INFORMACJA
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z działalności w okresie międzysesyjnym
tj. od 28.06.2018 do 19.09.2018
Przedstawiona Państwu informacja zawiera najistotniejsze w naszym przekonaniu działania, moje,
pracowników urzędu oraz jednostek podległych.
Wydział Techniczno – Inwestycyjny
1. Dokonano odbioru robót związanych z przebudową części ul. Nad Łyną oraz budową Otwartej
Strefy Aktywności przy ul. Nowowiejskiego, dofinansowanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2. Prowadzony jest nadzór nad następującymi inwestycjami:
- rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach etap I,
- budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego,
- termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2,
- budowa budynku hali sportowej,
- zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku byłej
wymiennikowni przy ul. Wyszyńskiego na punkt opieki nad dziećmi do lat trzech
- adaptacja pomieszczeń biurowych na punkt opieki nad dziećmi do lat trzech
przy ul. Bema 40,
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Wajdy 10,
- dostawa i montaż dźwigu osobowego w przedszkolu integracyjnym Nr 4.
- inwestycja w odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce,
dofinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
2014-2020. W ramach inwestycji zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne na
dachach Przedszkola Nr 2, Nr 4, Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 3, Nr 4, budynku
administracyjnego MOPS i noclegowni
3. Prowadzony jest nadzór nad wykonaniem dokumentacji budowlanych dla inwestycji:
- adaptacja pomieszczeń budynku byłego dworca PKP na potrzeby Centrum Aktywności
Lokalnej,
- rewitalizacja Pl. Boh. Westerplatte,
- przebudowa ul. Polnej,
- przebudowa ul. Chopina,
- wykonanie koncepcji zjazdu z ul. Bema do ul. Zamkowej.
4. Przygotowane zostały założenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na wykonanie przebudowy ul. Nałkowskiej,
5. Wspólnie z wydziałem KSW przygotowano i złożono:
- wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Nad Łyną w ramach programu „Rozwój gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.
- wniosek o dofinansowanie modernizacji stadionu miejskiego w ramach Programu rozwoju
infrastruktury lekkoatletycznej edycja 2018 z MSiT.

Zamówienia publiczne
1. Unieważniono postepowanie na przebudowę ul. Nałkowskiej i Kochanowskiego. Cena oferty
najkorzystniejszej była wyższa niż kwota, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na
finansowanie zamówienia. Ogłoszono ponowne postepowanie na przebudowę ul. Nałkowskiej.
Wpłynęła jedna oferta firmy Marpol Marcin Szutowicz za cenę 702.551,13 zł.
2. Zakończono postępowanie na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych. Wybrano ofertę
firmy FAKTOREX z Ornety, za kwotę 24.284,41 zł.
3. Zakończono postepowanie na sukcesywną dostawę energii elektrycznej. Wybrano ofertę firmy
ENEA za cenę 678.351,77 zł.
4. Unieważniono postępowanie na świadczenie usług komunikacji miejskiej. Cena
najkorzystniejszej oferty była wyższa niż kwota, która zamawiający zamierzał przeznaczyć na
finansowanie zamówienia. Obecnie jesteśmy po negocjacjach z firmą „Delux”, z którą zostanie
zawarta umowa od 1 października br.
5. Zakończono postepowanie na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy
ul. Wajdy 10. Wybrano ofertę firmy Pana Mirosława Mężyńskiego z Bartoszyc za kwotę
484.927,00 zł.
6. Unieważniono postepowanie na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej
w Bartoszycach. Nie wpłynęła żadna oferta.
7. Zakończono postępowanie na dostawę i montaż dźwigu osobowego dla przedszkola
integracyjnego. Wybrano ofertę firmy ARTMED z Tomaszowa Mazowieckiego za cenne
316.848,00 zł.
8. Unieważniono postepowanie na dostawę sprzętu ITC oraz materiałów dydaktycznych do
Bartoszyckich przedszkoli w ramach Projektu „Bartoszyckie przedszkola stawiają na
kreatywność i języki obce”. Cena najkorzystniejszej oferty była wyższa niż kwota, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Obecnie przygotowano nowy
opis przedmiotu zamówienia do kolejnego przetargu,
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego
1. Przeprowadzono przetarg na zbycie lokalu użytkowego o pow. 23,08 m2, położonego przy
ul. Starzyńskiego 4/1 w Bartoszycach. Lokal został sprzedany.
2. Przeprowadzono przetarg na zbycie działki o pow. 3.434 m2, położonej przy ul. Kajki
w Bartoszycach, przeznaczonej pod zabudowę usługowo – rzemieślniczą. Działka została zbyta.
3. Ogłoszono przetargi na dzierżawę stanowisk pod stoiska handlowe położone przy cmentarzach
komunalnych przy ul. Kętrzyńskiej i ul. Leśnej w Bartoszycach, w celu prowadzenia sprzedaży
w okresie Święta Zmarłych: I przetarg odbędzie się 17 października 2018 r., II przetarg odbędzie
się 24 października 2018 r.
4. Uaktualniane są wnioski osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokalu
z zasobów komunalnych na rok 2018, które w bieżącym roku nie otrzymały przydziału.
Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju
1. Opracowano kalendarz wydarzeń wakacyjnych,
2. Zorganizowano uroczystość poświęconą uczczeniu Narodowego Dnia Pamięci Ofiar
Wołyńskich, która odbyła się 11 lipca. Wzięli w niej udział władze oraz mieszkańcy Bartoszyc,
3. Przeprowadzono Wakacyjny Konkurs Internetowy polegający na odgadywaniu na zdjęciach
miejsc charakterystycznych dla miasta (ulice, budynki, obiekty publiczne). Z powodu dużego
zainteresowania internautów konkurs został przedłużony na okres powakacyjny.

4. Przygotowano uroczystość poświęconą pamięci ofiar II Wojny Światowej, która odbyła się
1 września na Placu Boh. Westerplatte, z udziałem władz miasta, stowarzyszeń oraz
mieszkańców
5. Zorganizowano kolejną edycję Sportowo-Rekreacyjnego Pikniku Rodzinnego z cyklu „Dni
Osadnika” oraz konkursu kulinarnego pn. „Smaki 3 Kultur” w klimacie zlotowo-biwakowym z
Ekonomią Społeczną. Przedsięwzięcie odbyło się 08.09.2018 r. na terenie Centrum Aktywizacji
Sportowo-Rekreacyjnej przy współorganizacji Stowarzyszenia „Dolina Róż” oraz
Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
6. Przygotowano II Bartoszyckie Dożynki Działkowe, które odbyły się dnia 8 września na terenie
Ogródków Działkowych „Dąbrowa”. Dożynki były okazją do wręczenia nagród za roczną pracę
na rzecz miejskich ogródków działkowych.
7. Prowadzono działania w zakresie uroczystego otwarcia Otwartej Strefy Aktywności (OSA) przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Bartoszycach, podczas którego zorganizowano animacje
dla dzieci na nowopowstałym placu zabaw. Wręczono również nagrody w konkursie nt. „Mój
ekologiczny autobus”. Przygotowano rozliczenie tej inwestycji z Ministerstwem Sportu i
Turystyki.
8. Opracowany został raport okresowy z realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Bartoszyce
na lata 2016 – 2022 oraz półroczny raport z realizacji działań społecznych.
9. Przyjęto 16 wniosków w ramach ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny. Karty przysługują
rodzinom, które posiadają minimum 3 dzieci w wieku do 18 lat lub powyżej w przypadku
niepełnosprawności lub pobierania nauki (szczegółowe zasady znajdują się na stronie
www.bartoszyce.pl w zakładce: Karta Dużej Rodziny).
10. Zakończono prace Komisji dotacyjnej w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na PROWADZENIE SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH W LATACH 2019 – 2021.
11. Zebrano oraz opracowano materiały promocyjne do filmu w ramach kampanii Cittaslow, który
zostanie opublikowany pod koniec roku. Materiał ma na celu przybliżenie idei Cittasolow
na skalę ogólnopolską.
12. Przygotowano oraz opublikowano materiały promujące m.in. wydarzenia: XVIII Integracyjny
Plener Plastyki, XX Raciborski Rajd Rowerowy Dookoła Polski, Bartoszyckie Spotkania
Artystyczne Osób Niesamodzielnych, Kraina Barcji – III spotkania z muzyką poetycką
i autorską, Bieg z Gwiazdą, Narodowe Czytanie 2018, Piknik Militarny, czy Podsumowanie IX
edycji „Zabij Nudę”
13. Na potrzeby projektowe prowadzono dokumentację fotograficzną inwestycji realizowanych
na terenie miasta.
14. Zaprojektowano zakładkę na stronie www.bartoszyce.pl skierowaną do inwestorów – Invest
in Bartoszyce. Działania podjęte były w ramach projektu „Standardy obsługi inwestora
w samorządzie”.
15. Wydział prowadzi także działania w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego
Transportu przypadający na okres: 16 – 22 września. W tym tygodniu wspólnie z policją oraz
przedszkolakami zorganizowany będzie happening pod nazwą „Cukierek czy cytryna”, a 22
września (sobota) w Międzynarodowy Dzień bez Samochodu. W tym dniu komunikacja miejska
będzie bezpłatna.
16. Złożono wniosek do Ministerstwa Obrony Narodowej o dofinansowanie projektu „Ławki
Niepodległości” w ramach uczczenia 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Straż Miejska

1. W omawianym okresie Straż Miejska ujawniła 237 wykroczeń: 169 porządkowych i 68
drogowych.
2. Ujawnione wykroczenia dotyczyły m.in.:
- zanieczyszczania i zaśmiecania miejsc publicznych,
- spożywania alkoholu w miejscach,
- zakłóceń porządku,
- palenia wyrobów tytoniowych na przystankach komunikacyjnych,
- umieszczania informacji oraz ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
- nieprawidłowego parkowania pojazdów,
- niezachowywania środków ostrożności przy wyprowadzaniu psów, pozostawiania nieczystości
po nich oraz braku aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie.
3. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 193 przypadki naruszenia przepisów prawa na
terenie miasta. Zgrany materiał dowodowy przekazano dla potrzeb KPP w Bartoszycach.
4. W ramach prowadzonej przez strażników kontroli przestrzegania porządku i czystości
w mieście:
- firma utylizująca zabezpieczyła 11 padłych zwierząt,
- 16 właścicielom posesji prywatnych nakazano wykoszenie wysokich traw,
- ustalono osoby zamieszczające informacje w miejscach do tego nieprzeznaczonych, wobec
których prowadzone jest postępowanie wyjaśniające,
- ze względu na stan techniczny pojazdów, 9 właścicieli aut zostało zobowiązanych do ich
usunięcia.
5. Na terenie miasta strażnicy miejscy ujawnili 8 psów bez opieki. Właścicieli 4 z nich odnaleziono,
pozostałe zostały przetransportowane do schroniska w Bagienicach Małych.
6. Straż Miejska zabezpieczała porządek i bezpieczeństwo podczas Gali Muzyki Disco Polo oraz
Festiwalu 3 Kultur. Podczas imprez nie odnotowano większych naruszeń prawa.
7. W okresie letnim strażnicy miejscy pełnili służbę na rowerach patrolując tereny rekreacyjno sportowe miasta.
8. Aktualnie na terenie miasta, wg obserwacji strażników, przebywa 15 osób bezdomnych.
Powodują one najwięcej interwencji Straży Miejskiej w zakresie zakłócania porządku
w mieście.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Pracownicy MOPS uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego w siedzibie Ośrodka odbyło się 19 spotkań z ofiarami oraz 15 spotkań ze sprawcami przemocy.
2. Pracownicy socjalni MOPS koordynowali wyjazd 30 dzieci na obóz do Krynicy Morskiej oraz
15 dzieci na kolonie do Wisły; potwierdzali wnioski o stypendia szkolne (211 osób na dzień 13
września 2018 ): typowali grupę 800 osób do zaopatrzenia w żywność w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2018.
3. Kontynuowano działania w zakresie realizacji projektu pn. „Bądź aktywny” - rozwój usług
społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, W dniu 6 lipca na
terenie Ośrodka odbyły się Międzypokoleniowe warsztaty rodzinne z udziałem uczestników
projektu i ich najbliższego otoczenia.
4. Zakończona została realizacja XXI Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób
Niesamodzielnych - projektu, ukierunkowanego na aktywizację i integrację społeczną osób
niepełnosprawnych i starszych. W okresie międzysesyjnym odbyły się: XIII Integracyjny Plener

Plastyki, XVIII Integracyjne Warsztaty Teatralne, prowadzone przez reżysera
i instruktora teatralnego Roberta Cyrtę. W Warsztatach udział wzięło 21 osób
niepełnosprawnych, 8 wolontariuszy z grupy teatralnej Ephata z Gdańska oraz 7 terapeutek ŚDS.
W trakcie warsztatów powstał spektakl „Tryptyk”, który został zaprezentowany 30.08.2018 r. w
Bartoszyckim Domu Kultury. Łącznie, na przestrzeni 4 miesięcy, w projekcie wzięło udział 830
osób, w tym uczestnicy: prezentacji artystycznych (676 osób, w tym ponad 600 osób
niepełnosprawnych), pleneru (17 osób, w tym 5 osób niepełnosprawnych), wernisażu (100 osób,
w tym 30 osób niepełnosprawnych), warsztatów teatralnych (37 osób, w tym 21 osób
niepełnosprawnych).
5. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od początku jej realizacji
(01.04.2016 r.) do dnia 14 września 2018 r. przyjęto łącznie 3.954 wnioski, w oparciu o które
wydano 4.202 decyzje i wypłacono 30.538,502,51 zł dla 1980 rodzin (2755 dzieci, uprawnionych
do świadczenia wychowawczego). Na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 przyjęto łącznie 1.227
wniosków, w oparciu o które wydano 306 decyzji.
6. Od 1 lipca br. Ośrodek, jako realizator świadczeń wychowawczych w ramach programu „Dobry
start”, przyjmuje wnioski i ustala uprawnienia do korzystania z programu. Do 14 września
wpłynęło 1.840 wniosków, w oparciu o które wypłacono 715.500 zł jednorazowych świadczeń
po 300 zł dla 2.385 dzieci.
7. W ramach działalności merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego
Domu „Senior-WIGOR” zorganizowano wiele imprez i spotkań, w tym m.in. udział w Turnieju
Tańca Nowoczesnego Osób Niepełnosprawnych w Lidzbarku Warm., w XVII Pikniku Seniora
„Powitanie Lata 2018”w miejscowi Wilimy, w imprezie integracyjnej Spotkajmy się w 7 niebie
- „Tabor Cygański” w Piotraszewie, udział zespołu „Srebrne Nuty” w Kabaretonie Seniora
w Kętrzynie.

8. W oparciu o bazę lokalową MOPS odbyło się 40 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.
9. Na terenie Ośrodka trwa realizacja rozpoczętych w dniu 2 lutego br. prac społecznie
użytecznych, w których aktualnie uczestniczy 6 osób, w tym: 3 mężczyzn, którzy wspólnie
z konserwatorami Ośrodka wykonują prace ogólnobudowlane, porządkowe i konserwatorskie
oraz 3 kobiety, które wspólnie z pokojowymi wykonują prace porządkowe i wspomagają pracę
w pralni.
Zakład Usług Komunalnych
1. Przygotowano teren pod montaż placu zabaw tzw. OSA przy ul. Nowowiejskiego oraz
wykonano ciąg pieszy prowadzący do tego placu.
2. Zakończono prace przy utwardzaniu placu manewrowego ul. Bema 51.
3. Wymieniono nawierzchnię na ciągach pieszych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1.
4. Wykonano progi zwalniające z polbruku wraz z oznakowaniem pionowym na ulicach: Traugutta
i Sportowej.
5. Ustawiono ławki parkowe wraz z koszami na śmieci: ul. Traugutta - 2 szt. oraz 1 ławka przy ul.
Paderewskiego 49 oraz 6 szt. ławek z bali drewnianych w rejonie tzw. jeziorka w kształcie serca.
6. Wykonano rozbiórkę obudowy śmietnikowej żelbetowej oraz przygotowany został plac
utwardzony pod montaż nowej obudowy przy ul. Piłsudskiego.
7. Wykonany został zjazd dla osób niepełnosprawnych ul. Piłsudskiego.

8. Przeprowadzono remont cząstkowy dróg gruntowych przy ulicach Traugutta, Poniatowskiego
oraz Struga (garaże) poprzez wyrównywanie nawierzchni.
9. W ramach porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich, trwają prace przy remoncie ciągu
pieszego ul. Nowowiejskiego (183,0 m2).
10. Ustawiono słupki zaporowe uniemożliwiające wjazd poprzez przejścia dla pieszych na ciągi
piesze przy ul. Nowowiejskiego na wysokości sklepu Merkury.
11. ZUK wspierał organizację następujących imprez : Festiwal Trzech Kultur, Letni Kocykowy
Piknik Rodzinny, Dni Osadnika, II Bartoszyckie Dożynki Działkowe, IX edycję „Zabij Nudę",
V Przegląd rockowy - "Rock Battle of Barcja", Piknik Militarny.
12. W ramach odpracowania wyroków Sądu skazani na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce przy
pracach gospodarczych i porządkowych przepracowali:
- lipiec 2018 – 6 osób, 188 roboczogodzin,
- sierpień 2018 – 11 osób, 388 roboczogodzin,
- do 20 września 2018 – 4 osoby, 147 roboczogodzin.
Zespół Administracyjny Oświaty
1. Pozyskano kwotę 73.167,00 zł z ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na
zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych w szkołach podstawowych.
2. Podczas ferii letnich w dni robocze prowadzone były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
w Szkole Podstawowej nr 3 wymiarze 4 godzin dzienne. Z opieki mogły skorzystać dzieci
z młodszych klas szkół podstawowych. W szkole funkcjonowała również stołówka wydająca
obiady.
3. W terminie do 15 września wpływały wnioski o przyznanie stypendium socjalnego. Decyzje
o przyznaniu zostaną podjęte po otrzymaniu informacji o wysokości przyznanych środków.
Kryterium przyznania stypendium stanowi dochód w wysokości netto nie przekraczającej we
wrześniu 514,00 zł., a od 1 października 528,00 zł na jednego członka w rodzinie. Maksymalna
kwota stypendium wynosi 248,00 zł miesięcznie.
4. Od 1 lipca rozpoczęto realizację projektu „Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność
i języki obce!”. Wartość projektu to 717.285,00 zł, z tego dofinansowanie to 609.692,25 zł.
Projekt realizowany będzie przez 2 lata szkolne do 30 czerwca 2020 roku. W ramach projektu w
przedszkolach, prowadzone będą zajęcia z j. angielskiego, programowania i robotyki oraz
zostaną zakupione pomoce dydaktyczne.

Burmistrz Miasta Bartoszyce
/-/ Piotr Petrykowski

