INFORMACJA
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z działalności w okresie międzysesyjnym
tj. od 16.02.2017 do 29.03.2017
Wydział Techniczno – Inwestycyjny
1. Pracownicy wydziału prowadzili i prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami:
 przebudowa ul. PCK,
 budowa części uzbrojenia terenu osiedla 650 –lecia – etap 1,
 budowa części ul. Inwestycyjnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 51,
 remont elewacji budynku przy ul. Robotniczej 4,
 modernizacja budynku przy ul. Orzeszkowej 3 – 4,
 budowa chodnika ul. Słowackiego,
 montaż wiat przystankowych komunikacji miejskiej:
 2 przy ulicy Witosa,
 1 przy ul Poprzecznej,
 1 przy ul. Żeromskiego.
2. Pracownicy wydziału nadzorują wykonanie dokumentacji budowlanej dla
prowadzonych na terenie miasta:
 remont elewacji Bramy Lidzbarskiej,
 przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kętrzyńskiej,
 przebudowa ul. Stasica,
 remont budynku gospodarczego oraz ogrodzenia terenu przy ul. Mazurskiej 17,
 przebudowa mostu na przepust nad rzeką Suszyca w ciągu ul. Leśnej,
 budowa sieci wodociągowej od ul. Warszawskiej do ul. Gdańskiej.

inwestycji

3. 13 marca br. dokonano odbioru robót budowlanych polegających na budowie parkingu
za budynkiem przychodni przy ul. Marksa 10.
4. Przygotowane
na wykonanie:

zostały

założenia

do

specyfikacji

istotnych

warunków

zamówienia

 nakładki asfaltowej ul. Żeromskiego,
 budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego,
 przebudowy toalety publicznej przy ul. Kopernika,
 części uzbrojenia osiedla 650 – lecia – etap 1część dofinansowana z RPO.
5. Pracownicy wydziału pracowali nad przygotowaniem dokumentów związanych
z planowanym złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów:
 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, na remont elewacji Bramy
Lidzbarskiej,
 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali
sportowej przy ul. Słowackiego.
6. Pracownicy wydziału prowadzili nadzór nad wycinką drzew na terenie miasta. Wycinkę
przeprowadzono ze względu na stan sanitarny drzew oraz w związku z planowanymi
inwestycjami. Zadanie zlecono Zakładowi Usług Komunalnych.

Zamówienia publiczne
1. Ogłoszone postępowania:
 01.03.2017 r. na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego. Otwarcie ofert
odbyło się 17 marca br., wpłynęły dwie na oferty, 20 marca wybrano ofertę firmy
Budomex Sylwester Monkiewicz z Bartoszyc. Wartość oferty 2.650.503,91 zł.,
 03.03.2017 r. na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych. Otwarcie
ofert odbyło się 20 marca, wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
z Lidzbarka Warmińskiego. Wartość oferty 261.682,50 zł.
2. Zaproszenia wykonawców do składania ofert:
 28.02.2017 r. - na wykonanie remontu klatek schodowych oraz budowy odwodnienia
budynku przy ul. Orzeszkowej 3-4, wpłynęły dwie oferty, 6 marca wybrano ofertę firmy
PROFBUD Janusz Kwieciński z Bartoszyc. Cena oferty 59.000,00 zł.,
 03.03.2017 r. - na wykonanie części chodnika przy ul. Słowackiego, wpłynęły dwie oferty.
9. marca wybrano ofertę firmy PROFBUD Janusz Kwieciński z Bartoszyc. Cena oferty
43.872,57 zł.,
 02.03.2017 r. - na sporządzenie wniosku oraz studium dofinansowania projektu
rewitalizacji i wykorzystania do celów turystycznych Bramy Lidzbarskiej. Otwarcie ofert
odbyło się 8 marca, wpłynęły dwie na oferty, 13. marca br. wybrano ofertę firmy Grupa
Doradcza Primus z Olsztyna. Cena oferty 14.760,00 zł.,
 17.03.2017 powtórne zaproszenie na wykonanie projektu przebudowy ul. Jeziornej.
Termin składania ofert 31.03.2017 r.
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego
1. Przeprowadzono przetargi:
 II przetarg na sprzedaż działki położonej przy ul. Kajki w Bartoszycach, przeznaczonej
pod zabudowę usługowo-rzemieślniczą, działka nie została zbyta,
 II przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste 2 działek położonych przy
ul. 11 Listopada w Bartoszycach, przeznaczonych pod zabudowę usługowo-handlową i
gastronomiczną, zbyto 1 działkę,
 II przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste 6 działek położonych przy
ul. Limanowskiego w Bartoszycach, przeznaczonych pod budowę garaży,
działki nie zostały zbyte;
 I przetarg na sprzedaż działki przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach przeznaczonej
pod zabudowę produkcyjno-usługową i magazynowo-składową, działka nie została
zbyta.
2. Zawarto Akt Notarialny w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miejskiej
Bartoszyce
nieruchomości
stanowiącej
Plac
Dworcowy
w
Bartoszycach
(nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem dworca nastąpi odrębnym aktem
notarialnym).

Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju
1. Pracownicy wydziału zorganizowali:
 685 urodziny Miasta Bartoszyce, w ramach tego wydarzenia przeprowadzono zawody
strzeleckie, które odbyły się 18.02.2017 r.,
 Bartoszycka Gala Sportu 2016, 25 lutego br. w Bartoszyckim Domu Kultury
2. Pracownicy wydziału byli współorganizatorami wydarzeń odbywających się w ramach:
 Narodowego Dania Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, w ramach którego 4 marca br. odbył
się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
 projektu nieformalnej grupy „GŁOS-uję, skreśl bierność” konkurs wiedzy o Konstytucji
RP,
3. Prowadzone są przygotowania do:
 Bartoszyckiego Tygodnia Patriotycznego, którego elementem jest, ogłoszony konkurs
na projekt znaku graficznego - logo obchodów Bartoszyckiego Tygodnia Patriotycznego,
 konkursu „Drugie Życie Roweru”, który zostanie przeprowadzony, podczas
Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce.
4. Rozstrzygnięte zostały konkursy dotacyjne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej,
kultury oraz ochrony i promocji zdrowia. Wykaz przyznanych dotacji znajduje się
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bartoszyce.
Kolejnym etapem będzie podpisanie umów ze stowarzyszeniami.
5. W
ramach
projektu
dotyczącego
współpracy
transgranicznej,
szczególnie
w dziedzinach ukierunkowanych na problematykę młodzieży, zabezpieczono wizytę
delegacji międzynarodowej w mieście Bartoszyce
6. Przygotowano dokumenty formalne – wyrażenie zgody, w zakresie organizacji niżej
wymienionych wydarzeń:
 „Radosny Powiew Wiosny”, organizatorzy BDK, ZHP, SOSW w Bartoszycach,
 Dni Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, organizatorzy LO im. S. Żeromskiego
i Stowarzyszenie „Patria” 10.04.2017 r.
 „Świąteczny Jarmark Sztuki ludowej i Rękodzieła Artystycznego”, organizator:
Bartoszycki Dom Kultury, termin 9 kwietnia, Plac Konstytucji 3-go Maja.
7. Na stronie internetowej miasta można zapoznać się z miesięcznym kalendarzem imprez
kulturalnych. Informacja zostanie również podana przez lokalne media.
Straż Miejska
1. Strażnicy ujawnili 105 wykroczeń: 75 porządkowych i 30 drogowych.
2. Operatorzy monitoringu miejskiego zaobserwowali 39 przypadków naruszenia prawa.
Materiały ze zdarzeń zostały, na podstawie złożonych wniosków o ich udostępnienie,
przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.
3. W wyniku przeprowadzonych przez strażników kontroli:
 4 właścicieli firm zawarło umowy na wywóz nieczystości stałych,
 6 właścicieli
posesji
uporządkowało
zanieczyszczone
chodniki
nieruchomości,
 5 właścicieli nieruchomości wyposażyło swoje posesje w numery porządkowe,

wzdłuż

4. 28 lutego br. w godzinach wieczornych, Straż Miejska zabezpieczała porządek
i bezpieczeństwo na trasie kościół pw. Św. Brunona – Cmentarz Komunalny przy
ul. Kętrzyńskiej, w związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
5. Na terenie miasta strażnicy Straży Miejskiej odnotowali 6 przypadków błąkających się
psów. W wyniku prowadzonych działań odnaleziono 3 właścicieli ze wskazanych 6 psów,
jeden pies został zaadoptowany przez osobę fizyczną, pozostałe 2 psy, po upływie
ustalonym przepisami, zostały odwiezione środkami firmy p. Stanisława Kowalczyka
na pobyt stały do schroniska w Bagienicach Małych.
6. Strażnicy wspólnie z pracownikami MOPS monitorowali sytuację osób bezdomnych
na terenie miasta.
7. Strażnicy Straży Miejskiej pełnili służby patrolowe wspólne z funkcjonariuszami Policji
i Straży Granicznej.
8. We wskazanym okresie strażnicy konwojowali:
- 36 razy przewóz środków płatniczych na potrzeby Wydziału Finansowego,
- 14 razy przewóz dokumentów na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich.
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień
Trwają prace komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 30/2017
z dnia 03.03.2017 r. w celu rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku.
Na realizację zadań własnych gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych wpłynęło 27 ofert.
Zakład Usług Komunalnych
Pracownicy ZUK, przy wsparciu pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
wykonali we wskazanym okresie niżej wymienione prace:
1. W okresie od 21 lutego do 15 marca br. wycięte zostały:
 2 klony przy ul. Poniatowskiego na podstawie decyzji o złym stanie fitosanitarnym,
 7 lip przy ul. Korczaka w związku z przebudową ulicy,
 52 drzewa na terenie Osiedla 650–lecia celem przygotowania terenu pod uzbrojenie
(pozyskane 40 kłód tartacznych pozwoli na wykonanie ok. 80 ławek z bali),
 22 drzewa przy ul. Wolskiego – w związku z planowanymi inwestycjami.
2. W wyniku wycinki sanitarnej w lesie miejskim pozyskano 12,6 m 3 tarcicy.
Drewno będzie wykorzystywane do modernizacji urządzeń komunalnych na terenie miasta.
3. W zakresie prac drogowych:
 wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej na ulicach: Struga, Mickiewicza,
Słowackiego i Poniatowskiego,
 utwardzono kostką brukową tereny pod wiaty przystankowe komunikacji miejskiej,
na ulicach Witosa i Poprzecznej oraz pod obudowę śmietnikową przy ul. Marksa 10.
4. Na zlecenie Urzędu Miasta Bartoszyce:
 zamontowane zostało lustro drogowe przy przejściu dla pieszych na ul. Młynarskiej,
 dokonano przeglądu oznakowania na terenie miasta i przeprowadzono konieczne naprawy
polegające na prostowaniu znaków drogowych, wymianie tablic i słupków.

5. W wyniku prowadzonych prac porządkowych:
 zlikwidowano „dzikie wysypiska śmieci” na terenie miasta zlokalizowane pod mostami
i kładkami oraz na terenach przyległych do PKP (zebrano 158 worków o pojemności 160
litrów każdy),
 przez 6 dni w tygodniu opróżniane są kosze parkowe oraz prowadzone jest ręczne
zbieranie nieczystości na terenie miasta.
6. W ramach wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby skazane przez Sąd,
na odpracowanie, na rzecz Gminy Miejskiej Bartoszyce, pracę świadczyło 8 osób
w wymiarze 175 roboczogodzin. Wykonywały one prace porządkowe na cmentarzach
miejskich i terenach wokół cmentarzy, a także przy wycince i załadunku drewna.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Pracownicy Ośrodka wspólnie ze strażnikami miejskimi (4 patrole), monitorowali sytuację osób
bezdomnych na terenie miasta.
2. ZR PKPS wydał łącznie 7140 kg produktów żywnościowych (m.in. konserwy, makaron
i olej) dla 750 osób skierowanych przez MOPS.
3. W imieniu Gminy Miejskiej Bartoszyce została przygotowana oferta na dofinansowanie zadania
publicznego pn. „Aktywizacja społeczna osób starszych, korzystających z usług Dziennego
Domu „Senior-WIGOR” w Bartoszycach”, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata
2015-2020, edycja 2017, MODUŁ II. Łączna wartość złożonego 13 marca w Urzędzie
Wojewódzkim wniosku to 230.052,00 zł (środki własne, zapewnione w ramach bieżącej
działalności placówki), potencjalne dofinansowanie to kwota 90.000 zł.
4. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od początku jej realizacji
(01.04.2016 r.), do 24. marca 2017 r.:
 przyjęto łącznie 2005 wniosków, w oparciu o które wydano 2065 decyzji,
 wypłacono 12.760.215,00 zł dla 1645 rodzin (2361 dzieci) uprawnionych do świadczenia
wychowawczego.
Poziom wypłat w okresie 01.01 - 24.03.2017 r. wyniósł - 3.261.262,50 zł dla 1551 rodzin
(2218 dzieci)
5. W ramach działalności merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego
Domu „Senior-WIGOR” zorganizowano m.in.:
a. zabawy „ostatkowe” (w tym „Tłuste bity” z udziałem seniorów z Jezioran i Barczewa),
obchody Dnia Kobiet i Mężczyzn,
b. cykliczne spotkanie z przedstawicielem duchowieństwa,
c. zwiedzanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystaw eksponatów zgromadzonych przez
P. Lecha Darskiego („Wybuchowe piękno granatów i innych minerałów
i skamieniałości”) oraz P. Mariusza Zapolskiego („Wielka Wystawa Filatelistyczna”).
W oparciu o działalność powyższych placówek wsparcia rozpoczęły się również
przygotowania do organizacji XX Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób
Niesamodzielnych,
na
organizację
których
MOPS
otrzymał
dofinansowanie
w wys. 25.000 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach.

6. Odbyło się 28 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 2 okolicznościowe (m.in. szkolenie okresowe z zakresu bhp pracowników
administracyjnych i obsługi Ośrodka).
7. 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.
Zespół Administracyjny Oświaty
1. W ramach złożonego wniosku Gminy Miejskiej Bartoszyce o udzielenie wsparcia finansowego
na zakup książek do bibliotek szkolnych lub bibliotek pedagogicznych w ramach programu
wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dwie szkoły spośród pięciu,
tj. Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Zespół Szkół Nr 1 zostaną objęte wsparciem. Zgodnie
z informacją Kuratorium Oświaty w Olsztynie kwota dofinansowania na jedną szkołę wynosić
będzie 12 tyś. zł., wymagany wkład własny na szkołę to 3 tyś. zł.
2. Wniosek złożony w 2016 roku wspólnie z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. z Poznania
o dofinansowanie projektu pod tytułem: „ODKRYJ KOMPETENCJE DZIECKA”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Warmia-Mazury
na lata 2014 - 2020, nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Projekt polegał na
rozwijaniu i kształtowaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych.
3. W związku z upływem kadencji ogłoszono konkursy na stanowiska dyrektorów Przedszkola
Publicznego nr 9 i Szkoły Podstawowej nr 7 w Bartoszycach. Konkursy odbędą się
odpowiednio 4 kwietnia i 11 kwietnia 2017 roku.
4. Od 13 marca br. trwa rekrutacja do bartoszyckich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych. Przyjmowanie wniosków przez
szkoły i przedszkola zakończy się 31 marca o godzinie 15.00. Listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone przez komisje rekrutacyjne
19 maja, po zatwierdzeniu arkuszy organizacji szkół i przedszkoli.

Burmistrz Miasta Bartoszyce
Piotr Petrykowski

