócania porządku,
 nieprawidłowego parkowania pojazdów,
 nieodśnieżania chodników wzdłuż posesji.
4. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 39 przypadków naruszenia prawa.
Materiał z powyższych naruszeń został przekazany w formie elektronicznej do
Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach oraz, we wskazanych przypadkach, do
Placówki Żandarmerii Wojskowej w Bartoszycach.
5. W wyniku przeprowadzonych przez strażników kontroli:

 5 właścicieli firm zawarło umowy na wywóz odpadów stałych,
 nie stwierdzono przypadków spalania w piecach odpadów stałych.
6. Straż Miejska prowadziła ochronę porządku i bezpieczeństwa podczas powitania
Nowego Roku na Placu Boh. Westerplatte oraz Orszaku Trzech Króli.
7. Strażnicy wspólnie z pracownikami MOPS monitorowali sytuację osób bezdomnych
na terenie miasta.
8. Na terenie miasta strażnicy Straży Miejskiej odnotowali 5 przypadków błąkających
się psów. W wyniku prowadzonych działań odnaleziono właścicieli 3 ze wskazanych
5 psów, pozostałe dwa, po upływie ustalonych przepisami 5 dni, zostały odwiezione
środkami firmy p. Stanisława Kowalczyka na pobyt stały do schroniska w Bagienicach
Małych.
9. Strażnicy miejscy pełnili służby patrolowe wraz z funkcjonariuszami policji i Straży
Granicznej.
10. We wskazanym okresie strażnicy konwojowali:
 24 razy przewóz środków płatniczych do banku dla potrzeb Wydziału Finansowego,
 13 razy przewóz dokumentów na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich
Wydział Organizacyjno – Administracyjny
1. Od dnia 15 lutego 2017 r. w ramach umowy na organizację robót publicznych, na
okres 6 miesięcy, zostało zatrudnionych 10 bezrobotnych (7 mężczyzn i 3 kobiety).
2. Podpisano porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację prac
społecznie – użytecznych. Umowa zawarta jest:
- na okres od 1.02.2017 r. do 30.11.2017 r.,
- dotyczy 20 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej,
- opiewa na 1850 godzin wykonywania prac.
Podmiotem organizującym prace społecznie użyteczne w imieniu Gminy Miejskiej
Bartoszyce jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
3. Trwa nabór chętnych do odbycia stażu dla osób bezrobotnych w Urzędzie Miasta,
finansowanego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy. Informacje zamieszczone
zostały na stronie internetowej miasta oraz na fb miasta.
4. Obecnie trzymiesięczny staż w Urzędzie Miasta odbywają 4 osoby, które od 1 lutego
br., wykonują pracę w ramach projektu „Młodzież gotowa do działania”
współfinansowanego z europejskiego „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 – 2020”. Organizatorem tych staży jest Magnus Sp. z o.o. z Olsztyna.

Zespół Administracyjny Oświaty
1. Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej dokonał podziału dotacji celowej
na dofinansowanie funkcjonowania w 2017 roku miejsc opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu ”MALUCH” oraz na tworzenie
nowych miejsc. Z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszonych wniosków przyznano
tylko część z wnioskowanych kwot.
Na bieżące funkcjonowanie istniejących miejsc, z wnioskowanych 192.000 zł
przyznano kwotę 67.200 zł., natomiast na tworzenie nowych miejsc z wnioskowanej
kwoty 150.000 zł - przyznano 95.970 zł.
2. Bartoszyckie szkoły zostały zakwalifikowane do udziału w programie Ministerstwa
Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”.
Łącznie w programie weźmie udział 8 grup (min. 15. osobowych). Każda z grup
uczestniczyć będzie w zajęciach sportowych prowadzonych przez 35 tygodni
w wymiarze 2 razy w tygodniu po 60 minut. Szkoły i Nasza gmina nieodpłatnie
udostępniać będą sprzęt i obiekty sportowe, co jest traktowane jako wkład własny
w realizację programu. Wynagrodzenia nauczycieli finansowane są ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3. Podczas ferii zimowych w dwóch szkołach, w dni robocze, prowadzone były zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze. W Gimnazjum nr 2 zajęcia odbywały się w wymiarze
4 godzin dziennie, w godzinach 9:00 - 13:00, natomiast w Szkole Podstawowej nr 3
w wymiarze 8 godzin dziennie, od 7:00 do 15:00.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Pracownicy MOPS wspólnie ze Strażą Miejską i innymi służbami, monitorowali
sytuację bezdomnych na terenie miasta

oraz w dniach 8 – 9 lutego brali udział,

w ogólnopolskim liczeniu bezdomnych.
2. Przygotowany został wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” edycja 2017, o dofinansowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób
starszych na terenie naszego Miasta. Łączna wartość złożonego w dniu 10 lutego,
w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, wniosku to 55.400 zł, natomiast potencjalne
dofinansowanie to kwota ok. 44.000 zł.

3. Na podstawie wydanych przez pracowników socjalnych skierowań, dla 750 osób, ZR
PKPS wydał łącznie 5.325 kg produktów żywnościowych.
4. 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 7 okolicznościowych (m.in.
choinka noworoczna dla osób niepełnosprawnych, zorganizowana przez SION
w Bartoszycach oraz spotkania w ramach projektu pn. „Aktywizacja Zawodowa Osób
Niepełnosprawnych Wzrokowo”, organizowane przez Koło Polskiego Związku
Niewidomych w Bartoszycach).
5. W dniu 8 lutego MOPS rozpoczął realizację prac społecznie użytecznych. Aktualnie
uczestniczy

w

nich

2

mężczyzn,

którzy

wykonują

prace

porządkowe,

ogólnobudowlane i konserwatorskie oraz 1 kobieta – zaangażowana do prac
porządkowych i pomocy w pralni.
6. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od początku jej
realizacji, do dnia 09 lutego 2017r.:
- przyjęto łącznie 1.973 wnioski, w oparciu o które wydano 2.004 decyzje,
-

wypłacono 11.654.484 zł dla 1.615 rodzin (2.315 dzieci), uprawnionych do
świadczenia wychowawczego.

7. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Domu
„Senior – WIGOR” zorganizowano ich uczestnikom wiele imprez i spotkań, m.in.:
bale karnawałowe, przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka, zwiedzanie
wystawy poświęconej pamięci Pani Teresy Bratek, prelekcję na temat zmian
w systemie emerytalnym.

Burmistrz Miasta Bartoszyce
Piotr Petrykowski

