PROSTO Z MAGISTRATU
Szanowni czytelnicy Twojej Inicjatywy!
Z początkiem Nowego 2007 roku, i V kadencji samorządu naszego miasta, „ newsów”
informujących mieszkańców o podejmowanych i realizowanych działaniach Burmistrza, i organów
samorządowych, zamierzam powrócić do tej sprawdzonej formy przekazywania informacji z
pierwszej ręki. Wyeliminuje to wiele plotek pomówień i niedomówień. MoŜe przyczynić się do
inspirowania państwa do róŜnych pomysłów przekazywanych do Urzędu w kaŜdej moŜliwej
postaci. Będzie formą konsultacji z mieszkańcami podejmowanych zamierzeń.
Mam świadomość, Ŝe w tym szumie informacyjnym, informacja u źródła jej powstawania jest
informacją najbardziej wiarygodną. Zdaję sobie sprawę z faktu, Ŝe forma „newsu” przekazanego w
kilku zaledwie zdaniach moŜe zdecydowanie być niewystarczającą i będzie prowokować państwa
do zadawania wielu bardziej szczegółowych pytań, wywoływać szereg uzasadnionych wątpliwości,
prowokować oŜywione dyskusje w róŜnych środowiskach.
I o to chodzi, by reakcja ze strony mieszkańców była w stanie sprowokować czynniki decydenckie
do weryfikacji swoich decyzji zanim środki publiczne w sposób nie do końca optymalny zostaną
uruchomione.
Mam jednak równieŜ świadomość, Ŝe w obliczu róŜnych ścierających się ze sobą opinii, bardzo
trudno jest osiągnąć powszechną aprobatę, a decyzję jakąś podjąć naleŜy. Nawet nie do końca
optymalna decyzja jest bardzo często lepsza od braku decyzji w ogóle. Kto szybciej daje, ten dwa
razy daje. I to samo moŜna odnieść do decyzji, mimo, Ŝe jeszcze taki się nie urodził, co by
wszystkim dogodził. Nie mniej jednak decydent – kim by on nie był – czy to Burmistrz, czy przede
wszystkim Rada Miasta, znając róŜne stanowiska w sprawie, jest w stanie bardziej trafnie uzasadnić
swoje stanowisko, bądź je zweryfikować. Ewolucje pierwotnych załoŜeń pod wpływem swoich
sugestii będziecie mogli Państwo po pewnym czasie sami zaobserwować. PoniŜej zilustrowano ich
kilka. Przykładowym jest rezygnacja z koncepcji z modernizacji Przedszkola Nr 6 na osiedlu
Działki na rzecz budowy nowego od podstaw Przedszkola na posesji Szkoły Podstawowej Nr 4.
Czynnik ekonomiczny i funkcjonalny niedostrzegany w momencie wypracowywania decyzji o
modernizacji starego budynku spowodował diametralną zmianę stanowiska. Jestem przekonany o
sensowności tej zmiany właśnie w tym momencie. PoniewaŜ kontynuacja pierwotnego załoŜenia ze
świadomością braku moŜliwości pełni satysfakcji, mogła by nas wszystkich przyprawić o wielkiego
moralnego kaca. Niewiele większym kosztem będziemy w stanie zrealizować rozwiązanie w sposób
zdecydowanie bardziej optymalny i satysfakcjonujący i to na długie lata.
Zachęcam wszystkich do śledzenia tej strony i w miarę posiadanych chęci i moŜliwości włączenia
się do dyskusji chociaŜby na łamach Twojej Inicjatywy czy innych lokalnych mediów nad
problemami tu podnoszonymi. śyczę satysfakcji zarówno z tej lektury jak i z efektów własnego
zaangaŜowania.
Burmistrz Miasta Bartoszyce
Krzysztof Nałęcz

OŚWIATA
Termomodernizacja obiektów oświatowych przy wsparciu środkami Funduszu Norweskiego.
Opracowany w 2005 i złoŜony na początku 2006r wniosek w powyŜszej sprawie w pierwotnym
rozpatrzeniu znalazł się na 37 pozycji spośród 236 wniosków jako trzeci na liście rezerwowej,
mimo, Ŝe z tą samą ilością punktów 87 oceniono wnioski na pozycjach od 15 do 54. Takie
rozstrzygnięcie bolało nas, ale na szczęście dość krótko. JuŜ w listopadzie pojawiła się nadzieja, Ŝe
mimo wszystko nasz wniosek równieŜ będzie rozwaŜany do wnioskowanego dofinansowania.
Potwierdzeniem tego było wezwanie na początku grudnia ubr. Do wykonania w ciągu 10 dni
roboczych wersji angielsko-języcznej wniosku wraz z tłumaczeniem wszystkich pięciu audytów
termomodernizacyjnych wskazanych obiektów (Zespołu Szkół NR 1, Szkoły Podstawowej Nr 7 i
Gimnazjum Nr 2, Zespołu Szkół Nr 8 z Ukraińskim Językiem Nauczania, Przedszkola
Integracyjnego Nr 4 oraz Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka”). Uporaliśmy się z tym
wyzwaniem. Aktualnie została podpisana juŜ poprawiona wersja wniosku, co oznacza, Ŝe w 99 %
pewności pieniądze na wnioskowaną termomodernizację w wysokości blisko 2,5 mln zł
powinniśmy w tym roku otrzymać i zacząć je inwestować.
Remont Kapitalny Zespołu Szkół Nr 1 na kwotę ca 6,5 mln zł staje się sprawa priorytetową z
kilku co najmniej powodów.
Po pierwsze – z powodu środków na termomodernizację o których wyŜej. Trudno sobie wyobrazić
to działanie bez wykonania remontu kapitalnego, tym bardziej, Ŝe z uwagi na zalecenia
konserwatora zabytków, elewacja zewnętrzna tego obiektu musi być zachowana w obecnej postaci.
Wobec takiego stanowiska, ocieplenie ścian zewnętrznych musi być wykonane od wewnątrz
budynku.
Po drugie – pojawiła się dość pilna potrzeba przejęcia pod dach tego obiektu, dzieci uczących się
filialnie w obiekcie wygaszonej Szkoły Podstawowej Nr 2. Przejęcie tych dzieci uniemoŜliwi
etapową realizację remontu zaplanowanego wcześniej na kilka lat, poniewaŜ pełne obciąŜenie
obiektu nie pozwoli na rotację która byłaby moŜliwa w sytuacji równoległego funkcjonowania filii
przy ul. Warszawskiej. Sygnalizowana dość niezdecydowanie na początku ubiegłego roku potrzeba
pozyskania tego budynku przez Sąd Rejonowy, na przełomie roku nabrała zdecydowanych
konkretów. Interes Miasta jest zarówno po stronie tworzenia komfortów edukacyjnych naszych
dzieci i młodzieŜy ale równieŜ za utrzymaniem i rozwojem instytucji o charakterze ponad
lokalnym, tym bardziej, Ŝe rozwój ten będzie generował dodatkowe miejsca pracy dla naszych
mieszkańców.
Po trzecie – z uwagi na argumenty zawarte poniŜej.
Kompleksowa budowa boisk sportowych o sztucznej nawierzchni na wzór zrealizowanej
inwestycji przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ZS Nr 1, SP Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 oraz SP Nr 4.
Wniosek w tej sprawie ma być złoŜony jeszcze w I kwartale br. Jego rozpatrzenie i rozstrzygnięcie
potrwa być moŜe do końca tego roku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia – w co naleŜy
wierzyć, gdyŜ bez tej wiary wszelkie wnioskowanie nie miałoby sensu – konsumpcja przyznanych
środków zbiegnie się z remontem kapitalnym ZS Nr 1. Jednak w przypadku tego wniosku
najwaŜniejszym do pokonania problemem jest wypracowaniem sensownego sposobu na
konsumpcje 30% przyznanych środków na tzw. działania miękkie gdyŜ tylko 70 % z przyznanej
puli moŜe być przeznaczona na bezpośrednią inwestycje.
Przedszkole Nr 6 w osiedlu Działki. Pierwotna wersja dotycząca modernizacji obecnego budynku
tego Przedszkola na wniosek Burmistrza będzie poddana weryfikacji przy uchwalaniu budŜetu
miasta na 2007r. Od kilku lat stan sanitarny i funkcjonalny tego obiektu budził powaŜne
zastrzeŜenia SANEPID-u, który z duŜą wyrozumiałością do rodzących się problemów dopuszczał
warunkowo ten obiekt do eksploatacji. Planowana modernizacja z rozbudową umoŜliwiająca

funkcjonowanie normatywnego 3- oddziałowego przedszkola z przyczyn obiektywnych odwlekła
się w czasie. Najpierw na przeszkodzie stanęły kwestie formalne do gruntu, który w wyniku
rozstrzygnięcia Sądu został uznany za zasiedziały przez sąsiadującą z posesją przedszkola osobę
fizyczną. Powstałe ograniczenie dysponowanej powierzchni działki spowodowały, Ŝe działania
projektowe zostały ukierunkowane na rozbudowę tego obiektu o kolejną kondygnację w górę.
Wstępny kosztorys realizacji takiej rozbudowy zamknął by się kwotą ca 900 tys. zł. Uzyskana
poprawa warunków przy dyskomforcie funkcjonalnym i faktycznym braku placu zabaw dla dzieci,
spowodowałaby, Ŝe obiekt po modernizacji nadal stanowiłby prowizoryczną protezę w stosunku do
warunków jakie powinno posiadać przedszkole z prawdziwego zdarzenia. To właśnie argumentacja
zespołu projektującego modernizację dotychczasowego obiektu spowodowała, iŜ wiodące w
sprawie komisje merytoryczne Rady Miasta jednoznacznie pozytywnie zaopiniowały wniosek o
budowę nowego przedszkola dla tego osiedla na posesji SP Nr 4. Według wstępnych szacunków
obiekt kosztowałby ca 1,4 mln zł. Zamiast wydawać 900 tys. zł , ze sprzedaŜy dotychczasowego
obiektu moŜna by uzyskać środki które w zdecydowany sposób zniwelowały by róŜnicę między
potencjalnymi kosztami obu inwestycji.
Gospodarka odpadami – Związek EKO-BART.
10 stycznia br. odbyło się I walne zgromadzenie członków Związku Celowego EKO-BART
powołanego w celu wspólnego dla sąsiadujących gmin rozwiązywania problemów gospodarki
odpadami. Celem tego zgromadzenia było przede wszystkim ukonstytuowanie się władz Związku.
W glosowaniu jawnym jednogłośnie zaakceptowano na Przewodniczącego Zgromadzenia –
Burmistrza Miasta Bartoszyce, jako właściciela instalacji na wysypisku w Wysiece, zaś na Zastępcę
– Wójta Gminy Bartoszyce, jako właściciela gruntów pod tym wysypiskiem.
Ponadto w głosowaniu tajnym wybrano Zarząd Związku i Komisję Rewizyjną
Przewodniczącym Zarządu Związku został Pan Lech Bajno – dotychczasowy dyrektor ZUK
administrującego wysypiskiem na Wysiece, jego zastępcą Pan Franciszek Kuleszo - reprezentujący
Miasto i Gminę Korsze, zaś członkiem Zarządu Pan Daniel Zimniak –reprezentujący Miasto oraz
Gminę Górowo Iław. W skład Komisji Rewizyjnej weszli pozostali przedstawiciele gmin
członkowski Związku: Zdzisław Pępiak – Miasto i Gmina Sępopol, Andrzej Ostapczuk – gmina
Bartoszyce, oraz Mirosław Bobrowski - Gmina Barciany.
Zarejestrowany w grudniu ubr. Związek liczy 7 gmin i skupia blisko 73 tys. mieszkańców. Dzięki
zarejestrowaniu inicjatywa Związku została wpisana do opracowywanego programu odpadami
województwa W-M. Jednak, Ŝeby myśleć powaŜnie o środkach zewnętrznych umoŜliwiających
poniesienie niezbędnych nakładów inwestycyjnych w tym zakresie, Związek powinien oddziaływać
na populację liczącą ponad 150 tys. mieszkańców. Zakreślony w opracowywanym programie
województwa zasięg oddziaływania naszego Związku obejmuje ponadto cały powiat Lidzbarski
oraz Bisztynek z gminami powiatu olsztyńskiego ciąŜącymi do wysypiska usytuowanego na terenie
tej gminy. Wstępne kroki zmierzające do doprowadzenia rozmów z nowo ukonstytuowanymi
włodarzami z tego terenu zostały poczynione. Przy wsparciu osoby Pana Marszałka Województwa
W-M który wcześniej był Starostą lidzbarskim oraz innych oficjalnych czynników mających wpływ
na rozdysponowywanie środków w obszarze ochrony środowiska, pierwsze spotkanie
przewidywane jest niebawem, w m-cu lutym.
Technologia plazmowa utylizacji odpadów stałych hiszpańskiej firmy SOLENA GROUP.
RównieŜ 10 stycznia, w połowie I posiedzenia walnego zgromadzenia Związku EKO-BART,
Burmistrz udał się na konferencje zorganizowaną prze Urząd Marszałkowski dotyczącą prezentacji
najnowszej, najczystszej, bezodpadowej technologii utylizacji nieczystości stałych. Efektem tej
termicznej utylizacji jest gaz zagospodarowywany energetycznie w formie energii cieplnej bądź
energii elektrycznej. Firma skłonna jest pokryć w 100% koszt budowy takiego zakładu który
kształtuje się na poziomie 85-95 mln euro tj ca 350 mln zł. Problem stanowi gwarancja strumienia
odpadów stałych w wysokości minimum 150 tys. ton rocznie. W chwili obecnej jest to strumień
odpadów od połowy mieszkańców naszego województwa liczącego ponad 1,6 mln mieszkańców.

Zadeklarowanych w ubr. do tzw. inicjatywy olsztyńskiej było 40 gmin zamieszkałych przez ca 600
tys. mieszkańców, a to jest za mało by inwestycja w taką instalację była opłacalna. Ale deklaracja
to jeszcze Ŝadna gwarancja strumienia odpadów. Jak trudno i z jakimi oporami polskie gminy
jednoczą się w celu wspólnego rozwiązywania problemów – doświadczyliśmy na własnej skórze
zawiązując przez blisko 3 lata nasz Związek EKO-BART. Związek Celowy C- 12 w Długoszynie
pow. Słubice tworzono przez 5 lat. Związek ostródzko-iławski – 8 lat. Oznacza to, Ŝe technologia
XXI wieku jaką oferuje nam firma hiszpańska jest jeszcze poza zasięgiem naszych moŜliwości
organizacyjnych. Samorządowa demokracja jest często bardzo opacznie rozumiana przez
poszczególne gminy. Trochę na zasadzie „kaŜdy sobie rzepkę skrobie”.
śeby sięgać po bardzo duŜe środki zewnętrzne, często z minimalnym zaangaŜowaniem środków
własnych, potrzebna jest powszechna jednomyślność i zaufanie do proponowanych rozwiązań.
Trwające latami negocjacje celem wypracowania konsensusu z wszystkimi zainteresowanymi
gminami i zdyscyplinowanie ich do rzetelnego wypełniania warunków zawartego porozumienia jest
jeszcze rzeczą bardzo trudną.
Modernizacja i rozbudowa wysypiska w Wysiece w oparciu o opracowanie firmy ABRYS.
NiezaleŜnie od powyŜszego, w myśl zasady „umiesz liczyć, licz na siebie”, obligowany zaleceniami
Rady Miasta, podjąłem działania zmierzające do opracowania dokumentacji technicznej
umoŜliwiającej rozbudowę wysypiska w Wysiece z dostosowaniem jego i całej gospodarki
odpadami do wymogów unijnych. Zawarta umowa w powyŜszej sprawie nie przypadła do gustu
członkom zawiązanego Związku EKO-BART, którzy skłonni byli sugerować nawet jej zerwanie.
Zawiązanie Związku spowodowało wygaszenie zawartych wcześniej porozumień z sąsiednimi
gminami na korzystanie z naszego wysypiska odpadów komunalnych. Wypełniająca się niecka,
oraz bliŜej nieokreślone w czasie bardzo róŜne koncepcje dotyczące docelowej gospodarki
odpadami w takim czy innym formalnym układzie, stawiają nas przed koniecznością podjęcia
zdecydowanych działań zabezpieczających potrzeby miasta, niezaleŜnie od efektów demokracji
wypracowywanych przez utworzony Związek Celowy. Powołany Zarząd Związku ma dokonać
oceny i weryfikacji koncepcji zleconego opracowania zleconego prze Miasto Bartoszyce na
podstawie zawartej umowy z firmą ABRYS z Poznania. Firma ta, świadoma róŜnicy zdań w
naszym Związku, deklaruje daleko idącą elastyczność i chęć pomocy w wyborze najwłaściwszej
koncepcji opracowania. NajbliŜsze posiedzenie Walnego Zgromadzenia w oparciu o sugestie
wypracowane przez Zarząd Związku ma zdecydować o wyborze tej najoptymalniejszej koncepcji w
tej kontrowersyjnej sprawie.
Reorganizacja ZUK.
Powołanie Związku EKO-BART i wyłonienie Zarządu Związku pośrednio determinuje
konieczność przekształcenia ZUK. Wyodrębnienie gospodarki odpadami z tej struktury staje się
nakazem chwili. Ponadto obligowani jesteśmy zmianą formy organizacyjnej pozostałej części tej
struktury z zakładu budŜetowego w jednostkę. Przy tej okazji rozwaŜana jest równieŜ zmiana
zakresu działalności ZUK. Z pośród szeregu wariantów, planuje się przejęcie kompetencji
prowadzenia Strefy płatnego postoju przez Urząd, zaś obarczenie ZUK obowiązkiem prowadzenia
prac interwencyjnych i robót publicznych jak równieŜ przejęcie konserwacji i utrzymania terenów
rekreacyjno-sportowych.
Prace interwencyjne i roboty publiczne.
Pierwsze ruszają juŜ w styczniu i będą trwały do końca tego roku. Roboty publiczne planowane są
na okres pół roku od początku kwietnia do września włącznie. Oprócz kontynuacji rozpoczętych w
końcu ubr. prac urządzeniowych na terenach zielonych w okresie zimy planowane są roboty
porządkowe w najbardziej zaśmieconych rejonach miasta oraz głównie związane z usuwaniem
wiatrołomów wzdłuŜ rzeki Łyny na terenach zalesionych i zadrzewionych.
Gastronomia przy kąpielisku miejskim, ptaszarnia w Parku ElŜbiety.

Efekt tych prac osiągnięty w ostatnim okresie wokół jeziorka przy ul. Kętrzyńskiej, wygenerował
zainteresowanie uruchomieniem działalności gastronomicznej na tym obiekcie. W innym rejonie
dziś jeszcze nie uporządkowanej zieleni miejskiej być moŜe zlokalizują swoje stałe ekspozycje
miejscowi hodowcy ptactwa ozdobnego. W miarę jak te porządkowane miejsca będą lokalizowane
róŜnego rodzaju formy działalności gospodarczej, związanej z rekreacją, rozrywką i
wypoczynkiem, moŜna mieć nadzieje Ŝe procesy dewastacji zostaną w znacznym stopniu
wyeliminowane. A o to przede wszystkim chodzi, Ŝeby w tych miejscach było miło i bezpiecznie i
Ŝeby nie było okazji i moŜliwości na akty wandalizmu na mieni publicznym.

Bezpieczeństwo i porządek.
Problemy z tego obszaru z nowym rokiem dały o sobie znać z nowa intensywnością. Jeden z nich
dotyczy uciąŜliwości dyskotek zlokalizowanych bliskim sąsiedztwie przy ul. Kętrzyńskiej w tzw.
przez mieszkańców „trójkącie bermudzkim”. Spotkanie z udziałem przedstawicieli Policji i StraŜy
Miejskiej oraz podmiotów prowadzących te lokale zaowocowały swego rodzaju ultimatum
mogącym doprowadzić do wygaszenia tychŜe działalności. Stosowne sugestie zostaną
wypracowane i przedstawione Radzie Miasta do podjęcia w formie stosownej uchwały dotyczącej
porządku i bezpieczeństwa na terenie naszego miasta.
RównieŜ drugie spotkanie z 18 stycznia wzmocnione o przedstawicieli Urzędu Skarbowego, ZUS,
Powiatowego Urzędu Pracy z udziałem członków Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa RM oraz
przedstawicieli korporacji taksówkarskich miało na celu wypracowanie zasad działania mających
na celu eliminowanie zjawisk łamania prawa i nieuczciwej konkurencji pomiędzy podmiotami
świadczącymi usługi przewozu osób TAXI.
Nowy plan zagospodarowania przestrzennego zatorza.
17 stycznia dokonano uzgodnień zakresu opracowania planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego strefę przemysłowo-składową zatorza pomiędzy torami kolejowymi a rz. Łyną i
Suszycą. Jest to ostatni spośród trzech zleconych do opracowania w ubr. planów, które powinny
być przedmiotem uchwał Rady Miasta jeszcze przed wakacjami.
OŜywione zainteresowanie terenami pod inwestycje o charakterze produkcyjnym.
Z uwagi na zainteresowanie potencjalnych inwestorów terenami W-M SSE przy ul Gen. Bema
pomiędzy Sp. BARTKO, Sp. COWIK i PpoŜ.. przeprowadzone zostały rozmowy z Urzędem
Celnym odnośnie perspektyw korzystania z placu manewrowego zlokalizowanego na tym terenie.
Do końca I półrocza Urząd Celny zamierza przenieść teren odpraw TIR-ów bliŜej granicy państwa
to jest do Bezled lub na samo przejście graniczne. Jeśli do tego dojdzie, skończą się wówczas
problemy z uciąŜliwością tego placu manewrowego dla porządku i bezpieczeństwa w ruchu
drogowym tego rejonu miasta.
Modernizacja krajówki.
Definitywne rozwiązanie powyŜszego problemu jest związane równieŜ z modernizacją drogi
krajowej Nr 51 na odcinku od mostu na rz. Łynie w kierunku przejścia granicznego. Dwa lata temu
jako zwiastun tej inwestycji usunięto na tym odcinku przydroŜny drzewostan. W końcówce ubr.
wykonano po obu stronach ul. Gen. Bema począwszy od ul. Gdańskiej ponad kilometr chodników
z polbruku oraz dokonano wywłaszczenia gruntów pod skrzyŜowania z ruchem okręŜnym z ul.
Gdańską i ul Nowowiejskiego. Została juŜ równieŜ wydana decyzja zezwalające na rozpoczęcie
prac modernizacyjnych tego odcinka drogi krajowej.
Modernizacja sieci ciepłowniczej.

Modernizacja „krajówki” na tym odcinku wywołała konieczność wypracowania ustaleń ze Sp.
COWIK w zakresie modernizacji ciepłociągu w ul. Gdańskiej i wzdłuŜ brzegów rz. Łyny do mostu
w ul. Gen. Bema. W ul. Gdańskiej Spółka przełoŜy ciepłociąg dotychczas odkryty na drugą stronę
ulicy z zastosowaniem rur preizolowanych jak równieŜ wykona przejście ciepłociągu od SP Nr 7
przez ul Gdańską równolegle do ul Gen. Bema. Miasto zaś opracuje projekt modernizacji tego
ciepłociągu wzdłuŜ rzeki z całkowitym jego zakryciem i moŜliwością usytuowania na tym terenie
trasy ciągu spacerowego.
Nowy most na rz. Łynie w przedłuŜeniu ul Księcia Poniatowskiego, ale…
Na początku roku Urząd Miasta otrzymał ekspertyzę- opinię wykonaną na jego zlecenie przez
Wydział mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w zakresie moŜliwości
pogodzenia inwestycji polegającej na budowie mostu ze stopniem elektrowni wodnej w osi ul
Księcia Poniatowskiego, w celu przedłuŜenia tej ulicy przez planowane osiedle za Łyną, aŜ do ul.
Gdańskiej.
Opinia jest pozytywna ale pod pewnym warunkiem wymagającym zainwestowania pokaźnych
środków w modernizację strzelnic na terenie 20 BBZ. Jak wielkich?
Na to pytanie dałaby odpowiedź opracowana dokumentacja techniczna tej modernizacji. Powrót do
tematu wymagał będzie podjęcia na nowo rozmów wszystkich zainteresowanych stron. Cztery lata
drąŜenia tego tematu przyniosły w rezultacie efekt w postaci nowo opracowanego planu
zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu który Rada Miasta uchwaliła w ubr.
Zainteresowanych rozwiązaniem tego problemu jest wiele podmiotów, które poprzez wybudowanie
planowanej infrastruktury widzą szansę zarówno dla swojej działalności jak i dla rozwoju miasta
oraz regionalnego rozwoju województwa wynikające z przeniesienia tranzytu do i od granicy
państwa właśnie na tę projektowaną trasę komunikacyjną. Bez wątpienia radykalnej poprawie
uległo by bezpieczeństwo w ruchu drogowym na dotychczasowym odcinku drogi krajowej.
Reorganizacja Urzędu Miasta.
Trwają prace nad opracowaniem nowej struktury organizacyjnej Urzędu Miasta. Szereg naturalnych
ruchów personalnych związanych z przejściem na emeryturę, połoŜenie większych akcentów na
bardziej strategiczne obszary samorządowej działalności, jak równieŜ chęć zoptymalizowania
efektów pracy poszczególnych słuŜb, stawiają przed Urzędem i jednostkami podległymi nowe
wyzwania. Pierwszy w nowej kadencji ruch personalny został wykonany. Z uwagi na przejście na
emeryturę z końcem marca dotychczasowej Z-cy Burmistrza Pani ElŜbiety Gryczewskiej, od
1.01.2007r. obowiązki te zostały powierzone Panu Sylwestrowi Grodzkiemu, który w pionie swoich
kompetencji zgodnie z posiadanym doświadczeniem będzie koordynował i nadzorował pracą słuŜb
technicznych i komunalnych. W następnej kolejności będą wypracowane i wdroŜone zmiany, które
z róŜnych przyczyn nie zostały sfinalizowane w minionej kadencji. Chodzi m.in. o wzmocnienie
słuŜb pozyskiwania środków zewnętrznych głównie na inwestycje, stworzenie zespołu ds.
zamówień publicznych, wzmocnienie formacji StraŜy Miejskiej w związku z obarczaniem tej
słuŜby wieloma nowymi obowiązkami i inne.
V Sesja Rady Miasta.
Została zaplanowana wstępnie na 8 lutego br. W jej porządku przewiduje się uchwalenie m.in.:
• Uchwalenie budŜetu Miasta na 2007r.
• Miejski Program Alkoholowy,
• Program współpracy z organizacjami pozarządowymi,
• Utrzymanie taryfy za wod i odprowadzenie ścieków,
• Umorzenie zadłuŜenia za mieszkanie przy ul. Nowowiejskiego 1A,
• Przejęcie drogi do zasobu miasta przy Marksa 10-10A,
• Przekazanie działek dla TBS,
• Określenie inkasentów opłaty skarbowej,
• Nadanie imienia Romualda Traugutta Zespołowi Szkół Nr 1,

• Ustalenia opłaty stałej za przedszkola.
Do czasu zwołania sesji asortyment stawianych problemów pod obrady Rady Miasta moŜe się
zwiększyć bądź ulec w modyfikacji.

