INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
BURMISTRZA MIASTA BARTOSZYCE
w okresie międzysesyjnym tj. od 24.02.2021 r. do 24.03.2021 r.

WYDZIAŁ INWESTYCYJNY
1. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami:
a) przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego,
b) przebudowa ulicy Staszica, ulicy Chopina i ulicy Sosnowej,
c) przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Łyną w ciągu ulicy Drzewnej,
d) modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bartoszyce.
2. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512
wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie.
3. Pracownicy Wydziału dokonali odbioru robót budowlanych związanych z budową chodnika przy ul.
Wiejskiej.
4. Przygotowana została dokumentacja przetargowa dotyczącą przebudowy budynku przy ul. Boh.
Warszawy 33 w Bartoszycach z przeznaczeniem na punkt opieki dla dzieci do lat 3 przez opiekunów
dziennych realizowanej w ramach rządowego programu „Maluch +”.
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Wydział prowadził sprawy bieżące dotyczące między innymi: sprzedaży lokali mieszkalnych na
rzecz najemców, dzierżawy gruntów, przygotowania nieruchomości do zbycia, wydawania wypisów
i wyrysów oraz zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawania
decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydawania decyzji
w sprawach podziałów nieruchomości, ustalania i naliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
najmu, dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ponadto
prowadzone są sprawy z zakresu gospodarki lokalowej, w tym przydziały lokali oraz we współpracy
ze Spółką LOKUM realizowane są zadania z zakresu konserwacji i eksploatacji lokali, wykonania
zaleceń pokontrolnych wynikających z przeglądów technicznych budynków.
WYDZIAŁ TECHNICZNO – KOMUNALNY
1. Zlecono Geodecie wytyczenie nowych kwater grzebalnych na cmentarzu komunalnym przy ul.
Leśnej.
2. Wyłączenie z ruchu drogowego ul. Hubalczyków od dnia 22.03.2021 r. w związku z remontem
byłego budynku dworca kolejowego.
3. Wysłano wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w związku ze zmianą przepisów dot. selektywnej zbiórki odpadów.
4. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego na dostawę materiałów roślinnych (9600 sadzonek bratka oraz 60 sadzonek pelargonii)
zawarto umowę ze sklepem Ogrodniczym B. Krupska, M. Wróblewski, ul. Kętrzyńska 16A, 11-200
Bartoszyce.

WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, WSPÓLPRACY I ROZWOJU
1. Pracownicy wydziału koordynowali przygotowania do 1/4 Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce
Ręcznej, które odbyły się w dniach 5 – 7 marca w hali widowiskowo-sportowej przy ul.
Słowackiego.
2. Przygotowano 10 umów dotacyjnych z zakresu upowszechniania sportu w mieście.
3. Opracowano 2 sprawozdania ministerialne z zakresu ekonomi społecznej i spraw społecznych za rok
2020.
4. Pracownicy wydziału są w trakcie opracowywania sprawozdania rocznego z programu miejskiego
pn. „Program współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 rok”.
5. Zaprojektowano oraz rozpoczęto dystrybucję kartek Wielkanocnych.
6. 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.
7. Prowadzone i redagowane są przez pracowników wydziału strony internetowe: Bartoszyce.pl, strony
profilu miejskiego na portalu społecznościowym Facebook.
8. Kierownik wydziału uczestniczył w 2 konferencjach dotyczących ustawodawstwa związanego
z organizacjami pozarządowymi.
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY
Z dniem 1 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. W związku z tym w Urzędzie Miasta Bartoszyce
zostanie przygotowane stanowisko komputerowe dla osób, które nie mają możliwości zrobić tego we
własnym zakresie.
Udział w spisie jest obowiązkowy a mieszkańcy nie mogą odmówić przekazania danych. Odmowa
udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny przewidzianą w przepisach ustawy o statystyce
publicznej.
PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
1. Ogłoszono ponowny przetarg 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. Poprzedni został unieważniony z powodu błędów w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Przygotowanie dokumentacji wstępnej do wniosku o dofinansowanie zadań mających na celu
poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg.
3. Prowadzano bieżące rozliczanie, sprawozdawczość i monitoring wskaźników projektów
dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

1. Dnia 12.03.2021 r. rozpoczęła prace Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza
Miasta do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce
w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Komisja przedłożyła Burmistrzowi listę
wyłonionych ofert wraz z propozycją kwoty dofinansowania.
2. Przygotowano sprawozdania z realizacji:
- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,
- Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
Miasta Bartoszyce na lata 2019-2023 w 2020 roku.
Wszystkie sprawozdania zostały przedłożone Radzie Miasta.
3. Podejmowano działania w ramach procedury „Niebieska Karta”
- zorganizowano i nadzorowano spotkania 10 grup roboczych celem opracowania indywidualnego
planu pomocy oraz monitoringu dotychczasowych procedur.
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAWY OBYWATELSKIE
W okresie od 20 lutego 2021 r. do 16 marca 2021 r. USC zarejestrował aktów: 36 urodzeń, 70 zgonów.
STAŻ MIEJSKA
1. W omawianym okresie Straż Miejska ujawniła: 95 wykroczeń, w tym: 53 porządkowe i 42 drogowe.
2. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 43 przypadki 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:
- 3 właścicieli pojazdów nieużywanych pojazdów zostało zobowiązanych do ich usunięcia,
- 5 razy firma utylizacyjna zabezpieczała z pasów drogowych padłe zwierzęta,
- 25 właścicielom terenów prywatnych nakazano uporządkowanie chodników przebiegających
wzdłuż ich posesji,
- ustalono 3 osoby zamieszczające ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych; prowadzone
są wobec nich postępowania wyjaśniające,
- 4 mieszkańcom nakazano usuniecie gruzu budowlanego pozostawionego w obudowach śmietników
lub na pasach zieleni.
4. Na terenie miasta ujawniono 3 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. 7.00 - 20.00, w soboty w godz.
8.00 – 16.00. W sumie odbyliśmy 28 służb patrolowych (dwuosobowych), pieszozmechanizowanych.
6. Systematycznie monitorowano sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie naszego
miasta. Obecnie jest to osób, które zdecydowały o opuszczeniu w Schroniska dla osób bezdomnych.
7. Straż Miejska, w uzgodnieniu z KPP w Bartoszycach, kontroluje realizację obowiązku noszenie
maseczek w przestrzeni publicznej. Strażnicy miejscy pouczyli 50 osób o konieczności noszenia
masek w miejscach publicznych oraz poinformowali o możliwej wysokości mandatu (1.000,00 zł).
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
1. Zakończono prace przy wycince sanitarnej drzew na terenie miasta oraz w lesie miejskim (usuwano
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wyłącznie drzewa zakażone, tzw. wywroty czy złomy). Pozyskano: 13.00 m3 kłód tartacznych
liściastych (po przetarciu będzie stanowiła nową nawierzchnię kładki do ul. Prusa), 40.00 m3 kłód
tartacznych iglastych (po przetarciu będzie stanowiła materiał do wykorzystania na cele komunalne),
30.00 m3 drewna opałowego iglastego, które będzie przeznaczone do sprzedaży dla wszystkich
chętnych. W dniach 08.03 - 11.03 dostarczono kłody tartaczne do tartaku a następnie odebrano
tarcicę, którą złożono do suszenia na terenie bazy ZUK.
Wykonano remont cząstkowy nawierzchni drogi gruntowej (ul. Przemysłowa).
Oczyszczenie terenu z zakrzaczeń i zarośli oraz śmieci przy ul. Cynkowej (zebrano 29 worków
śmieci
o pojemności 160 litrów).
Uprzątnięto teren przy ul. Jagiellończyka - przystań kajakowa (zebrano 30 worków o pojemn. 160 l).
Dokonano częściowej wymiany słupków do znaków na Placu Konstytucji 3-Maja.
Prowadzone są roboty rozbiórkowe ciągów pieszych przy ul. Poniatowskiego (jako dalszy etap
przebudowy ulicy); z rozbiórki pozyskana zostanie pełnowartościowa kostka brukowa w ilości ok
100 m2 oraz obrzeże w ilości ok 250 mb.
W ramach zasądzonych kar przy wykonywaniu prac gospodarczych i porządkowych na terenie
Gminy Miejskiej pracowało 10 osób przepracowując łącznie 237 roboczogodzin.
ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY OŚWIATY

Zakończyła się rekrutacja do szkół i przedszkoli. W chwili obecnej prowadzona jest weryfikacja wniosków.
Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przedstawiona na kolejnej sesji Rady Miasta Bartoszyce.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Pracownicy MOPS uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Asystenci rodziny realizowali usługi wspierające na rzecz 48 rodzin z problemami opiekuńczowychowawczymi.
3. Wydawano skierowania dla osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy w formie żywności do
zaopatrzenia przez parafie rzymskokatolickie w Bartoszycach (145 skierowań dla 250 osób).
4. W dniach 24 - 26 lutego 2021 r. ZR PKPS w Bartoszycach wydawał żywność dla 800 osób
skierowanych przez Ośrodek (łącznie wydano 4.944 kg produktów).
5. Stacjonarna działalność Dziennego Domu „Senior+” została wznowiona 01 lutego br. i (przy
zachowaniu reżimu sanitarnego) była możliwa jedynie do końca lutego. Kolejne decyzje Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego przedłużyły okres zawieszenia zajęć do 04 kwietnia br. Instruktorzy Placówki
utrzymują
z Uczestnikami stały kontakt (telefoniczny lub za pośrednictwem
komunikatorów internetowych), udzielając informacji, instruktaży oraz porad, dotyczących m.in.:
konieczności przestrzegania zasad obowiązujących w okresie pandemii, sposobów na utrzymanie
aktywności fizycznej i zasad zdrowego żywienia, możliwości skorzystania z telefonicznego wsparcia
Poradni Konsultacyjno-Terapeutycznej Ośrodka (psycholog, pedagog), możliwości skorzystania z
platformy ABCsenior.com, czy też na temat samodzielnego organizowania sobie zajęć w domu (Kultura
w kwarantannie vod.tvp./video).
6. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), od początku jej realizacji,
tj. od 01.04.2016 r. do 17.03.2021 r., wypłacono 77.549.311 zł dla 3.116 rodzin (4.525 dzieci).
Na okres świadczeniowy 2019/2021, który rozpoczął się 1 lipca 2019 r., przyjęto łącznie 3.132
wnioski,
w oparciu o które wydano 3.251 informacji i decyzji oraz wypłacono 37.329.928 zł
dla 2.650 rodzin (3.994 dzieci uprawnionych).

Na nowy okres świadczeniowy 2021/2022, od dnia 1 lutego 2021 r. przyjęto łącznie 1.728 wniosków
(złożonych drogą elektroniczną) i wydano 725 informacji przyznających świadczenie od czerwca 2021
r.
7. Od 12.02.2021 r. rozpoczęła się realizacja prac społecznie użytecznych, w których obecnie uczestniczą
4 osoby długotrwale bezrobotne (2 kobiety i 2 mężczyzn). Kobiety wykonują prace porządkowe
w budynku oraz wspomagają pracę pralni. Mężczyźni uczestniczą w pracach remontowo - budowlanych
oraz wykonują drobne prace porządkowe na terenie obiektu i posesji Ośrodka.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 lutego br. stacjonarna działalność placówki
została zawieszona do 14.03.2021 r., a następnie do 4.04.2021 r. Z uczestnikami utrzymywany jest kontakt
telefoniczny oraz za pomocą dostępnych technologii i komunikatorów. Uczestnicy oraz ich bliscy,
otrzymują niezbędne wsparcie, w tym psychologiczne i pedagogiczne, są również informowani o obowiązku
przestrzegania procedur i obostrzeń obowiązujących aktualnie w przestrzeni publicznej. Terapeuci
prowadząc rozmowy pozyskują informację na temat funkcjonowania rodziny, poziomu zaspokojenia ich
potrzeb życiowych oraz starają się pomagać w rozwiazywaniu pojawiających się trudności.
2. do dnia 26.02.2021 r. Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonował w trybie stacjonarnym. W ramach
prowadzonej pracy ciągłej przywracano i doskonalono umiejętności samoobsługowe, manualne, praktyczne.
W ramach terapii odbywały się również zajęcia związane z obchodami 689 Urodzin Miasta Bartoszyce –
wspólne oglądanie filmów i reportaży udostępnianych przez Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnych, tak by
budować poczucie więzi, patriotyzmu i tożsamości lokalnej.
3. Pomimo zawieszenia stacjonarnej działalności uczestnicy kontynuują w ramach pracy zdalnej
przygotowania do udziału w dwóch konkursach: literackim pod hasłem „Życie w izolacji” oraz
Korespondencyjnym Konkursie Plastycznym pod hasłem „Z innej bajki”.
4. Dnia 10.03.2021 r. kadra ŚDS odbyła stacjonarne szkolenie z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy
prowadzone przez AL-MED.

