INFORMACJA
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z działalności w okresie międzysesyjnym
tj. od 17.05.2018 do 27.06.2018
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 prowadzili nadzór nad następującymi inwestycjami:
- rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach etap I,
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia (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 w Bartoszycach,
- przebudowy ul. Korczaka w Bartoszycach,
- budowa budynku hali sportowej,
- zmianą sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku byłej wymiennikowni przy
ul. Wyszyńskiego na punkt opieki nad dziećmi do lat trzech przez opiekunów dziennych,
- adaptacją pomieszczeń biurowych na punkt opieki nad dziećmi do lat trzech przez dziennych
opiekunów w Bartoszycach przy ul. Bema 40,
- przebudową oświetlenia ulicznego ul Paderewskiego od ul Traugutta do skrzyżowania
z ul. Bema i Bohaterów Warszawy,
- budową oświetlenia ciągów pieszych ul Bohaterów Warszawy,
- przebudową zasilania oświetlenia ulicznego ul. Szrajbera.
2. Pracownicy Wydziału prowadzili 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 robót związanych:
- budową wiat śmietnikowych na ul. Korczaka, Turkowskiego, Kowali, Zakole, Cynkowa;
- przebudową części ul. Piłsudskiego,
- przebudową oświetlenia ulicznego części ul Paderewskiego od ul Traugutta do skrzyżowania
z ul. Bema i Bohaterów Warszawy,
- budową oświetlenia ciągów pieszych ul Bohaterów Warszawy,
- przebudową zasilania oświetlenia ulicznego ul. Szrajbera.
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4. Przygotowane zostały założenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie:
- sukcesywnej dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych,
- przebudowy ul. Kochanowskiego,
- przebudowy ul. Nałkowskiej,
- usługi dot. komunikacji miejskiej.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. Unieważniono drugie postepowanie na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni
bitumicznych na terenie Gminy Miejskiej. Nie wpłynęła żadna oferta.
2. Zakończono postępowanie na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego, wybrano ofertę
SGB – Bank z Poznania za cenę 1.765.658,91 zł.
3. Zakończono postępowanie na sukcesywną dostawę energii elektrycznej. Wybrano ofertę firmy
ENEA z Poznania za cenę 678.351,77 zł.
4. Zaproszono trzech wykonawców do udziału w postępowaniu na utrzymanie i konserwację
rowów przebiegających przez teren Gminy Miejskiej Bartoszyce. Otwarcie ofert 29.06.2018 r.
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
1. Ogłoszono przetarg na zbycie lokalu użytkowego o pow. 23,08 m2, położonego przy
ul. Starzyńskiego 4/1. Przetarg odbędzie się 11 lipca br.
2. Zakończono procedurę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla 5 fragmentów miasta Bartoszyce. Uchwała w sprawie uchwalenia planu zostanie
przedłożona Radzie Miasta na bieżącej sesji.
PEŁNOMOCNIK DS. PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
24 czerwca na stadionie miejskim odbył się Piknik rodzinny. Mieszkańcy mogli skorzystać ze
specjalnie dla nich przygotowanych atrakcji takich jak: zjeżdżalnie, zamki do skakania, euro bungee,
gokarty, fotobudka, koniki, mini salon gier, miasteczko animacyjne, zabawy z Kubusiem Puchatkiem
i Tygryskiem oraz zabawne Trolle, malowanie na wodzie, balonowe ZOO, kącik piękności,
modelarnia, popcorn i wata cukrowa.
Zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, WSPÓŁPRACY I ROZWOJU
1. W ramach organizacji „Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 2018’” pracownicy
wydziału byli odpowiedzialni za:
- przygotowanie decyzji zezwalającej na organizację przez Bartoszycki Dom Kultury
Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce,
- zorganizowanie pobytu delegacji z miast partnerskich, w skład których wchodziły miasta:
Nienburg – Niemcy oraz Polessk – Rosja,
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- gromadzenie oraz wykonanie fotografii z przebiegu głównie sportowej części Dni Miasta
oraz umieszczenie dokumentacji wraz z opisami na stronach internetowych.
Przygotowano porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Bartoszyce,
a Telewizją Kablową Bart-Sat, które zostało sformalizowane 1 czerwca.
Pracownicy wydziału zorganizowali uroczystość poświęcenia Krzyża Wdzięczności
w 100 – lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość odbyła się 1 czerwca na
cmentarzu komunalnym w Bartoszycach. Wzięli w niej udział przedstawiciele lokalnych
władz samorządowych, poczty sztandarowe służb mundurowych, bartoszyckich szkół oraz
środowisk patriotycznych.
Wydział wsparł także 9 edycję Turnieju Legia-Bart U-10 organizowanego podczas Dni
Bartoszyce, w którym spotkało się 16 drużyn z 5 krajów.
Pracownicy zaangażowali się w działania w związku z akcją pn. „Mundur na rowerze”, która
odbyła się 25 maja.
Przygotowano zgodę na przeprowadzenie 8 czerwca Przysięgi Wojskowej wraz
z pokazem sprzętu militarnego.
Wydział odpowiedzialny był także za organizację zakończenia XX Wojewódzkich Warmińsko
- Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem Rodzina - Dom - Ojczyzna, w ramach których odbyły
się:
uroczysta
msza
św.
w
intencji
wszystkich
rodzin
w
Kościele
pw. św. Jana Ewangelisty i Matki Bożej Częstochowskiej,
 gala połączona z prezentacja zespołów tanecznych i wokalnych w Bartoszyckim Domu
Kultury pn „Bartoszyce Miasto 3 Kultur”,
 rozstrzygnięcie konkursu plastycznego skierowanego do najmłodszych pt. „Jak spędzam
czas wolny ze swoją rodziną?”,
 rozstrzygnięcie konkursu na oficjalne logo Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny
zorganizowanego przez wydział,
 prelekcja na temat wychowawczej funkcji rodziny,
 koncert skierowany do najmłodszych pt. „Fruktaki Show – Mundial w Owocowie”,
 koncert zespołu Good God.
W ramach zakończenia Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny wydział przygotował promocje
wydarzenia w postaci: plakatów informujących, banera promującego, papierowych zaproszeń,
komunikatów w mediach społecznościowych.
Pracownicy wydziału zredagowali, opracowali teksty okolicznościowe oraz zlecili wykonanie
grawertonów okolicznościowych, podziękowań i listów gratulacyjnych kierowanych do
instytucji oraz innych podmiotów. Niniejsze działania kierowane było do Miejskiej Biblioteki
Publicznej - Jubileusz 70-lecia, Bartoszyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Jubileusz 10lecia, do Zakładu Gospodarki Odpadami - Jubileusz 10-lecia, Zespołowi Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszycach - Jubileusz 50-lecia, Dyrektorowi Szkoły
Podstawowej nr 3 w Bartoszycach z okazji odejścia na emeryturę, Ks. Dr Tomaszowi
Garwolińskiemu z okazji otrzymania Tytułu Warmińsko-Mazurskiego Bibliotekarza Roku, do
Ks. Infułata Adolfa Setlaka – za posługę duszpasterską na rzecz bartoszyckich rodzin, z okazji
podsumowania roku szkoleniowego 2017/2018 w Bartoszyckim Klubie Kyokushin Karate,
uroczystych obchodów Święta 21. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu oraz 27
Dni Górowa Iławeckiego.
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10. Wydział wsparł również organizacje miejskie i powiatowe poprzez wypożyczanie namiotów,
sprzętu nagłośnieniowego oraz innych przedmiotów niezbędnych przy ich organizacji.
11. Przygotowanie zezwoleń na organizację oraz dofinansowanie 6 wydarzeń sportowych,
kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez instytucje lub podmioty społeczne w tym
zezwolenia na „X Międzynarodowy Wyścig Kolarski MTB – Bartoszyce Cross Country 2018”
czy „Piknik Nocy Świętojańskiej Trzech Kultur”.
12. Prowadzone i redagowane są przez pracowników wydziału strony internetowe: bartoszyce.pl,
sport.bartoszyce.pl i strony profilu miejskiego na portalu społecznościowym Facebook, na
których na bieżąco umieszczane są informacje dot. działalności Urzędu Miasta Bartoszyce.
13. Na oficjalnym portalu Urzędu Miasta Bartoszyce w okresie międzysesyjnym zamieszczono
ponad 70 artykułów promujących działania podejmowane w Bartoszycach, a także
komunikaty skierowane do mieszkańców jak np. możliwości rejestracji nowonarodzonego
dzieci online, zmian organizacyjnych w ruchu czy przerwie w dostawie ciepłej wody (przerwa
wystąpi w dniach 9 – 13 lipca).
14. W miesiącu maju pani kierownik wydziału uczestniczyła w 2 programach na żywo
w Telewizji Kablowej Bart – Sat. „Tematami tygodnia” były przygotowania do Dni Bartoszyc
oraz zakończenia jubileuszowych XX Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny.
15. Wydział opracował i zredagował wkładkę informacyjną do Gazety Olsztyńskiej, która dotyczy
półrocznego podsumowania działalności Urzędu Miasta Bartoszyce oraz jednostek
podległych.
16. Gromadzona była dokumentacja fotograficzna bieżących działań prowadzonych przez Urząd
Miasta Bartoszyce oraz jednostki podległe.
17. Przygotowano sprawozdanie do GUSu z zakresu usług publicznych finansowanych
w obszarze kultury.
18. Przygotowano pozytywną decyzję na organizację przez Bartoszycki Dom Kultury VIII
Wakacyjnej Gali Disco Polo, która odbędzie się 20 lipca na Placu Boh. Westerplatte.
19. Pracownicy wydziału uczestniczyli w działaniach organizacyjnych jubileuszu 10-lecia
Bartoszyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
20. Pracownicy wydziału uczestniczyli także w organizacji Koncertu Muzyki Dawnej
pn. Pro Musica Antiqua - Muzyka Europejska w Zabytkach i Przyrodzie Warmii
i Mazur. Koncert zorganizowany został 24 czerwca w Kościele pw. św. Jana Ewangelisty
i Matki Bożej Częstochowskiej.
21. Prowadzone były również przez wydział działania w związku z współorganizacją biegu pn.
„Bartoszycka Dycha Brzegiem Łyny”. W ramach współorganizacji pracownicy opracowali
dokumentację oraz formalne wnioski skierowane do Zarządu Dróg Wojewódzkich, Komendy
Wojewódzkiej Policji niezbędne do przeprowadzenia biegu.
22. Reprezentowanie przez kierownika wydziału Burmistrza Miasta Bartoszyce podczas
zakończenia sezonu piłkarskiego Legii Bart, które odbyło się 21 czerwca
23. Bieżące przygotowania umów oraz uzupełnianie wniosków stypendialnych i nagród
przyznanych sportowcom reprezentującym bartoszyckie stowarzyszenia.
24. Prowadzono działania w zakresie uroczystego otwarcie zmodernizowanej ulicy Piłsudskiego,
które odbyło się 27 czerwca.
25. W dniach 14 czerwca i 25 czerwca Stacja Socjalna Johanitów przyjęła 2 transporty darów
z Niemiec, w których znajdowały się środki opatrunkowe oraz pielęgnacyjne z których
korzystają najbardziej potrzebujący.
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26. W okresie międzysesyjnym z usług i pomocy świadczonej przez Stację Socjalną Johannitów
skorzystało ponad 300 osób.
27. Pracownice Stacji Socjalnej Johannitów 14 czerwca wspólnie z darczyńcą panem
dr Meylem z Niemiec odbyły wizyty środowiskowe w terenie.
28. Opracowanie dla Urzędu Wojewódzkiego zbiorczej aktualizacji danych dot. specjalistycznego
poradnictwa na terenie miasta.
29. Przygotowanie 3 zezwoleń na badania mammograficzne, które przypadają na okres maj –
czerwiec. Najbliższe bezpłatne badanie odbędzie się 23 lipca na Palcu Bohaterów
Westerplatte. Szczegóły dotyczące rejestracji znajdziecie Państwo na stronie
www.bartoszyce.pl w tygodniu poprzedzającym badanie, czyli od 16 lipca.
30. Wydano 29 Kart Dużej Rodziny oraz przyjęto wnioski na kolejne 43 sztuki.
31. Uczestnictwo 25 maja kierownika wydziału w IX Festiwal Miast Cittaslow w Lidzbarku
Welskim. Podczas festiwalu odbyły się posiedzenie członków Polskiej Krajowej Sieci Miast
Cittaslow oraz Stowarzyszenia Cittaslow.
32. Przeprowadzono aktualizację projektów Miasta Bartoszyce zgłoszonych do Ponadlokalnego
Programu Rewitalizacji sieci miast Cittaslow województwa warmińsko – mazurskiego na
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
33. Pracownik Gminnego Centrum Informacji w maju oprowadził po mieście 2 wycieczki
z Kaliningradu.
34. 16 czerwca pracownik Gminnego Centrum Informacji uczestniczył w transmisji na żywo stacji
radiowej RMF FM na temat lokalnych atrakcji oraz zabytków.
35. Na początku sezonu, czyli w okresie od maja do czerwca z usług świadczonych przez Gminne
Centrum Informacji skorzystało ponad 200 rowerzystów uczęszczających trasą Green Velo.
36. Uczestnictwo w czerwcu kierownika wydziału w 2 spotkaniach roboczych Powiatowego
Zespołu ds. Ekonomii Społecznej.
37. Opracowano sprawozdanie dot. rozwoju ekonomii społecznej w jednostkach samorządu
terytorialnego. Dane zbierane były przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu.
38. Udział pracownika wydziału w warsztatach praktycznych z przygotowywania formularzy
aplikacyjnych w generatorze wniosków – I nabór wniosków w Programie Polska-Rosja 20142020, które odbyły się 29.05.2018 r. w Kętrzynie.
39. Przygotowano 2 wniosków o płatność i wyjaśnień do rozliczenia wydatków w ramach
realizowanego projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Miejskiej Bartoszyce”
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020.
40. Przygotowano zaktualizowany wniosek o dofinansowanie i harmonogramu rzeczowofinansowego projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Miejskiej Bartoszyce”
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020. Dokumenty niezbędne do przygotowania aneksu do umowy
w związku z kończącym się projektem i zmianą zakresu zadań w kategorii promocja projektu.
41. Zaktualizowano wniosek o dofinansowanie i harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
oświadczenia VAT projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650lecia w Bartoszycach –etap 1” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dokumenty niezbędne do
przygotowania aneksu do umowy w związku z możliwością częściowego odzyskania podatku
VAT.
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42. Przygotowano informację na temat przeprowadzonych procedur wyboru wykonawców robót
w ramach projektu pn. „Budowa targowiska w mieście Bartoszyce” dofinansowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020.
43. Zaktualizowano wniosek o dofinansowanie i harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu
pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach –etap 1” dofinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
44. Przygotowano załączniki do sporządzenia wniosku aplikacyjnego w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020.
45. Przygotowano wnioski wizowe oraz załatwiono wszystkie formalności związane z ubieganiem
się o wizy do Rosji dla pracowników Urzędu Miasta Bartoszyce.
46. Opracowano sprawozdanie „Rewitalizacja w gminie”. Badanie zlecone przez Centrum Badań
i Edukacji statystycznej GUS.
47. Przygotowano formularz ankietowy odnośnie działań w zakresie rewitalizacji na podstawie
ustawy o rewitalizacji na terenie gminy Bartoszyce.
48. Przygotowano formularze sprawozdawcze z zakresu „Strategii rozwiązywania problemów
społecznych miasta Bartoszyce za rok 2017” oraz „Programu wyrównywania szans życiowych
osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Bartoszyce za rok 2017”.
49. Przygotowanie raportu okresowego z realizacji „Programu Rewitalizacji miasta Bartoszyce na
lata 2016-2022”.
50. Przygotowano i sfinalizowano 9 wniosków dotacyjnych podpisanych z organizacjami
pozarządowymi z zakresu kultury i upowszechniania sportu i rekreacji.
51. Przygotowano oraz sfinalizowano umowę w ramach dofinansowania przebudowy
i modernizacji dachu Kościoła pw. św. Jana Ewangelisty i Matki Bożej Częstochowskiej.
52. Skontrolowano 2 umowy dotacyjne na działania z zakresu upowszechniania sportu. Nie
stwierdzono nieprawidłowości w wydatkowaniu dotacji.
53. Sporządzono sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego z działań organizacyjnych
i podejmowanych przez organizacje pozarządowe na terenie miasta Bartoszyce.
54. Przeprowadzono weryfikację oraz aktualizację tabel sprawozdawczych dot. danych
kontaktowych organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Bartoszyce.
55. Odbyły się konsultacje pracowników wydziału z koordynatorem projektu „Standardy obsługi
inwestora w samorządzie” w temacie przygotowań pakietu promocyjnego dla firm. Szkolenie
odbyło się 26 czerwca.
56. Przygotowanie projektu wrześniowej kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego
Transportu w Bartoszycach.
STRAŻ MIEJSKA
1. W omawianym okresie ujawniono 105 wykroczeń (71 porządkowych, 34 drogowe), które
dotyczyły m.in.:
- spożywania alkoholu w miejscach publicznych,
- zakłócania porządku,
- palenia wyrobów tytoniowych na przystankach komunikacyjnych,
- umieszczania informacji i ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
- niezachowania środków ostrożności przy wyprowadzaniu psów oraz pozostawiania
nieczystości po psach, brak aktualnych szczepień zwierząt przeciwko wściekliźnie,
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- nieprawidłowego parkowania (zakazy, tereny zielone, miejsca dla osób niepełnosprawnych),
- zaśmiecania miejsc publicznych.
Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili
w/w okresie czasu 65 przypadków
naruszenia przepisów prawa na terenie miasta. Zgrany materiał dowodowy przekazano
dla potrzeb KPP Bartoszyce oraz innych służb uprawnionych. Każdorazowo w przypadku
nieprzestrzegania porządku i bezpieczeństwa operatorzy monitoringu powiadamiali Straż
Miejską oraz KPP w Bartoszycach.
W wyniku prowadzonych przez strażników miejskich kontroli przestrzegania porządku
i czystości w mieście
zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 8 razy firma
utylizacyjna zabezpieczała padłe zwierzęta (koty i psy) z pasów drogowych, 6 właścicielom
prywatnych posesji nakazano usunięcie nieczystości zalegających na ich posesjach, 7 firmom
spoza Bartoszyc nakazano uporządkowanie swoich terenów (wykoszenia wysokich traw),
ustalono 5 osób, które składowały nieczystości przy obudowach ze swoich ogrodów
działkowych i nakazano im uporządkowanie tych nieczystości oraz ustalono 5 osób, które
umieszczały informacje w miejscach do tego nieprzeznaczonych, prowadzone jest wobec
nich postępowania wyjaśniające.
Na terenie miasta strażnicy miejscy ujawnili 3 psy bez opieki właścicieli. W wyniku
przeprowadzonych czynności wyjaśniających odnaleziono 2 właścicieli psów, natomiast 1 pies
został przekazany dla Stowarzyszenia Azyl celem znalezienia mu rodziny zastępczej.
W/w okresie strażnicy miejscy pełnili służby samodzielnie, z policjantami oraz ze strażnikami
granicznymi. W dni robocze w godz. 7.00 - 21.00, w soboty w dzień oraz w godzinach
nocnych (20.00 - 4.00).
Zabezpieczaliśmy porządek i bezpieczeństwo podczas: procesji Bożego Ciała oraz
Międzynarodowych Dni Bartoszyc.
Od początku maja strażnicy miejscy patrolują tereny rekreacyjno-sportowe miasta na
rowerach.
Największym problemem w realizowaniu przez Straż Miejską codziennych zadań ustawowych
są osoby bezdomne. Według obserwacji strażników miejskich aktualnie na terenie miasta
przebywa takich 16 osób. To oni najczęściej zakłócają spokój w miejscach publicznych,
w większości przypadków będąc pod wpływem alkoholu.
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

1. Ustawienie ławek parkowych i urządzenie terenu - plac zabaw ul. Wyszyńskiego.
2. Wykonanie + wymiana piaskownicy na placu zabaw przy punkcie opieki nad dziećmi do lat
trzech ul.11-go Listopada.
3. Wykonanie remontu dachu na domku UM w Ośrodku Wczasowym "Dadaj" (pokrycie papą
termozgrzewalną).
4. Remont cząstkowy drewnianego ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym ul. Leśna
(wykonanie +wymiana sztachet).
5. Demontaż zdewastowanych ławek w parku na tzw. „Kortach".
6. Montaż dodatkowych ławek parkowych (3 szt.) na deptaku (na odcinku nierewitalizowanym).
7. Prace przy umocnieniu skarpy - przystanek (ul. Żeromskiego).
8. Remont ciągu pieszego przy budynku ul. Poniatowskiego 5 (wymiana okrewężnikowania oraz
nawierzchni z płytek chodnikowych na kostkę polbrukową betonową).
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9. Wykonanie nowego krzyża, wymiana (starego na nowy), oraz organizacja uroczystości
poświęcenia nowego krzyża na Cmentarzu Komunalnym ul. Kętrzyńska.
10. Ustawienie lustra drogowego ul. Moniuszki.
11. Wykonanie placu utwardzonego pod pojemniki na nieczystości ul. A Wajdy 10A.
12. Wymiana ławek parkowych w ciągu pieszym ul. Wybrzeża (szt. 3); zbutwiałe ławki
wymieniono na nowe z bali jesionowych.
13. Pomoc w organizacji zawodów kolarskich na „Górze Zamkowej" 10.06.2018 r.
14. Remont ciągu pieszego ul. Andersa etap II 90 mb (wymiana okrawężnikowania oraz
nawierzchni).
15. Remont cząstkowy wjazdu na posesję ul.11-go Listopada.
16. Remont skwerku rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej (wykonanie + wymiana zdewastowanych
listew w ławkach, wykonanie +wymiana blatu stołu terenowego oraz piaskownicy).
17. Rozpoczęto przebudowę placu manewrowego przy budynku ul. Bema 51 ( SION). Zakres prac
to ok 1000 m2 - wymiana nawierzchni wraz z budową studni burzowych.
18. Trwają prace przy budowie odcinka drogi (ok. 350 m2) łączącej ul. Dąbrowskiego z ul.
Mierosławskiego.
19. Remont cząstkowy nawierzchni drogowej - ul. Ogrodowa (wymiana pojedynczych trylinek 35 szt.).
20. Uczestnictwo w organizacji imprez i uroczystości:
- akcja poboru krwi (Plac Boh. Westerplatte 15.06.2018),
- zakończenie „Dni Rodziny" 15.06.2018, (m.in. zamocowanie + demontaż baneru
reklamowego, pomoc w organizacji koncertu na Placu Boh. Westerplatte),
- „Noc Świętojańska" - 22.06.2018,
- „Bartoszycka dycha brzegiem Łyny” - 24.06.2018.
21. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej ul. Sportowej (odcinek drogi dojazdowej do
stadionu).
22. Przewóz wyposażenia domków i sprzętu pływającego do OW. "Dadaj".
23. Zmiana organizacji ruchu ul, Starzyńskiego.
24. Administrowanie cmentarzami komunalnymi, bazarem miejskim, pobór opłat na terenach
innych niż bazar miejski.
25. W okresie od 24.05.2018 do 26.06.2018 w ramach odpracowania kary na terenie Gminy
Miejskiej przy pracach gospodarczych zatrudniono 9 osób, które łącznie przepracowały 209
roboczogodzin.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Pracownicy
MOPS
uczestniczyli
w
spotkaniach
grup
roboczych
Zespołu
Interdyscyplinarnego; w siedzibie Ośrodka odbyło się 8 spotkań z ofiarami oraz 7 spotkań ze
sprawcami przemocy.
2. Pracownicy socjalni prowadzili kwalifikację 30 dzieci do udziału w obozie w Krynicy
Morskiej, organizowanym przez ZHP Bartoszyce oraz 15 dzieci do udziału w koloniach
w Wiśle, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
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.
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4.

5.

6.

7.

działalność Punktu Konsultacyjnego, zajęcia dla dzieci, warsztaty dla dorosłych w ramach
„Szkoły dla Rodziców”. W dniu 25 czerwca 2018 r. na terenie Ośrodka odbył się również
Piknik Integracyjny z udziałem uczestników projektu i ich najbliższego otoczenia.
W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od początku jej realizacji
(01.04.2016 r.) do dnia 27 czerwca 2018 r.: przyjęto łącznie 2.169 wniosków na okres
zasiłkowy 2016/2017 i 1.713 wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018, w oparciu o które
wydano odpowiednio - 2.350 decyzji oraz 1.754 decyzje. Wypłacono 27.757.762,41 zł dla
1.950 rodzin (2.699 dzieci, uprawnionych do świadczenia wychowawczego).
MOPS, jako realizator świadczeń wychowawczych, zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061), podjął działania przygotowawcze do
wdrożenia Programu na terenie Miasta. We współpracy z Zespołem Administracyjnym
Oświaty oraz Wydziałem Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta, oszacowano ilość
potencjalnych uprawnionych do otrzymania jednorazowego świadczenia w wys. 300 zł (ok. 3
000 dzieci) oraz potrzeby finansowe na kwotę 930.000,00 zł, w tym 900.000,00 zł - na
wypłatę świadczeń oraz 30 000 zł - na bieżącą obsługę zadania.
W ramach działalności merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego
Domu „Senior-WIGOR” zorganizowano wiele imprez i spotkań, zaś przedstawiciele obu
Placówek uczestniczyli w szeregu spotkaniach i przedsięwzięciach o charakterze
integracyjnym, w tym m.in.:
- w dniach 25-26.05.2018r. rozpoczęła się XXI edycja Bartoszyckich Spotkań Artystycznych
Osób Niesamodzielnych (BSAON) - projektu, ukierunkowanego na aktywizację i integrację
społeczną osób niepełnosprawnych i starszych. Tegoroczne Spotkania rozpoczęły dwudniowe
prezentacje artystyczne pod hasłem Disco Barty - Nogi nie bolą jak się tańczy disco-polo,
w trakcie których gościliśmy 632 Uczestników, reprezentujących 38 placówek wsparcia oraz
44 przedstawicieli różnych instytucji i organizacji pozarządowych. W trakcie występów
scenicznych grupy prezentowały repertuar taneczny, wokalny i teatralny. Równocześnie
z występami odbywała się wystawa rękodzieła,
- Zespół „Srebrne Nuty” wystąpił podczas Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce oraz
podczas Pikniku Nocy Świętojańskiej,
- Uczestnicy ŚDS: odwiedzili siedzibę Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, wzięli
udział w III Rajdzie Pieszym „Idziemy Razem” (przedstawiciele naszego Domu, oprócz
wspólnego marszu trasą 2,5 km, wzięli również udział w sportowych rozgrywkach, w których
na 7 drużyn zajęli 3 miejsce), wystąpili na VIII Wojewódzkim Turnieju Tańca
Środowiskowych Domów Samopomocy pn. „Mazurskie Pląsy”, zorganizowanym przez ŚDS
w Piszu (nasza reprezentacja w kategorii para zajęła II miejsce na 13 uczestniczących
placówek), drużyna ŚDS wzięła udział w III Powiatowych Zawodach Sportowo Rekreacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych organizowanych przez Stowarzyszenie Integracji
Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach. uczestniczyli w spotkaniu Integracyjnym „Wianki”
w Rynie,
- drużyna sportowa reprezentująca Klub Seniora wzięła udział w VI Międzynarodowej
Senioriadzie Sportowej 2018, gdzie zajęła III miejsce na 8 zespołów.
W oparciu o bazę lokalową MOPS odbyło się 26 spotkań o charakterze stałym,
zorganizowanych m.in. przez grupy robocze Zespołu Interdyscyplinarnego, grupy wsparcia
i organizacje pozarządowe skupione w Programie Miejskiego Centrum Organizacji
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Pozarządowych Pomocy Społecznej oraz 2 okolicznościowe, w tym: obchody 10-lecia
istnienia Zarządu Gospodarki Odpadami w Bartoszycach oraz szkolenie okresowe z zakresu
BHP dla pracowników MOPS i GOPS w Bartoszycach.
8. Na terenie MOPS trwa realizacja rozpoczętych w dniu 2 lutego br. prac społecznie
użytecznych, w których aktualnie uczestniczy 7 osób, w tym: 3 mężczyzn, którzy wspólnie
z konserwatorami Ośrodka wykonują prace ogólnobudowlane (m.in. remont obieralni),
porządkowe i konserwatorskie oraz 4 kobiety, które wspólnie z pokojowymi wykonują prace
porządkowe i wspomagają pracę w pralni.
ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY OŚWIATY
1. 29 maja odbył się konkurs na stanowisko dyrektora SP nr 3 w Bartoszycach. Do konkursu
zgłosiło się 3 kandydatów. Kandydatem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3
w Bartoszycach została pani Anna Jodko.
2. 19 czerwca w BDK odbyła się kolejna gala „Najlepsi z Najlepszych”. Tradycyjnie podczas
gali nagrodzono uczniów, którzy osiągnęli znaczące sukcesy dydaktyczne lub sportowe. Ich
nauczyciele oraz rodzice otrzymali listy gratulacyjne. Przygotowanie gali (nagrody, listy,
kwiaty) kosztowało około 19.000,00 złotych.
3. Podpisano umowę o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych
dla 4 szkół podstawowych w ramach programu „Aktywna tablica”. Kwota dofinansowania dla
każdej szkoły wynosi 14.000,00 złotych. Program „Aktywna tablica” jest dwuletni
i w przyszłym roku zostanie ponownie złożony wniosek dotyczący szkoły, której nie
przyznano dofinansowania - SP nr 1 w Bartoszycach.
4. Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji „Montaż dźwigu osobowego przyległego do
budynku Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach”. Otrzymana kwota ze
środków PFRON wynosi 80.000,00 zł. Planowany całkowity koszt zadania to 280.000,00
złotych.
5. Złożono wniosek do MEN o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na zakup dla
SP nr 3 pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych. Wnioskowana kwota to 112.504,00 zł. Ze względu na
wprowadzenie przez MEN limitu liczby szkół wniosek dotyczy tylko jednej szkoły
podstawowej. Wnioski o doposażenie pozostałych szkół będą składane w następnych latach.
Program wsparcia finansowego zaprojektowany jest przez MEN na 4 lata.

Burmistrz Miasta Bartoszyce
Piotr Petrykowski
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