INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
BURMISTRZA MIASTA BARTOSZYCE
w okresie międzysesyjnym tj. od 18.03.2021 r. do 20.04.2021 r.

WYDZIAŁ INWESTYCYJNY
1. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami:

- przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego,
- przebudowa ulicy Staszica oraz ulicy Chopina,
- przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Łyną w ciągu ulicy Drzewnej,
- 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 przebudową ulicy
Sosnowej,
4. Pracownicy Wydziału przygotowali opis przedmiotu zamówienia dotyczący projektów na przyszłe
zadania inwestycyjne tj. przebudowa ulic Ogrodowej, Szymanowskiego, Brzozowej, Zielonej,
Kwiatowej.
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
1. Przygotowywane są do zbycia w drodze przetargu n/w nieruchomości:
- 7 działek pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego,
- działka przy ul. Kętrzyńskiej, przeznaczona pod zabudowę produkcyjną, składy i magazyny,
- działka przy ul. Generała Bema, przeznaczona pod budowę zespołu garaży,
- nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym, położona przy ul. Boh. Monte Cassino 7,
- 5 działek pod zabudowę usług handlowych i rzemieślniczych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego.
2. Wydział prowadził sprawy bieżące dotyczące gospodarki nieruchomościami, planowania
przestrzennego oraz gospodarki lokalowej.
WYDZIAŁ TECHNICZNO – KOMUNALNY
1. W związku z prowadzoną budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz
z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie, od dnia 1 kwietnia 2021 r. nastąpiła zmiana
przejazdu linii nr 1 komunikacji miejskiej w Bartoszycach. Trasa komunikacji miejskiej przebiega
ulicą Paderewskiego oraz ulicą Nad Łyną.
2. Zakupiono kwiaty (bratki) na nasadzenia na terenie miasta, które zlecono dla ZGO
Sp. z o.o. Bartoszyce.
3. Zlecono ZGO umycie wiat przystankowych oraz pomników.
4. Rozesłano do mieszkańców miasta Bartoszyce zawiadomienia o zmianie stawki za
zagospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 1 kwietnia 2021 r. Nowa kwota to 24,00 zł
miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady są zbierane i odbierane
w sposób selektywny.

WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, WSPÓLPRACY I ROZWOJU
1. Przygotowano 8 umów dotacyjnych z zakresu upowszechniania sportu oraz kultury w mieście.
2. Kierownik wydziału uczestniczył w 3 konferencjach dotyczących ustawodawstwa związanego
z organizacjami pozarządowymi oraz popularyzacji ekonomii społecznej.
3. Kierownik wydziału uczestniczył w meetingu dotyczącego przygotowań do organizacji Festiwalu
Cittaslow, który planowany jest w Bartoszycach.
4. Opracowano 2 sprawozdania ministerialne z zakresu turystyki oraz 2 sprawozdania z zakresu
pomocy społecznej i wykluczenia społecznego za rok 2020.
5. Uruchomiono siedzibę nowopowstałego punku Bartoszyckiego Centrum Informacji Turystycznej,
który mieści się w Bramie Lidzbarskiej.
6. Stacja Socjalna Joannitów zaangażowana jest w dystrybucję maseczek jednorazowych wśród
mieszkańców miasta.
7. 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.
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY
Prowadzone są działania w celu promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości dokonania samospisu korzystają z przygotowanego
do tego celu, w Urzędzie Miasta Bartoszyce, stanowiska komputerowego.
PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
1. Dnia 09.03.2021 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. Po przedstawieniu Burmistrzowi
Miasta listy wyłonionych ofert wraz z określeniem kwoty dofinansowania, dnia 08.04.2021 r.
konkurs został rozstrzygnięty. Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem kosztorysów
i podpisaniem umów na realizację zadania publicznego.
2. Złożono sprawozdanie „PARPA G-1 – Działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 r.”
3. Podejmowano działania w ramach procedury „Niebieska Karta”:
- zorganizowano i nadzorowano spotkania grup roboczych celem opracowania indywidualnego
planu pomocy,
- przeprowadzono monitoring 15 procedur Niebieskiej Karty, w wyniku czego 8 zakończono.
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAWY OBYWATELSKIE
W okresie od 17 marca 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r. USC zarejestrował aktów: 48 urodzeń, 86 zgonów.

STAŻ MIEJSKA
1. W omawianym okresie Straż Miejska ujawniła: 105 wykroczeń, w tym: 58 porządkowe i 47
drogowe.
2. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 73 przypadki naruszenia przepisów prawa na terenie
miasta. Zgrany materiał dowodowy przekazano do KPP oraz Sądu Rejonowego w Bartoszycach.
3. W wyniku prowadzonych czynności:
- 5 właścicieli pojazdów nieużywanych pojazdów zostało zobowiązanych do ich usunięcia,
- 4 razy firma utylizacyjna zabezpieczała z pasów drogowych padłe zwierzęta,
- 22 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,
- 5 mieszkańcom nakazano usuniecie gruzu budowlanego pozostawionego w obudowach
śmietników lub na pasach zieleni.
4. Na terenie miasta ujawniono 2 psy biegające luzem; odnaleziono właścicieli 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 31 służb patrolowych - dwuosobowych (pieszo-zmechanizowanych).
6. Systematycznie monitorowano sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie naszego
miasta. Obecnie jest to 7 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 65 osób o konieczności noszenia
masek w miejscach publicznych oraz poinformowali o możliwej wysokości mandatu (1.000,00 zł).
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
1. Wymiana słupków do znaków, zmiana rozmieszczenia tablic znaków drogowych w obrębie Placu
Konstytucji 3 - Maja.
2. Usunięcie słupka przystanku komunikacji miejskiej z ul. Hubalczyków i ustawienia na ul. Nad
Łyną.
3. Prace konserwacyjne i remontowe przy sieci wodociągowej na cmentarzach komunalnych wraz
z uruchomieniem dostawy wody.
4. Pomoc przy przenoszeniu Gminnego Centrum Informacji z ul. Boh. Warszawy do Bramy
Lidzbarskiej.
5. Remont cząstkowy nawierzchni z polbruku (ścieżka rowerowa ul. Nowowiejskiego).
6. Wykonanie parkingu terenowego ul. Mazurska (z frezowiny asfaltowej).
7. Wykonanie + montaż uchwytów na flagi (16 kpl. - Plac Konstytucji 3-Maja).
8. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gruntowych (ul. Piłsudskiego, ulChilmanowicza - dojazd do
garaży, ul. Bema - za Farbexem).
9. Dekoracja miasta z okazji „Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia" (maszty + Plac Konstytucji).
10. Zabezpieczenie kładki na rzece Suszycy w związku ze zniszczeniem pomostu drewnianego.
11. Z początkiem kwietnia rozpoczęto remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta.
Prowadzone są prace przy wycinaniu pokruszonej nawierzchni i usuwaniu rumoszu. Pierwsza partie
masy asfaltowej na gorąco otrzymaliśmy w dniu 15.04. Do dnia 23.04.2021 r. wykonano remonty

cząstkowe na ulicach Struga, Mickiewicza, Słowackiego, Wyspiańskiego, Paderewskiego,
Mierosławskiego, Dąbrowskiego (zużyto łącznie 18 ton masy na gorąco).
12. W okresie sprawozdawczym zgodnie z zasądzonymi wyrokami, na terenie Gminy Miejskiej
Bartoszyce przy robotach gospodarczych i porządkowych pracowało 9 osób skazanych,
przepracowując łącznie 238 roboczo - godzin.
ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY OŚWIATY
1. W związku z trwającą rekrutacją opublikowano listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz do klas pierwszych szkół podstawowych.
2. Na 144 wolne miejsca w publicznych przedszkolach złożono 197 wniosków. Ze względu na
ograniczoną liczbę miejsc zakwalifikowano do przedszkoli tylko dzieci trzyletnie. Zabrakło miejsca
dla 13 dzieci trzyletnich oraz wszystkich zgłoszonych dzieci czteroletnich – 29 dzieci, pięcioletnich
– 10 dzieci oraz sześcioletnich – 1 dziecko. Pozostało 5 wolnych miejsc w Przedszkolu Publicznym
nr 6 ze względu na niewskazanie przedszkola przez rodziców na liście preferowanych. Listy dzieci
przyjętych zostaną ogłoszone 29 kwietnia, po potwierdzeniu przez rodziców woli przyjęcia dzieci
do wskazanych przedszkoli. W maju rodzicom dzieci nieprzyjętych zostaną zaproponowane
miejsca w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych, które będą utworzone w każdej szkole
podstawowej.
3. W szkołach podstawowych powstanie 11 oddziałów klas pierwszych (4 oddziały w SP nr 1, po 2
oddziały w SP nr 3, SP nr 4 i SP nr 7 oraz 1 oddział w SP nr 8). Do klas pierwszych zakwalifikowano
201 dzieci.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Pracownicy MOPS uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego z udziałem pracowników socjalnych i psychologa odbyły się 4 spotkania dla sprawców i 4 spotkania
dla ofiar przemocy.
2. W dniu 26 marca pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny (łącznie 11 osób) wzięli udział
w seminarium online, w zakresie przeciwdziałania narkomanii, rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. W oparciu o skierowania wydane przez MOPS, Zarząd Rejonowy PKPS prowadził zaopatrzenie 800
osób w żywność, W dniach od 30 marca do 1 kwietnia, na rzecz mieszkańców Miasta, wydano łącznie
11.200 kg produktów.
5. Asystenci rodziny realizowali usługi wspierające w 56 rodzinach z problemami opiekuńczowychowawczymi, we współpracy z pracownikami socjalnymi oraz specjalistami Ośrodka (pedagog,
psycholog, prawnik), placówkami oświatowymi, dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji,
koordynatorami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz kuratorami rodzinnymi Sądu
Rejonowego.
6. Od 1 marca do 25 kwietnia br., zawieszona pozostaje stacjonarna działalność Dziennego Domu
„Senior+”. Instruktorzy Placówki utrzymują jednak z Uczestnikami zajęć stały kontakt udzielając
informacji, instruktaży oraz porad, dotyczących m.in.: problematyki szczepień przeciw COVID-19,
możliwości korzystania z telefonicznego wsparcia Poradni Konsultacyjno-Terapeutycznej Ośrodka
(psycholog, pedagog). W okresie przedświątecznym terapeuci przygotowali dla Uczestników zajęć
paczki (22 szt.), które wraz życzeniami dostarczyli Seniorom do ich miejsca zamieszkania.

7. Po raz kolejny, nie było możliwości przygotowania Śniadania Wielkanocnego dla osób samotnych,
niesamodzielnych i bezdomnych; kuchnia Dziennego Domu „Senior+” przygotowała i wydała w dniu
2 kwietnia 112 paczek świątecznych.
8. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), od początku jej realizacji,
tj. od 01.04.2016 r. do 20.04.2021 r., wypłacono 79.317.874 zł dla 3.135 rodzin (4.550 dzieci). Na
okres świadczeniowy 2019/2021, który rozpoczął się 1 lipca 2019 r., przyjęto łącznie 3.153 wnioski,
w oparciu o które wydano 3.288 informacji i decyzji oraz wypłacono 39.098.492 zł dla 2.669 rodzin
(4.023 dzieci uprawnionych). Na nowy okres świadczeniowy 2021/2022, od dnia 1 lutego 2021 r.
przyjęto łącznie 2.039 wniosków i wydano 1.765 informacji przyznających świadczenie od czerwca
2021 r.
9. Trwa realizacja prac społecznie użytecznych, w których 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 (zaplecze sanitarne dla personelu
kuchni, schody wejściowe do budynku) oraz wykonują drobne prace porządkowe na terenie obiektu
i posesji Ośrodka.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
1. Do dnia 25 kwietnia stacjonarna działalność placówki jest zawieszona. Z uczestnikami oraz ich
bliskimi utrzymywany jest stały kontakt telefoniczny. W ramach prowadzonych rozmów terapeuci
pozyskują informację na temat stanu zdrowia zarówno uczestników jak i ich opiekunów, badany jest
poziom zaspokojenia potrzeb życiowych. Terapeuci pomagają uczestnikom w zrozumieniu aktualnie
obowiązujących zakazów i ograniczeń, przypominają o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa,
przekazują informację na temat szczepień oraz przypominają o terminie szczepienia dla osób do
niego zakwalifikowanych.
2. W związku ze Świętami Wielkanocnymi terapeuci przygotowali dla potrzebujących i samotnych
uczestników paczki żywnościowe.
3. W czasie pandemii bardzo dużym zagrożeniem dla uczestników jest bezczynność, dlatego
w dalszym ciągu nieodłącznym elementem pracy zdalnej z uczestnikami jest pomoc im w organizacji
czasu wolnego, np. w okresie przedświątecznym proponowano zestawy do samodzielnego
przygotowania okolicznościowych kartek świątecznych, które uczestnicy komponowali
z przygotowanych wcześniej elementów.

