INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
BURMISTRZA MIASTA BARTOSZYCE
w okresie międzysesyjnym tj. od 29.12.2020 r. do 24.02.2021 r.
WYDZIAŁ INWESTYCYJNY
1. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad przebudową i adaptacją byłego dworca kolejowego.
2. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad przebudową:
a) ulic: Staszica, Chopina i Sosnowej,
b) kładki dla pieszych nad rzeką Łyną w ciągu ulicy Drzewnej,
3. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta
Bartoszyce
4. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad budową:
a) chodnika ul. Wiejska,
b) nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie.
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
1. Przeprowadzono IV przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste 2 działek pod zabudowę
o charakterze usług handlowych i rzemieślniczych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Działki nie
zostały zbyte.
2. Przeznaczono do oddania w użytkowanie wieczyste działkę przy ul. Kętrzyńskiej pod zabudowę
produkcyno-magazynowo-składową. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej
wiadomości w marcu br.
3. Rozesłano zawiadomienia o zmianie stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów
na cele ogrodnicze. Stawka czynszu dzierżawnego uległa zmianie i wynosi 0,20 zł netto, za m2 terenu
rocznie (dotychczas obowiązywała stawka 0,10 zł za m2 rocznie).
WYDZIAŁ TECHNICZNO – KOMUNALNY
1. Zawarto umowy:
a) na konserwację oświetlenia na terenie miasta w 2021 r.; zamówienia udzielono firmie Zakład
Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski z Bartoszyc,
b) na wykonanie przeglądów okresowych hydrantów w 2021 r.,
c) z firmą Usługi Branży Elektrycznej „ELKO” na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad konserwacją
oświetlenia na terenie miasta.
2. Monitoring (zamontowanych w 7 obiektach) instalacjach fotowoltaicznych.
3. Zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o ochronie zwierząt (t.j Dz. U z 2020 r. poz.
648), w związku z zapobieganiem bezdomności zwierząt podpisano 3 umowy:
a) na sterylizację kotek wolno żyjących, kastracji kotów wolno żyjących oraz usypiania ślepego
miotu, na rok 2021,
b) na wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt,
c) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Miejskiej Bartoszyce.
4. Przekazano do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii oraz organizacjom społecznym,
którym statutowym celem jest ochrona zwierząt, projekt programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 r.

5. Ze względu na długo utrzymujące się niskie temperatury, przy pomocy pracowników ZUK, rozłożono
słomę wzdłuż brzegów rzeki Łyny oraz dokarmiano dzikie ptactwo.
6. Sporządzono sprawozdanie za 2020 rok z wykorzystania środków finansowych z budżetu powiatu na
administrowane przez Gminę Miejską Bartoszyce drogi powiatowe. Środki wykorzystano w całości
na nadzór i wykonanie robót z zakresu zimowego utrzymania dróg.
7. Zmiana trasy komunikacji miejskiej nr I, II, V na odcinku ulic: Słowackiego, Ks. Poniatowskiego,
Paderewskiego - trasa przebiega ulicą Boh. Warszawy.
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, WSPÓLPRACY I ROZWOJU
1. Opracowano kolejne wydanie bezpłatnego biuletyny informacyjnego „Bartoszyce Miasto 3 Kultur”.
Obecny numer zawiera informacje na temat działań sportowych, kulturalnych i społecznych oraz
bieżących prac inwestycyjnych prowadzonych w mieście.
2. Przygotowano 3 ogłoszenia oraz rozstrzygnięcia konkursowe skierowane do organizacji
pozarządowych z zakresu całorocznych działań prowadzonych w myśl Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
3. Obecnie przygotowywane są umowy dotacyjne z organizacjami pozarządowymi z zakresu sportu.
4. Zakończył się nabór wniosków na stypendia sportowe; trwa weryfikacja formalna złożonej
dokumentacji.
5. Pracownicy wydziału kontynuują czynności organizacyjne związane z prowadzoną w mieście
kampanią pn. „Zielone Bartoszyce”.
6. Rozpoczęto kampanię promującą przekazywanie 1% dla organizacji pozarządowych oraz możliwości
przekazywania darowizn (plakaty informujące, komunikaty medialne).
7. Kierownik wydziału uczestniczył w 2 spotkaniach online Zespołu ds. Ekonomii Społecznej.
8. Zakończono przygotowanie dokumentu recertyfikacji Bartoszyc w ramach przynależności do Sieci
Miast Cittaslow.
9. Na bieżąco sporządzana jest przez pracowników wydziału dokumentacja fotograficzna i filmowa
wydarzeń organizowanych w mieście, których organizatorami jest UM Bartoszyce, lub jednostki
podległe. Pracownicy wydziału uczestniczą również w tworzeniu dokumentacji fotograficznej
prowadzonych w mieście prac inwestycyjnych.
10. Prowadzone i redagowane są przez pracowników wydziału strony internetowe: Bartoszyce.pl, strony
profilu miejskiego na portalu społecznościowym Facebook.
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY
Trwają prace związane z organizacją i przeprowadzeniem Powszechnego Narodowego Spisu Ludności
i Mieszkań 2021, który rozpocznie się 1 kwietnia br. 16 lutego br. zakończył się nabór na rachmistrzów
spisowych (zgłosiło się 6 kandydatów na 10 przypadających na miasto Bartoszyce).
PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
1. Rozliczono:
a) z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim remont dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
edycja 2019 (ul. Nad Łyną, Kochanowskiego, Jeziorna),
b) z Ministerstwem Sportu zadanie inwestycyjne dot. Budowy hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Bartoszycach.

2. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na:
a) realizację zadania dot. Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bartoszyce,
b) realizację zadania dot. Przebudowy kładki dla pieszych nad rzeką Łyną w ciągu ulicy Drzewnej
w Bartoszycach.
3. Rozpoczęto zbieranie danych do raportu z realizacji Strategii Rozwoju Miasta
w latach 2019-2020.
4. Prowadzano bieżące rozliczanie, sprawozdawczość i monitoring wskaźników projektów
dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
5. Przygotowano plan zamówień na rok 2021
6. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu ICT dla bartoszyckich szkół w ramach
projektu Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe dofinansowanego z RPO WiM na lata
2014-2020.
7. Udział w warsztatach on line dot. Prawa zamówień publicznych.
8. Udział w szkoleniu nt: Zamówienia publiczne do 130 000 zł od 2021 roku.
PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
1. W miesiącu styczniu trwały prace nad sprawozdaniami z wykorzystania dotacji z zakresu profilaktyki
i
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
oraz
przeciwdziałania
narkomanii
w 2020 r.
2. Zorganizowanie możliwości udzielanie wsparcia i poradnictwa psychologicznego osobom
uzależnionym, współuzależnionym oraz osobom dotkniętym przemocą w postaci Punktu
Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.
3. Dnia 14 stycznia br. został ogłoszony otwarty Konkurs Ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
Podpisano umowę na realizacje projektu Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Bartoszyce
„Bartoszycki Klub Świetlika”.
4. Dnia 25 stycznia br. został ogłoszony otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Wpłynęło 15 ofert.
Rozpoczęło się postępowanie konkursowe przez powołaną zarządzeniem Burmistrza Komisję
konkursową.
5. Podejmowano działania w ramach procedury „Niebieska Karta” - zorganizowano i nadzorowano
spotkania 23 grup roboczych celem opracowania indywidualnego planu pomocy,
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAWY OBYWATELSKIE
W okresie od 29 grudnia 2020 r. do 19 lutego 2021 r. USC zarejestrował aktów: 81 urodzeń, 113 zgonów.
STAŻ MIEJSKA
1. W omawianym okresie Straż Miejska ujawniła: 141 wykroczeń, w tym: 83 porządkowe i 58
drogowych.
2. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 68 przypadków naruszenia przepisów prawa na terenie
miasta. Zgrany materiał dowodowy przekazano do KPP oraz Sądu Rejonowego w Bartoszycach.

3. W wyniku czynności prowadzonych przez Straż Miejską:
- 4 właścicieli pojazdów nieużywanych pojazdów zostało zobowiązanych do ich usunięcia,
- 4 razy firma utylizacyjna zabezpieczała z pasów drogowych padłe zwierzęta,
- 30 właścicielom terenów prywatnych nakazano uporządkowanie chodników przebiegających wzdłuż
ich posesji,
- ustalono 2 osoby zamieszczające ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych; prowadzone
są wobec nich postępowania wyjaśniające,
- 6 mieszkańcom nakazano usuniecie gruzu budowlanego pozostawionego w obudowach śmietników
lub na pasach zieleni.
4. Na terenie miasta ujawniono 2 psy biegające luzem; odnaleziono właścicieli wszystkich psów. Wobec
opiekunów zwierząt zostały wyciągnięte sankcje karne – mandaty.
5. W/w okresie strażnicy miejscy pełnili służby w dni robocze w godz. 9.00 - 17.00, w soboty w godz.
8.00 – 16.00. W sumie odbyliśmy 48 służb patrolowych (dwuosobowych), pieszo-zmechanizowanych.
6. Systematycznie monitorowano sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta.
Ze względu na niskie temperatury 6 osób zdecydowało się na pobyt w schronisku.
7. Straż Miejska, w uzgodnieniu z KPP w Bartoszycach, kontroluje realizację obowiązku noszenie
maseczek w przestrzeni publicznej. Strażnicy miejscy pouczyli 80 osób o konieczności noszenia
masek w miejscach publicznych oraz poinformowali o możliwej wysokości mandatu (1.000,00 zł).
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
1. Zimowe utrzymanie terenów wyznaczonych dla ZUK (schody terenowe, ciągi piesze i jezdne nie
dostępne dla mechanicznego odśnieżania i posypywania, targowisko, cmentarze komunalne).
2. Dokonano usunięcia części drzew przy ul. Partyzantów w ramach przygotowań do II etapu
przebudowy. Pozyskano 2,5 m3 drewna opałowego oraz 9,0 m3 kłód tartacznych, które po przetarciu
w tartaku będą przeznaczone do wykorzystania na cele Gminy Miejskiej Bartoszyce.
3. Dokonano wycinki przeznaczonych do usunięcia drzew na terenie miasta: ul. 11-Listopada (2 szt.), ul.
Kętrzyńska (1 szt.), ul. Słowackiego (1 szt.), ul. Poniatowskiego (1 szt.), ul. Korczaka (1 szt.).
4. Dokonano demontażu dekoracji świątecznych z Placu Konstytucji 3-Maja oraz Placu Bohaterów
Westerplatte.
5. Rozpoczęto prace przy wycince sanitarnej w Lesie Miejskim (ul. Leśna).
6. Wsparcie przy odśnieżaniu ulic na terenie miasta (Wajdy, Witosa, Piłsudskiego, Kościuszki,
Brzeszczyńskiego, E. Plater, Romera, Wańkowicza, Struga, Mickiewicza, Słowackiego,
Wyspiańskiego, Wojska Polskiego, Andersa).
7. Przywóz i rozścielenie słomy dla kaczek na brzegach rzeki Łyny oraz wysypanie odsiewek zbożowych
w celu dokarmienia (podarowanych przez Elewatory przy ul. Kętrzyńskiej).
4. Dokonano rozstrzygnięcia postępowania (zamówienie o wartości do 130.000 zł) na dostawę do ZUK
sprzętu zgodnie z uchwałą budżetową (przyczepa rolnicza o ładowności 6,0 ton, ładowacz czołowy,
kosiarka bijakowa). Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano dostawcę - firmę Ursus
Dystrybucja z Lublina. W każdej z pozycji powyższego postępowania wygenerowano oszczędności
w stosunku do założonych kwot. Oszczędności te podlegają zwrotowi do kasy Gminy Miejskiej
Bartoszyce.
8. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup ciągnika rolniczego do ZUK. Przetarg rozstrzygnięto
18.02.2021 r. – wybrano ofertę firmy Ursus Dystrybucja z Lublina.
9. W miesiącu styczniu w ramach zasądzonych kar przy pracach porządkowych i gospodarczych
pracowało 12 osób przepracowując łącznie 298 roboczo-godzin, w lutym - 9 osób przepracowując

łącznie 274 roboczo-godziny
ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY OŚWIATY
1. W związku z przejściem na emeryturę dotychczasowej Pani Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 9,
na okres od 1 lutego 2021 roku do 31 sierpnia 2025 roku, stanowisko objęła Pani Anna Korejwo.
Powierzenie stanowiska nastąpiło w porozumieniu z Warmińsko - Mazurskim Kuratorem Oświaty
i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej przedszkola.
2. Ogłoszono terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/22. W tym roku rekrutacja do szkół i przedszkoli
zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemów informatycznych w terminie od 1 do 15 marca
2021 roku. Na stronach internetowych Urzędu Miasta Bartoszyce zostały opublikowane informacje
dotyczące rekrutacji w tym:
a) zasady przyjęć uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych oraz rekrutacji dzieci
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach,
b) zarządzenie Burmistrza Miasta Bartoszyce określające terminy rekrutacji oraz podające do
publicznej wiadomości kryteria, punkty za kryteria i dokumenty niezbędne do potwierdzenia
spełniania kryteriów obowiązujących podczas rekrutacji.
3. Dokonano wymaganej prawem oświatowym analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2020 roku.
Na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty nauczyciela wydano
w 2020 roku 15.521.229,73 złotych. Ze względu na pandemię i wynikające stąd ograniczenie liczby
godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nie osiągnięto wymaganych w Karcie nauczyciela
średnich wynagrodzeń w grupie nauczycieli mianowanych o 194,58 złotych miesięcznie i nauczycieli
dyplomowanych o 130,32 złotych miesięcznie. Pociągnęło to za sobą konieczność wypłacenia
w styczniu jednorazowego dodatku uzupełniającego w łącznej wysokości 322.996,51 złotych.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Wydawano skierowania dla osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy w formie żywności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Do zaopatrzenia przez ZR PKPS
- 800 osób, przez Parafie z terenu miasta - 250 osób.
2. Pracownicy MOPS uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 9 spotkań dla sprawców i 9 spotkań dla ofiar przemocy.
3. Przygotowano sprawozdania końcowe rozliczające realizację dwóch projektów, dofinansowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, „Bądź aktywny”
- rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej
(realizowany w okresie 01.10.2017 r. - 31.12.2020 r.), „STOP COVID-19 - realizacja na terenie miasta
Bartoszyce działań w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19 na rzecz podmiotów
i pracowników świadczących usługi wspierające oraz osób z nich korzystających” (realizowany od
01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.).
4. Od 1 lutego br. wznowiona została działalność Dziennego Domu „Senior+”. Obecnie w zajęciach
uczestniczy 12 uczestników, tj. 50% osób skierowanych. Z pozostającą w domach grupą seniorów
instruktorzy Placówki utrzymują stały kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem komunikatorów
internetowych, udzielając informacji, instruktaży oraz porad.
5. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od początku jej realizacji,
tj. od 01.04.2016 r. do 25.02.2020 r., wypłacono 75.797.343 zł dla 3.111 rodzin (4.515 dzieci

uprawnionych). Na okres świadczeniowy 2019/2021, który rozpoczął się 1 lipca 2019 r., przyjęto
łącznie 3.102 wnioski, w oparciu o które wydano 3.185 informacji i decyzji oraz wypłacono
35.577.960 zł dla 2.645 rodzin (3.984 dzieci uprawnionych). Na nowy okres świadczeniowy
2021/2022, od 1 lutego 2021 r., przyjęto łącznie 1.449 wniosków, złożonych drogą elektroniczną
i wydano 155 informacji przyznających świadczenie wychowawcze od czerwca 2021 r.
6. Od 12.02.2021 r. rozpoczęto realizację prac społecznie użytecznych, w których uczestniczą 3 osoby
bezrobotne (2 kobiety i 1 mężczyzna). Kobiety wykonują prace porządkowe w budynku oraz
wspomagają pracę pralni. Mężczyzna uczestniczy w pracach remontowo-budowlanych oraz wykonuje
drobne prace porządkowe na terenie Ośrodka.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego stacjonarna działalność Środowiskowego Domu
Samopomocy została zawieszona do 31.01.2021r. W tym czasie terapeuci utrzymywali stały kontakt
z uczestnikami oraz ich bliskimi monitorując na bieżąco stan zdrowia oraz poziom zaspokojenia
życiowych potrzeb. Jednocześnie w ramach kontaktów uczestnicy oraz ich bliscy otrzymywali
niezbędne wsparcie oraz pomoc w organizacji czasu spędzanego w domu, byli motywowani do
podejmowania aktywności mających pomóc im
utrzymać wypracowane w ramach zajęć
terapeutycznych umiejętności oraz rozwijać zainteresowania i pasje.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy złożył wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach na
dofinansowanie szkolenia pracowników. W ramach pozyskanych środków planowane jest
przeszkolenie pracowników w zakresie „Strategii terapeutycznej w pracy z uczestnikami
Środowiskowego Domu Samopomocy”.
3. Od 1.02.2021r. decyzją Wojewody Warmijsko-Mazurskiego przy akceptacji Burmistrza Miasta
Bartoszyce ŚDS wznowiło stacjonarną działalność. W ramach codziennych zajęć stale przypominane
są obowiązujące zasady i procedury bezpieczeństwa.

