INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
BURMISTRZA MIASTA BARTOSZYCE
w okresie międzysesyjnym tj. od 25.04.2019 r. do 29.05.2019 r.
w informacji przedstawione są najistotniejsze działania poszczególnych komórek organizacyjnych
i jednostek podległych. Ponadto realizowano bieżące zadania wynikające z zakresów pracy oraz
kompetencji określonych w Regulaminach Organizacyjnych i Statutach.

WYDZIAŁ INWESTYCYJNY
1. Pracownicy wydziału nadzorują prace związane z ukończeniem zadania „Rewitalizacja
Starego Miasta Bartoszyce Etap I”. Zaawansowanie robót wynosi ok 10%. Termin
zakończenia robót do 13.11.2019 roku.
2. Trwają prace związane z budową budynku hali sportowej w Bartoszycach. Zaawansowanie
robót wynosi ok 45%. Termin zakończenia robót do 30.09.2019 roku.
3. Trwają prace związane z budową targowiska w Bartoszycach. Zaawansowanie robót wynosi
ok 35%. Termin zakończenia robót do 20.12.2019 roku.
4. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru prac związanych z rozbudową części cmentarza
komunalnego położonego w Bartoszycach przy ul Leśnej. Odbiór inwestycji planowany jest
na piątek 31 maja br., po przygotowaniu wymaganej dokumentacji odbiorowej.
5. Trwają prace związane z opracowaniem projektu budowlanego na modernizację budynku
Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 2 w celu dostosowania go do obowiązujących
przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz budowy nowej instalacji elektrycznej
i niskoprądowej.
6. Na bieżąco prowadzone są prace związane z remontami cząstkowymi nawierzchni
bitumicznych na terenie miasta Bartoszyce.
7. Udzielono pisemnych odpowiedzi na wnioski mieszkańców dotyczące dróg będących
w zarządzie Gminy w zakresie planowanych robót i bieżącego ich utrzymania.
WYDZIAŁ TECHNICZNO – KOMUNALNY
1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 57/2019 Burmistrza Bartoszyc z dnia 25.03.2019 pracownicy
wydziału przeprowadzili rekontrole 5 zbiorczych obudów śmietnikowych pod względem
prawidłowości segregacji odpadów komunalnych należących do SM ”Budowlani”.
2. Przygotowano zakres rzeczowy i kosztorys do zapytania ofertowego na konserwację rowów
melioracyjnych na terenie miasta.
3. Opracowane zostały materiały do ogłoszenia przetargu na zakup energii elektrycznej dla
miasta i jej jednostek organizacyjnych na lata 2019 – 2020.
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4. Pracownicy wydziału przygotowali wymagane dokumenty i dane do wniosku do NFOŚiGW
w Warszawie o pożyczkę na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta.
5. Zlecono zamontowanie fontann oraz poidełka w miejscach do tego przeznaczonych.
6. Przeprowadzono kontrolę jakości świadczonych usług przewozowych w zakresie
punktualności i realizacji kursów oraz czystości i oznakowania pojazdów komunikacji
miejskiej.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. Ogłoszone zostało postępowanie na sukcesywna sprzedaż energii elektrycznej. Otwarcie ofert
w dniu 21.06.2019 r.
2. Ogłoszono postępowanie na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego. Otwarcie ofert
w dniu 03.06.2019 r.
3. Zakończone zostało postępowanie na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych
położonych terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce. Wybrano ofertę firmy FACTOREX
z Ornety za cenę 23.000,00 zł.

WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
1. Przeprowadzono I przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste 5 działek przy ul. Rotmistrza
Witolda Pileckiego, pod zabudowę o charakterze usług handlowych i rzemieślniczych.
Działki nie zostały zbyte. II przetarg odbędzie się 3 lipca 2019 r.
2. Wydawane są zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca
2018r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, WSPÓŁPRACY I ROZWOJU
1. Prowadzono działania organizacyjne w związku z planowanym pobytem przedstawicieli
samorządów miast partnerskich podczas Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 2019.
2. Wydano decyzję dotyczącej organizacji Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 2019
oraz 4 zgody na organizacje imprez o charakterze sportowym, prozdrowotnym lub
kulturalnym, które odbywać się będą na terenie miasta.
3. Wydział był współorganizatorem wizyty w Bartoszycach grupy strażaków z miasta
partnerskiego Nienburg (niemieckojęzyczna obsługa delgacji).
4. W ramach prowadzonej zbiórki na rzecz budowy Pomnika Orła Białego
w Bartoszycach Pracownicy wydziału przygotowywali materiały informacyjne, plakaty,
zaproszenia, cegiełki, puszki oraz blankiety umożliwiające dokonywanie indywidualnych
wpłat.
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5. Opracowano plakat informacyjny dot. Wojewódzkiego Turnieju o Mistrzostwo Warmii
i Mazur Rugby 7. Turniej odbył się 18 maja br. na stadionie miejskim w Bartoszycach.
6. Został stworzyli projekt tablicy „Orientacyjny Plan Miasta”. Tablica umieszczona zostanie na
istniejącej konstrukcji przy ulicy Lipowej w Bartoszycach.
7.

Na bieżąco wykonywana jest i gromadzona dokumentacja fotograficzna działań
prowadzonych przez Urząd Miasta Bartoszyce oraz jednostki podległe.

8. Pracownicy wydziału przygotowali akcję promującą składanie wniosków do Bartoszyckiego
Budżetu Obywatelskiego 2019. Zgodnie w wymogami prawnymi wnioski będzie można
zgłaszać w terminie od 6 czerwca. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
www.bartoszyce.pl.
9. Opracowana została „Diagnoza społeczno-gospodarcza z terenu Miasta Bartoszyce” na
potrzeby Miast Sieci Cittaslow.
10. Kierownik wydziału uczestniczył w 2 spotkaniach dotyczących Sieci Miast Cittaslow (8 maja
w Ornecie – warsztaty pełnomocników Cittaslow dot. tworzenia wspólnej diagnozy
społeczno-gospodarczej Miast Cittaslow, 15 maja w Mortęgach – spotkanie warsztatowe dot.
sieciowania przyszłych projektów).
URZĄD STANU CYWILNEGO
1. W okresie od 20 kwietnia 2019 r. do 24 maja 2019 r. USC zarejestrował 64 aktów urodzeń
i 51 aktów zgonu.
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY
26 maja br. odbyły się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Wyborcy mogli głosować w 11
stałych obwodach głosowania i w 2 obwodach odrębnych. Wybory przebiegły bez zakłóceń.
Frekwencja w mieście Bartoszyce wyniosła 40,19%. Najwięcej wyborców zagłosowało
w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 (filia MBP, ul. Ogrodowa) – 47,51 %. Głosy na poszczególne
komitety wyborcze rozłożyły się następująco:
- Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska – 3384 głosy (45,41%)
- Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 2812 głosów (37,73%)
- Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia – 479 głosów (6,43%)
- Komitet Wyborczy Kukiz’15 – 389 głosów (5,22%)
- Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin, Braun, Liroy Narodowcy – 287 głosów (3,85%)
- Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – 101 głosów (1,36%).

3

PEŁNOMOCNIK DS. PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
Dnia 7 maja br. został ogłoszony otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2019 rok - II Nabór wniosków. Termin składania ofert upływa
30 maja 2019 r.

PEŁNOMOCNIK DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
1. 6 maja 2019 r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Centrum Aktywności
Lokalnej w Bartoszycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
schemat B. Okres realizacji projektu: od 01.11.2020 do 31.12.2022 r. Wartość ogółem:
923.261,25 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 877.098,18 zł - 95% całkowitej wartości
projektu.
2. Rozliczono zakończoną inwestycję pn. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
w Bartoszycach przy ul. Wolskiego” dofinansowaną w ramach funduszu dopłat Banku
Gospodarstwa Krajowego. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstało 18 lokali
mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej lokali 777,60 m 2 Okres realizacji projektu:
od 07.04.2017 r. do 08.04.2019 r. Wartość ogółem: 2.750.763,42 zł. Dofinansowanie:
935.055,34 zł - 35% kosztów kwalifikowanych projektu.
3. Gmina Miejska Bartoszyce otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – OSA edycja 2019 na Budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul.
Wajdy w Bartoszycach. Realizacja projektu do 30.09.2019 r. Wartość ogółem: 100 000,00 zł.
Dofinansowanie: 50 000,00 zł - 50% kosztów kwalifikowanych projektu
STRAŻ MIEJSKA
1. W omawianym okresie Straż Miejska ujawniła 110 wykroczeń, w tym: 66 porządkowych
i 44 drogowe.
2. Ujawnione wykroczenia dotyczyły m.in.:
- niezachowywania środków ostrożności przy wyprowadzaniu psów oraz pozostawianie
nieczystości po psach,
- brak aktualnych szczepień psów przeciwko wściekliźnie,
- spożywania alkoholu w miejscach publicznych,
- palenia wyrobów tytoniowych na przystankach komunikacyjnych,
- zakłócania spokoju przez osoby pod wpływem alkoholu,
- śmiecenia w miejscach publicznych,
- umieszczania informacji oraz ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
- nieprawidłowego parkowania pojazdów na zakazach, zieleńcach w strefie zamieszkania oraz
na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
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3. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili w/w okresie 37 przypadków naruszenia
przepisów prawa na terenie miasta. Zgrany materiał dowodowy przekazany został dla potrzeb
Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.
4. W wyniku przeprowadzonych kontroli związanych z przestrzeganiem porządku i czystości
w mieście:
- 6 właścicieli zostało zobowiązanych do usunięcia pojazdów, których stan techniczny
wskazywał, że były one od dawna nieużywane i stwarzały zagrożenie,
- 15 właścicielom prywatnych posesji nakazano uporządkowanie przyległych chodników,
- wobec 6 osób umieszczających informacje w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
prowadzone jest postępowania wyjaśniające,
- 5 osobom nakazano usunięcie gruzu budowalnego,
- 8 razy strażnicy zgłaszali firmie utylizacyjnej konieczność zabezpieczenia padłych zwierząt.
5. Na terenie miasta znaleziono 3 psy biegające luzem bez ich właścicieli. Ustalono właścicieli
wszystkich psów i zgodnie z przepisami prawa zostały wobec nich wyciągnięte sankcje karne.
6. We wskazanym okresie strażnicy miejscy 46 służb, w tym z funkcjonariuszami Policji i Straży
Granicznej.
7. W okresie Świąt Wielkanocnych Straż Miejska w patrolach wspólnych z Policją,
zabezpieczała porządek i bezpieczeństwo, głównie przed lokalami, gdzie odbywały się
dyskoteki oraz czuwała aby nie dochodziło do incydentów chuligańskich związanych
z tradycją Lanego Poniedziałku. Nie odnotowano naruszeń prawa.
8. Strażnicy nadzorowali 26 razy przewóz środków płatniczych do banku dla potrzeb Wydziału
Finansowego UM.
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
1. Trwają prace przy remontach cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej (tzw. łatanie dziur
w nawierzchni). Do 30.05.2019 r. wbudowano łącznie 56 ton masy bitumicznej. Do
wykonania napraw pozostały jeszcze ul. Krasickiego, ul. Bema (odcinek do „SM
Budowlani"), ul. Kolejowa i kilka pojedynczych dziur na innych ulicach.
2. Trwa wykonywanie oraz wymiana oznakowania poziomego na terenie miasta
(zaawansowanie robót 80 %).
3. Przeprowadzono remont urządzeń zabawowych na placu zabaw ul. Boh. Monte Cassino
(wymieniono zniszczone elementy drewniane, uzupełniono brakujące elementy
oprzyrządowania, jedno zniszczone urządzenie zabawowe odtworzono od podstaw).
4. Trwają prace przygotowawcze do uruchomienia fontanny w pobliżu placu zabaw
(czyszczenie elementów kamiennych, napuszczenie wody).
5. Wykonano demontaż tymczasowych dróg technologicznych z płyt typu YOMB na obszarze
rewitalizowanym (Plac Konstytucji 3-Maja).
6. Wykonano utwardzenie miejsca pod planowaną wiatę przystankową przy ul. Pieniężnego.
7. Utwardzono dojazd do budynku ul. M.C. Skłodowskiej 6.
8. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni drogi gruntowej przy ul. Jeziornej oraz
wymieniono zniszczone płyty drogowe - ul. Strefowa.
9. Zakończono remont chodnika przy ul. Słowackiego 28, z częściową wymianą nawierzchni na
kostkę polbrukową.
10. Zlikwidowane zostało "dzikie wysypisko" na skarpie w okolicach marketu Netto. W dniach
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6-7.05.2019 r. zebrano 49 worków nieczystości o pojemności 160.0 litrów.
11. Wykonano montaż gabloty informacyjnej przed Urzędem Miasta ul. Boh. Monte Cassino.
12. Wymiana piasku w piaskownicach na terenie miasta: place zabaw ul. Boh. Monte Cassino,
ul. Wyszyńskiego 10, ul. Wolskiego 5 oraz OSA ul. Nowowiejskiego, ul. Słowackiego 1C,
ul. Przemysłowa, a także przy punktach opieki nad dziećmi przy ul. Wyszyńskiego
i ul. Mazurskiej.
13. Utrzymywanie terenów zielonych nieurządzonych na terenie miasta – ulice Jana Pawła II,
Poprzeczna, Przemysłowa (koszenie kosiarką rotacyjną).
14. W ramach zasądzonych kar na terenie Gminy Miejskiej od 26.04. do 30.05.2019 r. przy
pracach gospodarczych i porządkowych pracowało 11 osób przepracowując łącznie
212 roboczogodzin.
MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Pracownicy MOPS uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych Zespołu
Interdyscyplinarnego - w siedzibie Ośrodka odbyło się 10 spotkań z ofiarami oraz 8 spotkań
ze sprawcami przemocy.
2. Za pośrednictwem Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Bartoszycach odbyła się dystrybucja kolejnej transzy żywności w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 800 osób wytypowanych przez MOPS,
zostało zaopatrzonych w artykuły spożywcze oraz przetwory z warzyw i mięsa w łącznej
ilości 4.419 kg.
3. Kontynuowano działania w zakresie realizacji projektu pn. „Bądź aktywny” - rozwój usług
społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, Aktualnie trwa
rekrutacja 45 uczestników do II edycji projektu, która będzie realizowana w okresie od
czerwca 2019 r. do listopada 2020 r.
4. W ramach działalności merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego
Domu „Senior-WIGOR” zorganizowano wiele imprez i spotkań, m.in.: spotkanie
z podróżniczką amatorką, która przedstawiła prezentację i opowiedziała o swoim pobycie
w Indiach; wyjazd integracyjny Seniorów do miejscowości Franknowo; udział w wystawie
plakatów patriotycznych pt. „Walka i Martyrologia Narodu Polskiego w latach 1939-1956”;
pogadankę nt. profilaktyki zakażenia boreliozą, spotkanie na temat zbliżających się wyborów
do Parlamentu Europejskiego.
5. Organizacja XXII edycja Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielnych
(BSAON). W ramach tegorocznej imprezy odbyły się prezentacje artystyczne (repertuar
taneczny, wokalny i teatralny) pod hasłem „Spotkanie pod żaglami”, w trakcie których
gościliśmy ponad 700 niesamodzielnych uczestników z 40 placówek wsparcia. Odbył się
piknik integracyjny z różnymi konkursami i zabawami. Równocześnie z występami odbywała
się wystawa około 350 prac (m.in. rzeźby, obrazy olejne, witraże, ceramika, wiklina),
pracowało 10 stoisk warsztatowych oraz 3 stoiska reprezentujące informacyjne przygotowane
przez ZUS, PUP oraz PCK. Odbywały się również zajęcia warsztatowe, w których mogli
wziąć udział chętni przedstawiciele poszczególnych Placówek oraz zaproszeni goście.
6. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od początku jej realizacji
(01.04.2016 r.) do dnia 29.05.2019 r. wypłacono 39.219.996,31 zł dla 2.145 rodzin (2.949
dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego). W okresie od 01.01.2019 r. do
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29.05.2019 r., poziom wypłat wyniósł - 4.926,442,70 zł dla 1.423 rodzin (2.029 dzieci
uprawnionych do świadczenia wychowawczego).
7. W oparciu o bazę lokalową MOPS odbyło się 19 spotkań o charakterze stałym.
8. Trwa realizacja prac społecznie-użytecznych, w których aktualnie uczestniczy 8 osób: 3
mężczyzn wykonujących prace porządkowe, ogólnobudowlane i konserwatorskie oraz 5
kobiet - cztery z nich wykonują prace porządkowe na terenie Ośrodka, natomiast jedna czynności wspomagające rodzinę z dzieckiem niepełnosprawnym w miejscu ich
zamieszkania.
ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY OŚWIATY
1. Zakończono rekrutację do bartoszyckich szkół i przedszkoli. W przedszkolach zapewniono
miejsca wszystkim zgłoszonym dzieciom w wieku 3 i 4 lat. Dla 4 dzieci 5 lub 6-letnich
zabrakło miejsc w przedszkolach i zaproponowano im miejsca w oddziałach przedszkolnych
przy szkołach podstawowych.
Ze względu na większą liczbę zgłoszeń do klasy pierwszej w SP nr 1 spowodowaną zmianą
obwodu szkoły, od 1 września zostanie utworzony w tej szkole dodatkowy oddział klasy
pierwszej.
W sierpniu zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych (we wszystkich szkołach) i do klas pierwszych
w SP nr 1, 4, 7 i 8. Pozostały również wolne miejsca w młodszych grupach wiekowych
w IPP nr 4 dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Złożono wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o udzielenie wsparcia finansowego
na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” dla SP
nr 1 w Bartoszycach, jedynej szkoły która nie otrzymała dofinansowania w 2018 roku.
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 12.000,00 złotych, wymagany wkład własny to
3.000,00 złotych. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i przyznano dofinansowanie we
wnioskowanej wysokości.

Burmistrz Miasta Bartoszyce
/-/ Piotr Petrykowski
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