INFORMACJA
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z działalności w okresie międzysesyjnym
tj. od 30.03.2017 do 26.04.2017

Wydział Techniczno - Inwestycyjny
1. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami:


przebudową ul. PCK,



budową części uzbrojenia osiedla 650 –lecia – etap 1,



budową części ul. Inwestycyjnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 51,



remontem elewacji budynku przy ul. Robotniczej 4,



dokończeniem modernizacji budynku przy ul. Orzeszkowej 3 – 4,



budową chodnika ul. Słowackiego,



montażem 4 wiat przystankowych komunikacji miejskiej: 2 przy ulicy Witosa, 1 przy
ul Poprzecznej, 1 przy ul. Żeromskiego.

2. Pracownicy prowadzą nadzór nad wykonaniem dokumentacji budowlanej dla inwestycji:


remont elewacji bramy Lidzbarskiej,



przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kętrzyńskiej,



przebudowa ul Staszica,



remont budynku gospodarczego oraz ogrodzenia terenu przy ul. Mazurskiej 17,



przebudowa mostu na przepust nad rzeką Suszycą w ciągu ul. Leśnej,



budowa sieci wodociągowej od ul. Warszawskiej do ul. Gdańskiej.

3. Przygotowane zostały założenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
wykonanie:


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.

4. Przygotowane zostały dokumenty związane ze złożeniem wniosku na dofinansowanie remontu
elewacji Bramy Lidzbarskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego
1. Zakończono procedurę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
6 fragmentów miasta Bartoszyce. Uchwała w sprawie uchwalenia planu została przedłożona
do uchwalenia Radzie Miasta na bieżącej sesji.
2. Przeznaczono do wydzierżawienia 2 działki położone przy ul. Wyszyńskiego pod budowę
garaży. Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie działek zostanie podane do publicznej
wiadomości po 02.05.2017 r.
Zamówienia publiczne
1. Ogłoszone postępowania:


29.03.2017 r. - na budowę budynku toalety miejskiej przy ul. Kopernika. Wpłynęły dwie
oferty za prawie 330 tyś. i 400 tyś. Postępowanie unieważniono i ogłoszono powtórne.



05.04.2017 r. - na modernizację budynku położonego przy ul. Cynkowej 2. Wpłynęły
cztery oferty z ceną od 400 do 740 tys. zł. W chwili obecnej oferty są weryfikowane.



07.04.2017 r. - na wykonanie remontu ul. Żeromskiego. Otwarcie ofert odbyło się
24.04.2017. Wpłynęła 1 oferta – PRD z Lidzbarka Warmińskiego na kwotę 158 tys. Oferta
jest weryfikowana.



13.04.2017 r. - na rewitalizację Starego Miasta Etap I. Otwarcie ofert zaplanowano na
22.05.2017.

2. Zaproszenia do składania ofert na wykonanie:


projektu przebudowy ul. Jeziornej. Termin składania ofert 25.04.2017. (zaproszenie
powtórne),



projektu remontu kładki pieszych w ciągu ul. Drzewnej. Nie wpłynęła żadna oferta –
postępowanie unieważniono.
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju

1. Pracownicy wydziału współpracowali przy organizacji „Dnia Świadomości Autyzmu”
(organizator: Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach). 2 kwietnia br.
w Bartoszyckim Domu Kultury odbyło się wręczenie nagród w konkursie plastycznym
skierowanym do przedszkoli nt. „Autyzm - poznaj mój świat zanim ocenisz”, a także
przedstawienie teatralne poświęcone tej tematyce,

2. Pracownicy wydziału przeprowadzili działania organizacyjne w związku z Bartoszyckim
Tygodniem Patriotycznym, który odbędzie się w dniach 2-5 maja 2017 roku. W ramach tych
działań zorganizowano spotkania z udziałem licznych współorganizatorów - tj. kierowników
jednostek miejskich, służ mundurowych i przedstawicieli środowisk patriotycznych. W wyniku
podjętych działań opracowano merytorycznie oraz graficznie plakat.
Program Majowego Tygodnia Patriotycznego przedstawia się następująco:
2 maja
godz. 11:00 - Plac Boh. Westerplatte, Miejskie Obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
oraz Święta Konstytucji 3 Maja, Apel Pamięci zakończony salwa honorową
godz. 17:00 - Emisja filmu „Pilecki” – po filmie dyskusja (sala kawiarniana BDK), Wystawa
Fotograficzna „Bartoszycki Wehikuł Czasu” W Barwach Bieli i Czerwieni (Czytelnia Miejskiej
Biblioteki Publicznej)
3 maja
godz. 10:00

Msza św. za ojczyznę w kościele Farnym w Bartoszycach

godz. 14:00

Montaż słowno-muzyczny „Ojczyznę kochać trzeba” – Patriotyczne

śpiewanie (Plac Konstytucji 3 Maja),
godz. 16:00 - ognisko plus zabawy o zabarwieniu patriotycznym (jeziorko miejskie przy
ul. Kętrzyńskiej)
4 maja
godz. 10:00-12:00

„Żywa lekcja historii – Patriotyzm wczoraj i dziś” – spotkanie dla

młodzieży (Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej)
godz. 17:00

Patriotyczny Turniej Deblowy Piłkarzyków Stołowych o Puchar Burmistrza

Miasta Bartoszyce (Lodowisko przy ulicy Korczaka)
5 maja
godz. 15:00

Zawody strzeleckie z kbks oraz broni pneumatycznej (Strzelnica ZSP,

ul. Limanowskiego).
3. Trwają prace nad przygotowaniem:


konkursu „Drugie Życie Roweru”, który odbędzie się 11.06.2017 r. na Placu Konstytucji 3
Maja,



organizacji „Bartkowego Jarmarku Rękodzieła Artystycznego”, który odbędzie się w dniach
3

-

4

czerwca

2017

r.

na

Placu

Konstytucji

3

Maja.

W ramach obydwu imprez opracowane zostały plakaty informacyjne.
4. Wydział wspiera organizację przedsięwzięcia pn. Polska Liga Motoparalotniowa Bartoszyce
2017, które odbędzie się 6 - 7 maja 2017 r. (organizator imprezy: Polskie Stowarzyszenie
Paralotniowe).

5. Opracowany został kolejny, miesięczny, bartoszycki kalendarz imprez kulturalnych,
z którym zapoznać się można m.in. na stronie internetowej miasta, informacje przekazane zostaną
także poprzez bartoszyckie media. Pracownicy wydziału opracowali również kalendarz imprez na
rok 2017 o zasięgu ponadlokalnym. Planowane oraz zrealizowane działania zostały przekazane do
Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie,
6. Pracownicy wydziału przygotowywali umowy dotacyjne z organizacjami pozarządowymi,
a także umowy na stypendia sportowe oraz nagrody sportowe. Podpisano ponad 80%

umów

dotacyjnych oraz wszystkie umowy stypendialne i nagrody.
7. Przygotowano sprawozdanie z „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za rok 2016”.
9. Zorganizowano oraz nadzorowano wizytę 3 mammobusów w dniach: 29 marca,
11 kwietnia i 19 kwietnia. Łączna liczba mieszkanek w wieku od 50 do 69 roku życia objęta
badaniem to 82 kobiety.
Straż Miejska
1. W omawianym okresie strażnicy Straży Miejskiej ujawnili:


85 wykroczeń, w tym: 55 porządkowych i 30 drogowych.

2. Ujawnione wykroczenia dotyczyły m.in.:


spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem,



zakłócania porządku w miejscach publicznych,



pozostawiania nieczystości po psach przez właścicieli psów,



niezachowywania środków ostrożności przy wyprowadzaniu psów,



palenia wyrobów tytoniowych na przystankach komunikacyjnych,



nieprawidłowego parkowania pojazdów,



czystości chodników przy posesjach oraz innych terenów zanieczyszczonych
na terenie miasta,



zaśmiecania miejsc publicznych na terenie miasta.

3. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 44 przypadki naruszenia przepisów prawa na
terenie miasta. Każdorazowo o przypadkach łamania prawa powiadamiani byli strażnicy Straży
Miejskiej lub KPP Bartoszyce.
4. W wyniku przeprowadzonych przez strażników kontroli:


5 właścicieli firm zawarło umowy na wywóz odpadów stałych,



6 właścicieli terenów prywatnych z poza Bartoszyc zobowiązano do uprzątnięcia
swoich terenów z zalegających nieczystości,



9 właścicieli posesji uporządkowało chodniki przy swoich posesjach,



ustalono 4 osoby, które naklejały informacje w miejscach niedozwolonych,



nie stwierdzono przypadków spalania w piecach odpadów stałych.

6. Na terenie miasta strażnicy Straży Miejskiej odnotowali 4 przypadki błąkających się psów.
W wyniku działań prowadzonych przez strażników, odnaleziono właścicieli wszystkich psów.
7. Wspólnie z pracownikami MOPS, strażnicy monitorowali sytuację osób bezdomnych na
terenie miasta.
8. W/w okresie strażnicy miejscy pełnili służby samodzielnie oraz z funkcjonariuszami Policji
i Straży Granicznej.
9. We wskazanym okresie strażnicy konwojowali 22 razy przewóz środków płatniczych do banku
dla potrzeb Wydziału Finansowego.

Zakład Usług Komunalnych
1. W zakresie remontów dróg:


poszerzone zostało miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy
ul. Sikorskiego,



dokonano

przebudowy

ciągu

pieszego

wraz

z

pochylniami

dla

osób

niepełnosprawnych przy ul. Bema 2 (polbruk 70m2 + bariera zabezpieczająca),


wykonano remont nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do garaży - ul. Traugutta
(równanie + tłuczeń)



przeprowadzono

remont

wjazdu

oraz

nawierzchni

parkingu

przy

BDK

(ul. Warmińska),


przebudowana została droga gruntowa przy garażach ul. Struga poprzez wykonanie
nowej nawierzchni z płyt typu YOMB (płyty z demontażu; ok. 500 m2 drogi),



wykonano zjazd z drogi gruntowej do Wawrzyn,



rozpoczęte zostały prace przy przebudowie drogi ul. Ogrodowa 2 (zakres:
korytowanie,

podbudowy

konstrukcyjne,

położenie

nawierzchni

z

kostki

polbrukowej o grubości 8 cm).
2. Ponadto pracownicy Zakładu Usług komunalnych wykonali następujące prace:


urządzony został teren przy siłowni zewnętrznej na terenie kompleksu sportowego
przy ul. Korczaka ( kamień płukany),



wykonano

oraz

zamontowano

maszt

flagowy

na

przystani

kajakowej

ul. Jagiellończyka, na którym powiewa flaga Gminy Miejskiej Bartoszyce,


wycięto 18 drzew pod budowę hali sportowej przy ul. Korczaka,



ustawione zostały ławki na terenie miasta - na ul. Poniatowskiego 8 (1 szt.) oraz
1 szt. na ul. Moniuszki,



udekorowano miasto z okazji Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia,



dokonano wymiany nakrywy studziennej żelbetowej - ul. Moniuszki,



odnowiono nieckę oraz zamontowano wodotrysk fontanny na Pl. Konstytucji 3
Maja,



mycie ławek parkowych z ptasich odchodów na: Placu Konstytucji, deptaku,
ul. Lipowej, skwerze św. Brunona,



ustawiono 2 ławki parkowe ozdobne przy nowej fontannie na placu zabaw,



wiaty przystankowych oznakowane zostały tabliczkami „zakaz palenia”.

3. Zgodnie z otrzymanym projektem, dokonano zmiany organizacji ruchu na wskazanych
ulicach – Armii Krajowej, Poniatowskiego (ciąg pieszo - rowerowy), Witosa,
Turkowskiego, Inwestycyjnej, Żeromskiego, Szrajbera, Kochanowskiego, Lelewela,
Chopina, Partyzantów, Prusa, Asnyka.
4. Rozpoczęto

wykonywanie

oznakowania

poziomego

Strefy

Płatnego

Parkowania

(z wyłączeniem starówki).
5. 13 osób skazanych wyrokiem sądu na odpracowanie na rzecz miasta, przepracowało
łącznie 269 roboczogodzin przy sprzątaniu terenów Gminy Miejskiej Bartoszyce, pracach
gospodarczych na terenie miasta oraz bazy ZUK. Pracowali m.in.: przy korowaniu bali na
ławki, sortowaniu i układaniu materiałów rozbiórkowych a także przy pracach
załadunkowych i rozładunkowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Pracownicy socjalni, asystenci rodziny oraz konsultanci MOPS uczestniczyli w spotkaniach grup
roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. W okresie międzysesyjnym odbyło się 7 spotkań
z

ofiarami

przemocy

oraz

7

spotkań

ze

sprawcami.

2. Pracownicy Ośrodka, we współpracy z wieloma podmiotami, opracowali Ocenę zasobów pomocy
społecznej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce za 2016 r.

3. 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, po pozytywnej ocenie
formalno-merytorycznej dokonanej przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie, została przekazana do
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Łączna wartość wniosku to 230.052,00 zł
(środki własne, zapewnione w ramach bieżącej działalności placówki), natomiast potencjalne
dofinansowanie - kwota 90.000 zł.
4. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od początku jej realizacji
(01.04.2016r.), do dnia 24 kwietnia 2017r.:


przyjęto łącznie 2.032 wnioski, w oparciu o które wydano 2.106 decyzji,



wypłacono 13.835.832,30 zł dla 1.656 rodzin (2.373 dzieci), uprawnionych do świadczenia
wychowawczego.

Poziom wypłat w okresie 01.01 - 24.04.2017r. wyniósł 4.336.879,60 zł dla 1.565 rodzin (2.233
dzieci).
5. W ramach działalności merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego
Domu „Senior-WIGOR” zorganizowano wiele imprez i spotkań, m.in.: Konkurs Wielkanocny
na najładniejszy stroik, palmę i pisankę, uroczyste Śniadanie Wielkanocne, udział w X
Integracyjnym Turnieju Gier Świetlicowych w Szczytnie.
6. W oparciu o bazę lokalową MOPS odbyło się 16 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 1 okolicznościowe – Śniadanie Wielkanocne dla osób bezdomnych
i samotnych, zorganizowane 15 kwietnia przez Oddział Rejonowy PCK w Bartoszycach przy
współudziale kadry MOPS.
7. Od 8 lutego trwają prace społecznie użyteczne. Aktualnie uczestniczy w nich 2 mężczyzn, którzy
wykonują prace porządkowe, ogólnobudowlane i konserwatorskie oraz 2 kobiety - zaangażowane
do prac porządkowych i pomocy w pralni.

Zespół Administracyjny Oświaty
1. Dnia 4 kwietnia odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 9
w Bartoszycach. Do konkursu zgłosiły się dwie kandydatki. Kandydatem na dyrektora

wyłonionym w drodze konkursu została pani Irena Czarnecka – dotychczasowa dyrektor
tego przedszkola. Dokumentacja konkursowa została przekazana Burmistrzowi celem
podjęcia decyzji dotyczącej zatwierdzenia wyników konkursu.
2. Dnia 11 kwietnia odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7
w Bartoszycach. Do konkursu przystąpiło dwoje kandydatów. Kandydatem na dyrektora
wyłonionym w drodze konkursu został pan Krzysztof Luśtyk – dotychczasowy dyrektor tej
szkoły. Dokumentacja konkursowa została przekazana Burmistrzowi celem podjęcia decyzji
dotyczącej zatwierdzenia wyników konkursu.
3. 31 marca upłynął termin zgłaszania wniosków o przyjęcie dzieci do bartoszyckich
przedszkoli. Według informacji przekazanych przez dyrektorki 18 kwietnia, do przedszkoli
zgłoszono 235 dzieci na 178 wolnych miejsc. Wnioski są obecnie weryfikowane. Listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone przez komisje
rekrutacyjne 19 maja, po zatwierdzeniu arkuszy organizacji szkół i przedszkoli. Wstępnie,
celem zapewnienia miejsc zgłoszonym dzieciom,

przewiduje się zorganizowanie

dodatkowej grupy w Przedszkolu Publicznym nr 6 oraz zaproponowanie starszym dzieciom
miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
4. Rozpoczęto wydawanie decyzji podwyższających stypendia socjalne. Przekazane z budżetu
państwa środki powiększone o dwudziestoprocentowy wkład własny samorządu, pozwoliły
na podwyższenie stypendiów w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku do maksymalnej,
dopuszczalnej przez przepisy wysokości od 198,40 zł. do 248 zł. miesięcznie.

