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XX rocznica

samorządu
terytorialnego
w Bartoszycach
Dokładnie 20 lat temu 27 maja 1990r. zostały przeprowadzone
pierwsze wolne i demokratyczne wybory do samorządu mieszkańców na szczeblu gmin. Dwadzieścia lat, to pięć kampanii wyborczych odbywających się co cztery lata. To pięć pełnych kadencji, z których bieżąca, z racji przesunięcia 12 lat temu wyborów
z maja na jesień, ma do swojego końca jeszcze pół roku.
Ten okrągły jubileusz skłania do pewnych refleksji i podsumowań. Zastanawiamy się, jak z tej 20-letniej perspektywy przedstawia się samorząd miasta Bartoszyce?
Porównując poszczególne kampanie wyborcze i osiągnięcia
kolejnych kadencji naszego samorządu jest nam coraz trudniej
umiejscowić w czasie pewne fakty i wydarzenia których świadkami byliśmy w przeszłości, do których bardzo często mieliśmy
stosunek emocjonalny.
Najobiektywniejszym wskaźnikiem tych wydarzeń i przeobrażeń jest statystyka. Porównamy ze sobą kolejne kampanie wyborcze i kadencje naszego bartoszyckiego samorządu, w ujęciu dynamicznym, w kontekście sytuacji politycznej w kraju w danym
momencie. Ten zaprezentowany niżej materiał analityczny oparty
na udokumentowanych wskaźnikach umożliwi spojrzenie z pewnego dystansu na zjawiska społeczno-gospodarcze, których byliśmy bardziej lub mniej mimowolnymi uczestnikami bądź tylko
świadkami w minionym dwudziestoleciu. Wypracowywane na tej
podstawie wnioski, pozwolą na ocenę tego okresu, która każdemu
z nas z osobna może się wydawać bardziej lub mniej satysfakcjonująca.
Statystyka pozbawiona zabarwień politycznych czy ideologicznych pozwala na bardziej obiektywną ocenę minionego okresu.
Oczywiście, przy wyciąganiu różnego rodzaju wniosków niezbędna jest również wiedza i świadomość szeregu uwarunkowań
formalno-prawnych i społeczno-gospodarczych, jakie panowały
w danym okresie i które były podwaliną pewnych realiów w oderwaniu od których nasza analiza mogłaby być pozbawiona sensu
i logiki.
Nie mniej jednak, odrobina fantazji czy marzeń w pewnym
oderwaniu od rzeczywistości, może nas zainspirować do pozytywnych rozwiązań i zachowań w przyszłości, dzięki którym nasza
satysfakcja może być jeszcze większa.
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Kampanie wyborcze
Struktura polityczna kandydatów i radnych
Przez pierwsze dwie kadencje wybory do Rady Miasta Bartoszyce
odbywały się w 28 okręgach jednomandatowych. Pomimo dużej
łatwości startu i niskich kosztów kampanii wyborczej kandydata, chętnych do pracy w organach samorządowych nie było zbyt
wielu.
W wyborach do I kadencji na lata 1990-1994 mieliśmy 76
kandydatów (2,7 kandydata na 1 mandat). Jednak ich rozkład w po
szczególnych okręgach wyborczych nie był jednakowy.
W trzech okręgach zgłoszono po jednym kandydacie, co tak
faktycznie czyniło wybór do Rady Miasta przesądzonym na etapie
zgłoszenia. Na drugim biegunie, w trzech okręgach zgłosiło się aż
po pięciu kandydatów. Tu uzyskanie mandatu nie było wcale takie
oczywiste.
Niskie zainteresowanie kandydowaniem można by tłumaczyć
na różne sposoby. Bez wątpienia jedną z przyczyn był duży stopień niepewności, powodujący wątpliwości i zahamowania. Raptem, po tej rewolucji systemowej pojawiła się nowa rzeczywistość,
w której trudno było się tak od razu odnaleźć.
W tej sytuacji również i oficjalna scena polityczna kandydatów
na radnych uległa zdecydowanemu przeobrażeniu.
W Bartoszycach podobnie jak w całym kraju dominował Komitet Obywatelski (KO) z 23 kandydatami. Na drugim miejscu
plasowała się Solidarność wystawiając 13 kandydatów. Po 2-3
kandydatów wystawiło PSL-Odrodzenie i Stronnictwo Demokratyczne (SD). Jednak aż 35 kandydatów startowało jako niezależni. Oficjalny brak przedstawicieli zorganizowanej lewicy
należałoby uważać za element strategii wyborczej, który tym kandydatom w tym momencie mógł bardziej zaszkodzić niż pomóc.
W rezultacie rozstrzygnięć wyborczych, sukces w tej kampanii był zdecydowanie po stronie Komitetu Obywatelskiego (KO)
z 14 mandatami i Solidarności — 8 mandatów. PSL Odrodzenie
i Stronnictwo Demokratyczne w ogóle nie zaistniały, natomiast
kandydaci niezależni uzyskali 6 mandatów.
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Aktywność kandydowania w wyborach na II kadencję (lata
1994-1998) wzrosła prawie dwukrotnie. W szranki o mandaty stanęło 140 kandydatów (5 kandydatów na 1 mandat). Mimo
większego asortymentu form zorganizowanych, 64 kandydatów
deklarujących niezależność stanowiło podobnie, jak 4 lata wcześniej blisko połowę tj. ca 45,7%. Formalnie znika z plakatów wyborczych szyld Komitetu Obywatelskiego i Solidarności, ugrupowań które przez całą kadencję niepodzielnie panowały w Radzie
Miasta. W tych wyborach kandydatów tych zagospodarowują listy
Izby Przemysłowo-Handlowej (IPH) — 21 kandydatów i Samorządowego Forum Prawicy (SFP) — 19 kandydatów.. Pojawiają
się oficjalnie kandydaci lewicy reprezentowani przez Sojusz dla
Bartoszyc (SdB) — 15 kandydatów i Związek Nauczycielstwa
Polskiego (ZNP) — 9 kandydatów. Dość szczątkowo zaznaczają
swój udział kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL)
— 6 kandydatów, Cechu Rzemiosł Różnych (CRR) — 4 kandydatów i Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) — 2 kandydatów.
Jednak o sukcesie wyborczym mogą mówić wyłącznie kandydaci deklarujący niezależność — 15 mandatów. SFP i IPH przez
pryzmat KO i Solidarności z I kadencji może mówić o totalnej
porażce, bo zyskała łącznie zaledwie 4 mandaty. Nieistniejąca
w I kadencji lewica wypadła w tym rozdaniu znacznie lepiej zyskując łącznie 6 mandatów dla SdB. Pozostałe reprezentacje: PSL,
CRR i ZHP wprowadziły do Rady Miasta Bartoszyce po jednym
kandydacie.
Ordynacja wyborcza na III kadencję na lata 1998-2002, pomimo utrzymania tej samej liczby 28 mandatów do Rady Miasta
wprowadza zasadnicze nowe rozwiązanie polegające na głosowaniu na listy kandydatów w samorządach powyżej 20 tys. mieszkańców. Wiązało się to bezpośrednio również z wprowadzeniem
po raz pierwszy wyborów powszechnych do samorządów powiatu
i województwa. Powoduje to znaczne zamieszanie w zorganizowaniu kandydatów do wyborów. Ponadto sposób ustalania wyników wyborczych nie był tak oczywisty. Ilość mandatów uzyskanych przez listę zależała od sumarycznej liczby głosów zdobytych
przez wszystkich kandydatów z tej listy. W rozdysponowywaniu
poszczególnych mandatów posługiwano się tzw. metoda Dohnta.
Do wyborów zdążyło się zorganizować zaledwie 5 list i żadna
nie dysponowała 100% kompletem kandydatów przy założeniu, że
na jednej liście można było zgłosić podwójną liczbę kandydatów
w stosunku do ilości rozdysponowywanych mandatów Radzie
Miasta, czyli aż 56 (2 × 28). Ta niewielka liczba list mogłaby sugerować pewną polaryzację sił, jednak jak się okaże w następnej
kadencji taki wniosek byłby przedwczesny.
Nie mniej jednak, w porównaniu do wyborów na II kadencję
liczba kandydatów nadal rośnie, choć już zdecydowanie wolniej
osiągając poziom 162 (ca 5,8 kandydata na 1 mandat). Ten spadek dynamiki należy przypisać nowej sytuacji wyborczej, w której
w wyniku zbyt krótkiego okresu czasu potencjalni kandydaci nie
zdążyli się odnaleźć, zorganizować i zagospodarować na listach
odpowiadających ich sympatiom politycznym.
Najlepiej zorganizował się Blok Wyborczy Samorządność
(BWS), sukcesor KO i Solidarności z I kadencji oraz SFP i IPH
z II kadencji wystawiając 52 kandydatów. Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD), który do II kadencji startował pod szyldami SdB i ZNP wystawił 29 kandydatów. W ślad za układem sił
politycznych w kraju przy wyborach parlamentarnych, również
w wyborach samorządowych pojawia się Akcja Wyborcza Solidarność z liczbą 22 kandydatów skupiająca polaryzujący się ruch
prawicy. Kolejną listę stanowi Przymierze Społeczne (PS) z liczbą

22 kandydatów, skupiające w swoich szeregach przedstawicieli
PSL, Unii Pracy (UP) oraz Krajowej Partii Rencistów i Emerytów
(KPRiR).
Alternatywę dla kandydatów do tej pory startujących jako niezależni stworzyło Stowarzyszenie BART-SAT tworząc listę Niezależni z BART-SAT skupiającą 37 kandydatów. W osiągniętym
stopniu zorganizowania do wyborów, na potencjalną liczbę 230
kandydatów (5x56), zdołano skompletować obłożenie list w zaledwie 68%.
Jednak rezultat wyborczy przyznaje prymat pierwszeństwa
dla SLD — 9 mandatów. Na drugim miejscu plasuje się BWS
z 7 mandatami. Dopiero 3 pozycja w tym rankingu przypada dla
AWS-u — 6 mandatów. Przymierze Społeczne (PS) oraz Niezależni z BART-SAT zdobywają po 3 mandaty. Mimo niewątpliwego sukcesu lewicy rolę rozgrywającego w II kadencji objął BWS
umiejętnie uzyskując przewagę zarówno w organach samorządowych miasta jak i powiatu.
Kolejne wybory do Rady Miasta na IV kadencję obejmującą
lata 2002-2006 charakteryzują się dwoma zasadniczymi zmianami. Ograniczeniu do 21 mandatów (spadek o 7 mandatów) ulega
Rada Miasta oraz wybory do organu stanowiącego połączone są
po raz pierwszy z bezpośrednimi wyborami organu wykonawczego tj. w naszym przypadku burmistrza. System wyborczy i sposób
ustalania wyników wyborów pozostaje ten sam, co w wyborach na
III kadencję. Obserwujemy znacznie większą zdolność organizacyjną list wyborczych, których liczba wzrasta prawie dwukrotnie,
z 5 w III kadencji do 9 w IV kadencji.
Ruch lewicowy podzielił się. Wprawdzie nadal jest reprezentowany przez listę Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD) — 28
kandydatów, tym razem z połączeniu z Unią Pracy (UP), która
do poprzednich wyborów szła z listy Przymierza Społecznego
(PS). Jednak dodatkowo pojawia się Bartoszyckie Forum Lewicy
(BFL) z kolejnymi 22 kandydatami.
Ponownie jak do II kadencji samodzielnie startuje Polskie
Stronnictwo Ludowe wystawiając zaledwie 17 kandydatów. Ten
niski stopień zorganizowania zawdzięcza wyodrębnionemu ruchowi społeczno-politycznemu w postaci listy wyborczej Samoobrony z nieco lepszą liczebnie obsadą 20 kandydatów.
Sukcesorem AWS z wyborów na III kadencję są również dwie
listy: Prawa i Sprawiedliwości (PiS) z 28 kandydatami oraz
Wspólnoty Ziemi Bartoszyckiej (WZB) z 20 kandydatami.
Do wyborów na IV kadencję podziałowi ulega również ugrupowanie startujące poprzednio jako Blok Wyborczy Samorządność (BWS), tym razem jako Forum Aktywnych Mieszkańców
Samorządność (FAMS) oraz J. Dąbrowski — Bartoszyce Razem
wystawiające na obydwu listach po 41 kandydatów na 42 (2×21)
możliwych.
Niepodzieleni zostali jedynie kandydaci niezależni z tą jedynie różnicą, że tym razem struktur organizacyjnych udzieliło im
nowe na gruncie bartoszyckim stowarzyszenie: Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Bartoszycach
„INICJATYWA”. Stąd nazwa Komitetu Wyborczego i samej listy
„Inicjatywa Niezależnych” (IN), która jako jedyna wystawiła
maksymalną liczbę 42 kandydatów.
Ogółem na tych 9 listach wystawiono rekordową w całym XXleciu liczbę 259 kandydatów na 378 (9×2×21) potencjalnie możliwych, osiągając wskaźnik obłożenia list wyborczych kandydatami
na poziomie ponad 68,5%.
Zmiany w szyldzie list wyborczych, podziały oraz próby osiągnięcia w rezultacie tych podziałów lepszego wyniku wyborczego
Bartoszycki Biuletyn Informacyjny 3

poprzez stworzenie sobie potencjalnych szans na podwójną liczbę
kandydatów, być może z chęci stworzenia również większej alternatywy dla wyborców nie przyniosły spodziewanych dla inicjatorów tych zmian rezultatów.
Trzy listy: PSL, PiS i BFL nie zdobyły żadnego mandatu.
Nowa na scenie politycznej Samoobrona uzyskała 2 mandaty.
SLD zadowolił się 5 mandatami, co w porównaniu do 9 mandatów
w wyborach na III kadencję można uważać za porażkę. Również 1
mandat Wspólnoty Ziemi Bartoszyckiej w kontekście 6 mandatów AWS w poprzednich wyborach było klęską wyborczą.
Kosztem tych wielkich przegranych strategia podziałów na
dwie listy przy jednoczesnym prawie maksymalnym ich skompletowaniu przyniosła niewątpliwy sukces sukcesorom BWS z III
kadencji tj. listom wyborczym: Forum Aktywnych Mieszkańców
Samorządność i J. Dąbrowski — Bartoszyce Razem, które zdobyły po 4 mandaty, łącznie 8. Należy przy tym wziąć poprawkę
na fakt, że wprawdzie wzrost o 1 mandat w porównaniu do poprzednich wyborów może się wydawać niewielkim sukcesem, jednak w wyborach na IV kadencję do podziału było o 7 mandatów
mniej. A zatem wzrost ten w odniesieniu do ogólnej puli mandatów do zdobycia najlepiej ilustrują wskaźniki procentowe: 25%
mandatów w III kadencji i 38,1% w IV.
O największej satysfakcji jednak mogli wówczas mówić kandydaci z listy Inicjatywa Niezależnych uzyskując 5 mandatów,
co w odpowiednich wskaźnikach procentowych oznacza ponad
dwukrotnie lepszy wynik z 10,7% w III kadencji do 23,8% w IV.
Do tego sukcesu należy dodać wybór burmistrza z tej listy.

lustrzane odbicie układu sił politycznych w kraju. Najwięcej mandatów, bo aż 6 zdobywa PiS. Drugim z kolei z 4 mandatami jest
PO jako kontynuatorka lis z poprzednich wyborów J. Dąbrowski
— Bartoszyce Razem oraz FAMS. Samoobrona z 3 mandatami
ugruntowuje swoją pozycję odnotowując wzrost o 1 mandat. Również 3 mandaty uzyskuje Samorządność, jednak łącznie z PO ma
ich aż 7, dzięki czemu i tym razem decydują o ukonstytuowaniu
się organów w Radzie Miasta. Zjednoczona lewica pod szyldem
SLD zdobywa zaledwie 2 mandaty. Inicjatywa Niezależnych, która nie decyduje się na zawiązywanie żadnych „blokowisk” w tych
wyborach zdobywa 3 mandaty + mandat burmistrza, tracąc praktycznie jeden dodatkowy na rzecz egzotycznego Bloku Wyborczego — (PiS, PO, Samorządność i Samoobrona — łącznie 16
mandatów).
Kandydaci na radnych, a frekwencja wyborcza
Najpoważniejszym czynnikiem mającym wpływ na jakość wyłanianych organów samorządowych jest bardzo niska frekwencja
wyborcza, powodująca, że przedstawiciel wyborców w Radzie
Miasta jest w stanie uzyskać mandat nawet z liczbą 21 uzyskanych
głosów.
Drugim powodem utraty zaufania do aktu wyborczego jest
niewątpliwie system wyborczy i permanentne eksperymenty z ordynacją wyborczą przy jednoczesnym braku woli politycznej uruchomienia systemu, który dawałby wyborcom znacznie większą
satysfakcje z dokonywanych wyborów.
Przyczyn tych frustracji powodujących niską aktywność
mieszkańców jest znacznie więcej, nie mniej jednak poniższym
zestawieniem pragnę zwrócić uwagę na ten problem który nie od
„góry”, a bezpośrednio od nas samych zależy.
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Ilość kandydatów, bez mandatu radnego pomimo uzyskania liczby głosów
większej niż „najsłabiej” wybrany radny
w przedziale (max-min)

Minimalna liczba głosów uzyskana przez
radnego

Maksymalna liczba głosów uzyskana
przez radnego

Wybrana Rada głosami (%) ogółu
wyborców

Frekwencja wyborcza

Ilość kandydat. na jedno miejsce
w Radzie

Liczba kandydatów
/w tym kobiet
/% kobiet kandydujacych

Start na V kadencję na lata 2006-2010 został ostudzony efektami doświadczeń i eksperymentów wyniesionych z wyborów na
IV kadencję. Wyraźnie zmalał zapał ugrupowań
politycznych i komitetów wyborczych oraz entuzjazm potencjalnych kandydatów do ubiegania
się o mandat w Radzie Miasta Bartoszyce. Po raz
pierwszy od pięciu kadencji dotychczasowe tenKadencja
dencje wzrostowe w liczbie kandydatów zaznaczyły się wyraźnym spadkiem do liczby 200 startujących tj. 9,5 kandydata na 1 mandat w Radzie
Miasta. Obserwujemy kolejną próbę polaryzacji
sceny politycznej będącą odbiciem struktur partyjnych w najwyższych organach przedstawicielskich
I
1990-1994 76/11/14,5
2,71
36,38% 18,82%
160
68
14 (106-68)
w kraju: Sejmie i Senacie RP.
1994-1998 140/29/20,7
5,00
24,70% 10,04%
123
21
65 (67-21)
Na listach mamy więc: PiS — 32 kandydatów, II
III
1998-2002
162/37/22,8
5,78
43,39%
17,05%
226
52
24
(122-53)
PO — 37 kandydatów, SLD — 28 kandydatów jak
również Samoobronę — 28 kandydatów. Pozornie IV
2002-2006 259/76/29,3
12,33 41,36% 10,09%
233
45
31 (81-45)
słabnie organizacyjnie lista Samorządności — 33 V
2006-2010 200/69/34,5
9,52
41,68% 12,59%
242
59
17 (124-61)*)
kandydatów (sukcesora BWS z III kadencji i FAMS

Razem
847
6,72
z IV). Pozornie, bo nadal jej zasadniczy człon startuje również z list PO. Nadal 100% zorganizowanie *) W mijającej V kadencji na skutek utraty mandatu radnego w jego miejsce wszedł kanposiada lista Inicjatywy Niezależnych z liczbą 42
dydat z liczbą 25 uzyskanych głosów, pozostawiając aż 95 kandydatów z liczbą głosów
kandydatów.
w przedziale od 121 do 25 (większą bądź równą przez siebie uzyskanych). Można sobie
Jednak w wyborach tych pojawia się kolejny
zadać pytanie: czy nie jest to absurdem, żeby kandydat z liczbą głosów 121 nie wszedł
eksperyment. Ustawodawca chcąc zagwarantować
do Rady Miasta, a znalazł się w niej kandydat z 25 głosami. Zdecydowanie większa fresukces wyborczy ugrupowaniom politycznym parkwencja wyborcza, skutecznie wyeliminowałaby tak rażące absurdy. Jednak świadczy to
tii rządzącej po to, by mieć zdecydowanie większe
o niedoskonałości systemu wyborczego i samej ordynacji wyborczej
przełożenie polityczne na samorząd, umożliwia
blokowanie się list wyborczych pozornie gwarantujący uczestnicZ analizy tego zestawienia wynika, że ciągle jeszcze blisko 58%
two w podziale mandatów kandydatom z list, które mogą mieć
wyborców nie korzysta ze swojego największego przywileju deproblemy z osiągnięciem tzw. progów wyborczych.
cydowania o losach miasta poprzez akt wyborczy – powierzenia
W rezultacie tych eksperymentów i rozstrzygnięć wyborczych,
swojego głosu kandydatom najbardziej wiarygodnym, godnym
układ sił w Radzie Miasta Bartoszyce ukonstytuował się niejako
zaufania.

Liczba kandydowań
/%

jednokrotnie

dwukrotnie

trzykrotnie

czterokrotnie

Razem mandatów radnego

383/67,9%
114/20,2%
46/8,2%
17/3,0%
4/0,7%
564/100%

Ilość startów w wyborach

Zdobywających mandat
radnego Rady Miasta
Bartoszyce

x1
x2
x3
x4
x5
Razem

383/45,8%
228/27,2%
138/16,5%
68/8,1%
20/2,4%
837/100%

19
24
17
4
64

9
4
5
3
21

3
7

1
1
2

19
42
37
27
10
135

Udział mandatów w liczbie kandydowań

Jak ta determinacja w kandydowaniu przekłada się na sukces
wyborczy obrazuje załączona poniżej tabela.

Ilość osób kandydujących
/%

Zrozumiały to już dość dawno społeczności, gdzie demokracja
bardziej zakorzeniła się i okrzepła. W zachodnich demokracjach
frekwencja przy urnach wyborczych podczas wyborów municypalnych jest blisko dwukrotnie wyższa, niż u nas. Tam społeczeństwa przystępując do wyborów również nie są monolitem. Jednak
kac po wyborczy jest tam znacznie mniejszy. Mniejsze powody do
frustracji, a tym samym większa satysfakcja z poziomu życia.
Z podanej wyżej tabeli wynika, że w tych pięciu kampaniach
wyborczych w szranki o te 126 mandatów (3×28+2×21) stawało
837 kandydatów tj średnio ponad 6,72 kandydata na jeden mandat. Faktycznie w minionym XX-leciu mandaty radnego Rady
Miasta Bartoszyce uzyskało aż 135 kandydatów. Powodem tego
były rezygnacje i utracenia mandatów w trakcie kadencji, których
było w sumie aż 9: 3 w III kadencji, 2 w IV kadencji oraz 4 w V kadencji. Jednak, jeśli się weźmie pod uwagę fakt, że niektórzy kandydaci próbowali swoich sił wielokrotnie w poszczególnych kampaniach, liczbę tę możemy ograniczyć personalnie do 546 osób.
Podobnie z faktu, iż niektórzy radni pełnili w tym okresie funkcję radnego wielokrotnie, tych 135 rozdanych mandatów można
przypisać tylko 96 osobom.

4,96%
18,42%
26,81%
39,71%
50,00%

Wykaz radnych w XX-leciu samorządu Miasta Bartoszyce
Kadencja I
1990-1994

Bartoszewicz Zbigniew
Betkowska-Sapeta
Danuta
Borowski Wiktor
Darski Witold
Dąbrowski Alojzy
Dąbrowski Janusz
Fatla Józef
Grykin Elżbieta
Guniewicz Janina
Gutkowski Edward
Huta Julian
Huzarski Jan
Jędryczka Marian
Kaczmarek Andrzej
Królewski Marek
Kicuła Paweł
Kozłowski Wiktor
Kusy Stanisław
Lewicki Alfred
Maciejewski Andrzej
Osiecka Halina
Pacuła Roman
Patecki Zbigniew
Pietrzak Zenon
Szwed Stanisław
Tadorowski Wacław
Wasilewski Andrzej
Wołodko Hanna

Kadencja II
1994-1998

Azarewicz Tadeusz
Białucha Dorota
Bloch Stanisław
Cichowicz Elżbieta
Ciechomski Zbigniew
Dąbrowski Janusz
Dyszewski Zbigniew
Golon Anna
Huta Julian
Janiak Jerzy
Kotulski Tadeusz
Lewkowicz Roman
Łastowski Krzysztof
Ławrynowicz Roman
Mikiciuk Tadeusz
Milewska Maria
Miluski Bogusław
Nadolny Jan Zbigniew
Nałęcz Stanisław
Ostapowicz Wiesław
Pacuła Roman
Patecki Zbigniew
Pępiak Zdzisław
Pietrzak Zenon
Rybicki Ryszard
Rawicki Marian
Sołodki Tadeusz
Willner Ludwik

Kadencja III
1998-2002

Białucha Dorota
Borodzicz Jan
Ciechomski Zbigniew
Dakiniewicz Grzegorz
Darski Lech
Dębski Stanisław
Drozdowska Maria
Fiedorowicz Ireneusz
Hańczuk Edward
Huzarski Jan
Jakóbczyk Antoni
Jędryczka Lucyna
Kaczerski Wiesław
Królewski Krzysztof
Kędzierski Zenon
Kondrat Tadeusz
Lewandowski Andrzej
Lewkowicz Roman
Łakomiec Adam
Maliniak Mirosław
Mikiciuk Tadeusz
Mikulak Stanisław
Możejko Marianna
Nadolny Jan Zbigniew
Nałęcz Stanisław
Piechnik Krzysztof
Prokocki Wojciech
Roś Stanisław
Sołodki Tadeusz
Tylek Piotr
Wietrak Marian

Kadencja IV
2002-2006

Adamajtis Brygida
Binięda Anna
Bloch Stanisław
Boiwko Leonard
Chadaj Piotr
Dąbrowski Janusz
Duda Krystyna
Dukszta Barbara
Figat Mirosław
Hańczuk Edward
Jana Edward
Jędryczka Lucyna
Jurgilewicz Anna
Kirkuć Sławomir
Maliniak Mirosław
Malinowska Katarzyna
Mikiciuk Tadeusz
Mikulak Stanisław
Nałęcz Stanisław
Pająk Robert
Sawicka Irena
Soliwoda Józef
Wietrak Marian

Kadencja V
2006-2010

Azarewicz Tadeusz
Bloch Stanisław
Bok Adam
Chabros Ewa
Duda Krystyna
Figat Mirosław
Huzarski Jan
Jędryczka Lucyna
Kabelis Józef
Kirkuć Sławomir
Kurach Wiesław
Kuźniewski Adam
Majcherek Edward
Mazur Józef
Mikiciuk Tadeusz
Mikulak Stanisław
Nałęcz Stanisław
Osiecka Halina
Ostapowicz Wiesław
Pająk Robert
Sawicka Irena
Szporka Józef
Szwed Stanisław

Xxxxxx Yxxxxx – wybrani na radnych w akcie wyborczym,
Xxxxxx Yxxxxx – zrezygnowali w trakcie kadencji bądź utracili mandat radnego,
Xxxxxx Yxxxxx – objęli mandat w trakcie kadencji w miejsce rezygnacji bądź utraty mandatu innych radnych.
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Alfabetyczny wykaz radnych, którzy pełnili swój mandat radnego przez minimum dwie pełne kadencje
Lp

Nazwisko i imię

Kadencje

Lp

Nazwisko i imię

Kadencje

1

Azarewicz

Tadeusz

II, V

12

Mikulak

Stanisław

III, IV, V

2

Bloch

Stanisław

II, IV, V

13

Nadolny

Jan

II, III

3

Darski

Lech

III, V

14

Nałęcz

Stanisław

II, III, IV, V

4

Dąbrowski

Janusz

I, II, IV

15

Pacuła

Roman

I, II

5

Duda

Krystyna

IV, V

16

Pająk

Robert

IV, V

6

Hańczuk

Edward

III, IV

17

Patecki

Zbigniew

I, II

7

Huta

Julian

I, II

18

Pietrzak

Zenon

I, II

8

Huzarski

Jan

I, III, V

19

Sawicka

Irena

IV, V

9

Jędryczka

Lucyna

III, IV, V

20

Sołodki

Tadeusz

II, III

10

Lewkowicz

Roman

II, III

21

Szwed

Stanisław

I, V

11

Mikiciuk

Tadeusz

II, IV, V

Zbigniew

Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach budżetu miasta Bartoszyce w 2008 r. (w tys. zł)
Lp
1

Dział / zadanie inwestycyjne
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Budowa ulic: Dębowa-Wrzosowa-Akacjowa-Poprzeczna do
ul. Leśnej

2

Modernizacja dróg poczołgowych

3

Modernizacja ul. Młynarskiej

4

Wykonanie dojazdu do posesji przy ul. Bema 22A

5

Przebudowa dróg (chodnik Kolejowa 5)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Budowa chodnika w ul. Żeromskiego (od Lelewela do
Broniewskiego)
Modernizacja chodnika w ul. Żeromskiego (od sklepu Merkury
do Lelewela)
Budowa części ul. Tuwima (od Broniewskiego do Mrongowiusza)
Modernizacja chodnika w ul. PCK
Modernizacja chodnika w ul. Mickiewicza
Modernizacja chodnika w ul. Witosa
Modernizacja chodnika w ul. 11 Listopada
Modernizacja chodnika w ul. Hubalczyków
Modernizacja chodnika w ul. Poniatowskiego
Modernizacja schodów w ul. Jagiellończyka z dojściem do
ul. Grota Roweckiego

16 Koncepcja układu komunikacyjnego Starego Miasta

Plan Wykonanie
4.580,2.606,1.550,-

Do realizacji
w 2009r.
Do realizacji
1.000,w 2009r.
13,Do realizacji
10,w 2009r.
500,-

120,-

307,-

200,-

191,146,-

50,100,120,80,120,430,-

34,102,77,136,110,255,-

50,-

32-

50,-

17 Dokumentacja moderniz. ul. Przemysłowej z kanalizacją
18 Moderniz. placu przed Urzędem Miasta i LO
19 Wykonanie koncepcji Internetu bezprzewodowego
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
20 Modernizacja dachu budynku przy ul. Orzeszkowej 3-4

1.550,50,-

21 Budowa budynku komunalnego

1. 000,-

22 Uzbrojenie os. Międzytorze II etap
23 Zakup gruntów pod przyszłe zadania inwestycyjne
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
24 Podłączenie energii elektrycznej do cmentarza przy ul. Leśnej
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
25 Zakup sprzętu komputerowego
26 Zabezpieczenie przeciw wilgotnościowe bud. Urzędu Miasta
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
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884,-

100,100,-

500,-

500,50,450,9.518,-

W trakcie
realiz.0.,115,147,43,269,44,W ramach
TBS
216,9,6,6,444,64,380,8.491,-

Lp
Dział / zadanie inwestycyjne
27 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w SP Nr 4
28 Położenie posadzki na tarasie Przedszkola Publicznego Nr 2
29 Termomodernizacja Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka”
Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Integracyjnego
30
Nr 4
31 Rozbudowa i modernizacja hali sportowej w Gimnazjum Nr 2
32 Termomoderniz. Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 7
33 Termomodernizacja budynku ZS Nr 1
34 Termomodernizacja budynku ZS z UJN
35 Modernizacja budynku ZS Nr 1
Budowa wielofunkcyjnego boiska dla
36
Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 7

Plan Wykonanie
500,- Brak dofin.
9,9,333,403,423,-

551,-

1.200,3.296,20,437,1.000,-

24,300,-

1 549,3 .547,241,403,1.777,Do realiz.
w 2009
Patrz poz.
55
Patrz poz.
55
6,5,Do realiz.
W 2009
543,50,14,423,48,8,762,Do realiz
w II etapie
107,21,269,-

100,-

126,-

500,-

37 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w ZS Nr 1

800,-

38 Budowa boiska piłkarskiego w ZS Nr 1

800,-

39 Zakup tablicy interaktywnej
40 Zakup drzwi
41 Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej
42
43
44
45
46

852 POMOC SPOŁECZNA
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
Termomodernizacja budynku MOPS
Projekt adaptacji budynku na noclegownię
Zakup sprzętu komputerowego
900 GOSPODARKA KOMUNALNA

47 Budowa kanalizacji deszczowej w ul.: Kolejowa i Leśna
48 Projekt rozbudowy wysypiska w Wysiece (dokończenie)
49 Modernizacja oświetlenia ulicznego
50 Budowa oświetlenia w osiedlu Międzytorze
Wyk. oświetlenia terenów rekreacyjnych w ul. Kętrzyńska
51
i Warszawska
52 Zakup pomp do fontanny
53 Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
54 Orlik 2012 w ZS nr 1
55 Zakup trybun składanych
OGÓŁEM

200,500,-

500,-

1.110,160,-

526,-

17.758,-

6,233,1.799,1,782,17,14.919,-

Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach budżetu miasta Bartoszyce w 2009 r. (w tys. zł)
Lp
1
2
3
4
5
6

Dział / Zadanie inwestycyjne
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Nowowiejskiego
Budowa ul. Knosały
Modernizacja ul. Młynarskiej
Opracowanie studium Techn.-Ekonom.-Środowisk. nowego
przebiegu dr. krajowej Nr 51
Modernizacja dróg poczołgowych; ul. Wojska Polskiego
i Marksa
Modernizacja dróg poczołgowych II etap: ul.Konopnickiej,
Kolejowa, Pieniężnego, Limanowskiego

7 Modernizacja ul. Sikorskiego
8 Modernizacja chodników

Plan
200,-

596,1.058,W trakcie
700,realizacji

7.000,-

W trakcie
realizacji
Nie uzysk.
4.800,dof.
141,290,15,48,-

31 Budowa ul. Topolowej i dokończenie ul. Poprzecznej

13 Wykup gruntów pod drogę przy ul. Bema

5.868,-

Lp

391,-

1.020,- 1.871,200,-

153,-

20,-

34,-

500,-

496,Odstąpiono

50,250,-

250,-

32 Modernizacja sanitariatów ul Hubalczyków 2

50,-

33 Modernizacja lokalu pod potrzeby BOSiR

79,-

18,-

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

18,-

40 Projekt modernizacji ogrodzenia cmentarza przy ul. Kętrzyńskiej

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
14 Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego
15 Zakup samochodu do Straży Miejskiej
16 Utworzenie archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta

300,50,100,-

295,-

150,-

81,-

72,101,-

766,-

3,-

45 Urządzenie posesji ZS Nr 1 ul. Traugutta

386,-

46 Zakup wyposażenia do interaktywnych sal w szkołach

7,-

85,-

852 POMOC SPOŁECZNA
47 Montaż okapów kuchennych w MOPS

10,-

48 Zakup kotła warzelnego

15,-

49 Wymiana instalacji elektrycznej stołówki

60,-

900 GOSPODARKA KOMUNALNA
Przebudowa kolektorów: deszczowego i sanitarnego w ul.
19
Struga TBS
20 Budowa oświetlenia w ul. Prusa
21 Iluminacja kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela
22 Przełożenie kabla energetycznego w ul. Struga TBS
23 Opracowanie projektu hali targowej
24 Projekty inwestycyjne pod przyszłe zadania

1.045,-

662,-

550,-

256,-

250,30,-

161,72,Zrealiz.
15,Przez TBS
Odstą100,piono
100,-

173,-

40,-

921 KULTURA I SZTUKA

40,926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
17.730,- 3.335,Modernizacja ogródka Jordanowskiego przy ul. Boh. Warszawy
230,203,Budowa kompleksu boisk „Orlik 2012” w kompleksie SP 7
1.500,1.499,Gimnaz. Nr 2
Budowa basenu
8.000,- - brak dof.
Budowa hali widowiskowo-sportowej
8.000,- - brak dof.

50 Wykonanie pomnika św. Brunona

26

44,-

2.924,63,-

49,-

39 Modernizacja co w bud. ul. Przemysłowa 10a

4.000,-

44 Termomodernizacja Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka”

36 Projekt budynku komunalnego 18 rodz. w ul. Pieniężnego

43,-

4.238,-

89,-

25

38 Modernizacja bud. ul. Przemysłowa 10a

4.519,519,-

43 Zagospodarowanie posesji przedszkola Nr 2 ul. Marksa

70,-

120,-

Wykonanie
40,-

42 Zagospodarowanie posesji SP Nr 3 ul. Marksa

483,-

37 Modernizacja dachu bud. Marksa 10a

Plan

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
17 Termomodernizacja bud. ZS Nr 1
18 Modernizacja bud. ZS Nr 1

35 Budowa budynku komunalnego 24 rodz. w ul. Pieniężnego

34 Modernizacja instalacji co, cw i zw w bud. ul. Bema 51

Dział / Zadanie inwestycyjne

41 Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg

8.500,-

30 Dokumentacja techn.- drogi na terenach WM SSE

12 Wykup gruntów przy ul. Mazurskiej

206,-

500,1.200,-

29 Wyk. proj. techn.-bud. ciągu pieszo-jezdn. ul. Andersa

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
9 Modernizacja i termomodernizacja bud. Orzeszkowa 3-4
Projekty wykonawcze termomodernizacji bud.: Robotnicza 4
10
i Okrzei 4
11 Uzbrojenie osiedla Międzytorze II etap

Wykonanie

16.690,- 8.379,-

27
28

51 Dokończenie dokumentacji techn. hali widowiskowo-sportowej

48,-

52 Budowa lodowiska

850,-

53 Projekt modernizacyjny stadionu

121,-

54 Budowa boiska wielofunkcyjnego w ZS z UJN

600,-

55 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do BOSiR

14,-

40.904,- 18.922,-

OGÓŁEM

Inwestycje planowane, wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego, niezrealizowane, w trakcie realizacji

Plan wydatków inwestycyjnych z budżetu miasta Bartoszyce na 2010 r. (w tys. zł)
Inwestycje planowane, w trakcie realizacji
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dział / zadanie inwestycyjne
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Modernizacja dróg poczołgowych II etap: Pieniężnego, Limanowskiego, Kolejowa, Konopnickiej
Modernizacja ul. Sikorskiego
Modernizacja ciągu pieszego między ul.Gdańską- Nad Łyną
Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Andersa
Budowa drogi na terenie WM SSE przy ul. Bema
Budowa drogi pomiędzy ul. Gdańską i Chilmanowicza
Przebudowa ulic Jagiellończyka, Wybrzeża, Młynarska
Budowa drogi dojazdowej do TBS z parkingami
Projekt modernizacyjny chodników w ul. Boh Warszawy
Modernizacja chodników
630 TURYSTYKA
Budowa infrastruktury kajakarskiej na szlaku Łyny

Lp
Plan
Uwagi
12.171,4.804,- W trakcie
700,180,125,1.300,- W trakcie
700,3.862,- W trakcie
250,50,250,79,79,-

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Dział / zadanie inwestycyjne
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. Robotnicza 4
Budowa budynku komunalnego przy ul. Pieniężnego
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Jagiellończyka 8
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Kopernika 6-7
Projekt adaptacji budynku przy ul. Kopernika
Nabycie działek przy ul. Kętrzyńskiej i Przemysłowej od WM
SSE
Wykonanie instalacji co w budynku przy ul. Prusa 1
Remont dachu w budynku przy ul. Marksa 10
Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. Orzeszkowej 3-4
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Plan
3.784,-

Uwagi

400,1.800,- W trakcie
35,45,30,854,260,100,260,220,70,-

Bartoszycki Biuletyn Informacyjny 7

Lp
Dział / zadanie inwestycyjne
22 Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w UM
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
23 Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”
24 Zakup drzwi wejściowych w SP Nr 7
Modernizacja z adaptacją pomieszczeń na łazienkę w Przed25
szkolu Nr 9
26 Zakup drzwi wejściowych w Gimnazjum Nr 2
27 Zagospodarowanie posesji ZS NR 1
28 Termomodernizacja budynku ZS Nr 1
29 Modernizacja budynku ZS Nr 1
30 Zakup wyposażenia do sal interaktywnych w szkołach
852 OPIEKA SPOŁECZNA
31 Zakup kabiny do tłumaczeń symultanicznych

Plan
150,3.788,231,18,-

Uwagi

Lp
32
33
34

45,-

35

27,150,1.000,- W trakcie
1.920,- W trakcie
397,- W trakcie
15,15,-

36
37
38
39

Dział / zadanie inwestycyjne
900 GOSPODARKA KOMUNALNA
Budowa sieci deszczowej w ul. Broniewskiego
Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne
Zakup toalety
921 KULTURA I SZTUKA
Adaptacja Bramy Lidzbarskiej na muzeum Ziemi Bartoszyckiej
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zakup urządzeń do pielęgnacji boisk
Budowa Orlika 2012 w SP Nr 4
Budowa basenu
Budowa hali widowiskowo-sportowej
OGÓŁEM

Plan
Uwagi
1.005,350,600,55,1.202,1.202,- W trakcie
6.812,120,1.400,1.000,1.000,29.075,-

Charakterystyka globalna budżetów miasta Bartoszyce
na przestrzeni lat 1991-2010
Plan pierwotny [Pp], Realizacja [R], Dochody [D], Wydatki [W],[D]-[W]=Nadwyżka [+]/Deficyt[-], Inflacja [I],
Dynamika dochodów [DD] i wydatków [DW] (planowana) w stosunku do roku poprzedniego w [%]
*) zdenominowane do poziomu aktualnego [w tys.zł]

Kadencja
/rok
I/91*)
I/92*)
I/93*)
I/94*)
II/95
II/96
II/97
II/98
III/99
III/00
III/01
III/02
IV/03
IV/04
IV/05
IV/06
V/07
V/08
V/09
V/10

[Pp]
[R]
Pp
R
Pp
R
Pp
R
Pp
R
Pp
R
Pp
R
Pp
R
Pp
R
Pp
R
Pp
R
Pp
R
Pp
R
Pp
R
Pp
R
Pp
R
Pp
R
Pp
R
Pp
R
Pp
R
Pp

[D]
w[tys.zł]
2.419,4
2.287,7
3.316,4
4.502,0
4.110,0
5.936,2
6.744,8
7.801,4
9.057,3
10.720,3
16.777,3
18.708,2
20.004,0
22.661,2
23.357,3
26.656,3
24.509,4
27.778,6
29.515,0
30.856,4
32.990,4
32.109,8
33.911,3
33.836,4
35.204,0
36.020,2
35.004,0
38.834,8
40.873,2
43.328,1
48.191,0
48.667,7
50.842,4
52.557,9
56.010,5
57.392,1
71.641,7
60.549,8
69.210,4
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[R]:[Pp]
w[%]
94,55
135,75
144,43
115,67
118,36
111,51
113,28
114,12
113,34
104,54
97,33
99,78
102,32
110,94
106,01
100,99
103,37
102,47
84,51

[W]
w[tys.zł]
2.419,4
2.168,1
3.316,4
4.224,3
4.110,0
5.832,0
6.994,8
7.742,6
10.482,3
11.203,5
20.256,8
22.159,7
20.926,0
22.856,6
23.713,3
26.315,6
26.799,2
27.490,0
29.650,0
30.983,1
33.754,7
32.435,8
34.161,0
33.943,9
35.370,0
34.923,4
36.714,0
38.694,0
46.435,7
44.320,8
52.565,0
53.144,0
51.957,4
51.623,8
61.544,2
62.669.8
90.975,5
71.195,1
86.110,0

[R]:[Pp]
w[%]
89,61
127,38
141,90
110,69
106,88
109,39
109,23
110,97
102,58
104,55
96,09
99,36
98,73
105,39
95,45
101,10
99,36
101,83
78,26

[D]-[W]
[+]/[-] w[tys.zł]
0,+119,6
0,+277,7
0,+104,2
-250,0
+58,8
-1.425,0
-483,2
-3.479,5
-3.451,5
-922,0
-195,4
-356,0
+340,6
-2.289,8
-288,6
-135,0
-126,7
-764,3
-326,0
-249,7
-107,4
-166,0
+1.096,7
-1.710,0 +140,8
-5.562,5
-992,6
-4.374,0
-4.476,3
-1.115,0
+934,1
-5.534,0
-5.277,7
-19.333,8
-10.645,3
-16.899,5

Inwestycje
w[tys.zł]/[%]
397,8
18,35
739,3
17,50
719,9
12,34
1.778,8
22,97
3.078,1
27,47
5.379,3
24,27
3.125,3
13,64
2.684,2
10,20
2.684,9
9,77
2.298,8
8,61
2.662,6
8,21
3.151,5
9,28
2.742,8
7,85
3.205,3
8,28
4.601,10,38
10.924,20,56
6.625,7
12,83
14.919,5
23,81
19.964,9
28,04
29.075,3
33,8

[DD]
w[%]

[DW]
w[%]

[I]
w[%]
170,3

(137,1)
196,79
(123,9)
131,86
(164,1)
131,42
(134,3)
137,42
(185,2)
174,51
(119,2)
121,13
(116,7)
117,63
(104,9)
104,21
(120,4)
111,08
(111,8)
104,06
(102,8)
105,38
(103,8)
106,45
(99,4)
107,81
(116,8)
111,57
(117,9)
112,32
(105,5)
108,00
(110,2)
109,20
(127,9)
105,5

(137,1)
194,84
(123,9)
138,06
(170,2)
132,76
(149,9)
144,70
(193,2)
197,79
(103,3)
103,14
(113,3)
115,13
(113,0)
104,46
(110,6)
112,71
(113,8)
104,69
(101,2)
104,65
(103,5)
102,89
(103,8)
110,80
(126,5)
114,54
(113,2)
119,91
(98,8)
97,14
(118,5)
121,40
(148,8)
113,6

114,9

117,5

143,0
135,3
132,2
127,8
119,9
114,8
111,8
107,3
110,1
105,5
101,9
100,8
103,5
102,1
101,0
102,5
104,2
103,5

Struktura dochodów i wydatków budżetu miasta Bartoszyce w latach 2006-2010
PLAN / WYKONANIE [ w tys. zł ]
Lp

Wyszczególnienie
DOCHODY (PLAN)
1
(WYKONANIE)

2006
48.191,0
48.667,7
20.254,3
2 Dochody własne ogółem
21.369,1
15.597,1
3 I. Podatki i opłaty
16.155,2
4.015,0
II. Dochody z majątku gminy
4
3.969,4
10,0
5 III. Dywidendy
53,5
632.3
6 IV. Pozostałe dochody
1.191,0
Subwencje i dotacje
27.936,7
7
ogółem
27.298,6
I. Subwencje
13.010,2
8
13.751,9
w tym oświatowa
10.854,2
II. Dotacje celowe
14.926,5
13.546,8
w tym: - na zadania własne 2.552,8
9
- na zadania zlecone
7.408,0
- na zadania z umów
240,3
i porozumień
- pozostałe
3.345,7

2007
50.842,4
52.557,9
22.641,2
24.908,1
17.754,2
19.111,8
4.104,0
4.582,4
50,0
87,0
732,9
1.127,0
28.201,3
27.649,8
14.548,3
15.147,5
12.088,6
13.653,0
12.553,0
2.672,0
8.154,4
503,8

2008
56.010,5
57.392,1
24.476,7
26.963,0
18.651,5
20.326,9
4.811,7
4.956,4
50,0
74,7
809,7
1.605,0
31.533,8
30,429,1
16.498,4
16.926,3
12.900,4
15.035,5
13.502,8
3.264,2
7.927,5
124,9

1.172,1

2.187,2

2009
71.641,7
60.549,8
25.991,9
25,172,9
19.895,7
18.756,5
4.785,0
4.945,6
60,0
0,0
1.251,2
1.470,9
45.694,8
35.376,9
18.256,5
18,256,5
13.587,4
27.393,4
17.120,4
3.541,7
7.413,0
148,2

2010
69.210,4
26.763,6

Lp
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Wyszczególnienie
WYDATKI (PLAN)
(WYKONANIE)
w tym: - majątkowe

19.066,1

- bieżące

5.395,0
10,0

0

- 1.115,- -5.533,7 - 19.333,8 -16.899,5
+ 934,1 -5.277,7 -10.645,3

8.885,2

13.811,7 31.634,1 39.447,1
9.132,7 14.004,1 22.553,7

DŁUG

14.124,6
23.449,0

Obciążenie dochodów
budżetu spłatami rat
14
i odsetek w danym roku
(max 15%)
Obciążenie dochodów
15 budżetu z tytułu
zadłużenia ( max 60%)

4,0

6,0

4,2

4,6

4,3

6,7

4,8

6,0

18,4

18,-

24,7

43,-

16,5

15,7

24,4

31,7

57,0

Wydatki budżetu miasta Bartoszyce
poniesione w latach 1991 -2010 (2010 *-plan)

Ogółem

Kwota w tys. zł

Kwota w tys. zł

24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Oświata i wychowanie (do 1995 r. tylko przedszkolna)

Wydatki budżetu miasta Bartoszyce
poniesione w latach 1991-2010 (2010* -plan)
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, ochrona środowiska, transport, infrastruktura techniczna
7000

Kwota w tys. zł

Kwota w tys. zł

52.565,0 51.975,4 61.544,2 90.975,5 86.110,0
53.144,0 51.623,8 62.669,8 71.195,1
10.744,9 8.478,5 17.807,8 37.402,5 31.766,3
11.280,7 6.764,1 15.079,7 19.964,9
41.820,1 43.478,9 43.736,5 53.573,0 54.343,7
41.863,3 44.859,7 47.590,1 51.230,1

- 4.374,0
- 4.476,-

Wydatki budżetu miasta Bartoszyce
poniesione w latach 1991-2010 (2010* plan)
Administracja
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

2010

12 „-” DEFICYT/ „+” NADWYŻKA

Wydatki budżetu miasta Bartoszyce
poniesione w latach 1991 -2010 (2010 * -plan)
91000
84000
77000
70000
63000
56000
49000
42000
35000
28000
21000
14000
7000
0

2009

8.388,5 17.757,8 36.356,5 29.075,3
6.625,7 14.919,5 18.922,3
0,0 1.454,3 3.968,5 17.405,8

13

6.017,5 14.303,8

2008

10.681,9
10.924,0
2.739,7

18.997,8

1.693,9
7.325,3
126,0

2007

W tym: - inwestycje
11 - na programy i projekty
z fund. struktur. i FS

2.292,4
42.446,8

2006

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
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Wydatki budżetu miasta Bartoszyce
poniesione w latach 1991 -2010 (2010* -plan)

Wydatki budżetu miasta Bartoszyce
poniesione w latach 1991 -2010 (2010* -plan)

Inwestycje ogółem oraz wydatki majątkowe we wszystkich wyszczególnionych działach

Kultura

30000
Kwota w tys. zł

25000
Kwota w tys. zł

20000
15000
10000
5000
0

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Wydatki budżetu miasta Bartoszyce
poniesione w latach 1991 -2010 (2010* -plan)

Wydatki budżetu miasta Bartoszyce
poniesione w latach 1991 -2010 (2010 * -plan)

Sport
Kwota w tys. zł

1400
Kwota w tys. zł

1200
1000
800
600
400
200
0

16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Zdrowie i opieka społeczna

Wydatki budżetu miasta Bartoszyce w poszczególnych kadencjach
(kwoty w tys. zł)
Ogółem
19965

I kadencja (1991 -1994)
82537

271599

II kadencja (1995 -1998)

124853

III kadencja (1999 -2002)

171082

IV kadencja (2003 -2006)
V kadencja * (2007 -2010) 2010 r. -plan
Wydatki budżetu miasta Bartoszyce
w poszczególnych kadencjach (kwoty wtys. zł)
Oświata i Wychowanie
3124

Administracja
1901

19709

26606

78461

Wydatki budżetu miasta Bartoszyce
w poszczególnych kadencjach (kwoty w tys. zł)
7040
14309

51076
62637
16534

I kadencja (1991 -1994)

II kadencja (1995 -1998)

III kadencja (1999 -2002)

IV kadencja (2003 -2006)

V kadencja * (2007 -2010) 2010 r. -plan
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I kadencja (1991 -1994)
III kadencja (1999 -2002)
V kadencja * (2007 -2010) 2010 r. -plan

II kadencja (1995 -1998)
IV kadencja (2003 -2006)

Wydatki budżetu miasta Bartoszyce
w poszczególnych kadencjach (kwota w tys. zł)

Wydatki budżetu miasta Bartoszyce
w poszczególnych kadencjach (kwoty w tys. zł)

Sport

Zdrowie i opieka społeczna

422

1395

6074
60075

4021

19520
27609

1301
43076

1819

I kadencja (1991-1994)

II kadencja (1995-1998)

I kadencja (1991-1994)

II kadencja (1995-1998)

III kadencja (1999 -2002)

IV kadencja (2003-2006)

III kadencja (1999-2002)

IV kadencja (2003-2006)

V kadencja * (2007-2010) 2010 r. -plan

V kadencja * (2007-2010) 2010 r. - plan

Wydatki budżetu miasta Bartoszyce ogółem w poszczególnych kadencjach (kwoty w tys. zł)
Kultura
723

I kadencja (1991 -1994)

2157

5296

II kadencja (1995 -1998)

3383

III kadencja (1999 -2002)

4757

IV kadencja (2003 -2006)
V kadencja * (2007 -2010) 2010 r. -plan

Wydatkibudżetu miasta Bartoszyce w poszczególnych kadencjach (kwoty w tys. zł)
Gospodarka Komunalna i mieszkaniowa, ochrona środowiska, transport, infrastruktura techniczna
4344
11367

25450

I kadencja (1991 -1994)
II kadencja (1995 -1998)
13668

III kadencja (1999 -2002)
IV kadencja (2003 -2006)

17834

V kadencja * (2007 -2010) 2010 r. -plan

Wydatki budżetu miasta Bartoszyce w poszczególnych kadencjach (kwoty w tys. zł)
Inwestycje ogółem oraz wydatki majątkowe we wszystkich wyszczególnionych działach
3229

I kadencja (1991 -1994)

14148
11321
69542

22082

II kadencja (1995 -1998)
III kadencja (1999 -2002)
IV kadencja (2003 -2006)
V kadencja * (2007 -2010) 2010 r. -plan
Burmistrz Miasta Bartoszyce, Krzysztof Nałęcz
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Dwadzieścia lat temu wiosną 1990 r., kiedy przystępowaliśmy
wszyscy do pierwszych w powojennych warunkach wyborów samorządowych, byliśmy w zdecydowanej większości pełni optymizmu i nadziei, że oto wreszcie mamy realną szansę decydowania
sami o sobie, o losach naszych środowisk, naszych miast i gmin.
Najbardziej aktywni przedstawiciele lokalnych społeczności,
zgrupowani głównie w komitetach obywatelskich, przy dużym,
autentycznym poparciu mieszkańców obdarzeni zostali mandatami zaufania i wybrani na radnych miast i gmin. W oczekiwaniu
wyborców nowe władze, działalność swą winny były skierować
na poprawę jakości życia, we wszystkich jego dziedzinach, mając
na uwadze lokalne uwarunkowania społeczno -gospodarcze, poczucie własnej tożsamości w powiązaniu z kulturowym dziedzictwem. Oczekiwania te wydawały się realne do spełniania w oparciu o ustawę o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r.
W porównaniu do obowiązującego, w minionym 45-cio leciu
PRL, centralistycznego systemu zarządzania, marcowa ustawa
samorządowa była rzeczywiście olbrzymim krokiem w kierunku
upodmiotowienia społeczności lokalnych, przywrócenia grupie
i jednostce świadomości i poczucia związku z lokalną zbiorowością. Ustawa ta była więc aktem prawnym potwierdzającym
procesy decentralizacji życia publicznego w Polsce lat dziewięćdziesiątych. Na mocy tej ustawy gminy zyskały przede wszystkim
osobowość prawną, ponadto samodzielność i szerokie uprawnienia w zakresie wyboru władz gminnych, gospodarowania mieniem komunalnym, możliwość prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej i szereg innych uprawnień. Ustawa samorządowa
zawierała ponadto uregulowania dotyczące zakresu działania, zadań własnych i zleconych do których realizacji gmina mocą ustawy została zobligowana.
Wkrótce jednak nastąpiło zdarzenie oczekiwań z możliwościami
ich realizacji wynikające głównie z obowiązujących wówczas uwarunkowań prawnych i finansowych. Okazało się bowiem, że bardzo
wiele zadań było ponad możliwości ich realizacji przez społeczność
lokalną, co często zamiast pobudzać do działania powodowało pasywność, zniechęcenie i frustrację tak wyborców jak i radnych. Powszechną stała się opinia, że oto po raz kolejny, pomimo wolnych
i demokratycznych wyborów, zostaliśmy oszukani poprzez brak
dostatecznej ilości środków finansowych na realizację zadań lokalnych. Kroplą goryczy była tzw. „ustawa kompetencyjna” regulująca
zakresy obowiązków i finanse pomiędzy lokalne władze samorządowe i organy administracji państwowej jakimi w terenie stały się tzw.
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„Rejony”. Ustawa ta w sposób drastyczny ograniczyła kompetencje
samorządów lokalnych, stworzyła system dwuwładzy w terenie, całkowicie niezrozumiały dla społeczeństwa. Samorząd lokalny był już
strukturą całkowicie demokratyczną. Posiadał swoje organy: Radę
Miejską, Zarząd Miasta, Burmistrza. Rada Miejska podejmowała
suwerenne decyzje mające wpływ na bieżące i przyszłe losy swoich
mieszkańców (budżet, gospodarka mieniem komunalnym, planowanie przestrzenne itp.) Pozostawało jednak bardzo wiele dziedzin
życia w mieście i gminie, na które to dziedziny Samorząd lokalny
nie miał absolutnie żadnego wpływu. Do najważniejszych z nich
należały: bezpieczeństwo publiczne (policja, straż pożarna), szkolnictwo (podstawowe i ponadpodstawowe), służba zdrowia (szpitale
i lecznictwo otwarte), drogi (funkcjonował podział dróg na krajowe, wojewódzkie i gminne), procesy restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych. Samorząd terytorialny otrzymał natomiast do zagospodarowania i rozwiązania najtrudniejsze i najbardziej zaniedbane w Polsce socjalistycznej strony życia publicznego
jak: budownictwo mieszkaniowe, wszelkiego typu usługi komunalne (oczyszczanie miasta, odbiór ścieków, dostarczania wody, opieka społeczna, kultura i sztuka i inne). Ponadto negatywne zjawiska
początku lat 90-tych w Polsce jak: wysoka inflacja, gwałtowna recesja gospodarcza tak w przemyśle jak i w rolnictwie powodująca
b. wysokie bezrobocie, znacznie osłabiły początkowy entuzjazm
wynikający z obalenia systemu totalitarnego i przejścia do demokratycznych zasad gospodarki rynkowej. Dodatkowo, występujący
dualizm władzy na terenie lokalnym miast i gmin czyli samorząd
lokalny i Rejon Administracji Państwowej powodował często konflikty i niezadowolenie mieszkańców wynikających choćby z faktu
iż np. droga biegnąca poprzez miasto była drogą krajową i choć korzystali z niej głównie mieszkańcy to jednak, poprzez swoich przedstawicieli (Rada Miejska, Burmistrz) nie mieli oni prawie żadnego
wpływu na jej modernizację, organizację ruchu, oczyszczanie. Podobnie było w przypadku szpitali znajdujących się na terenie miast,
szkół średnich itp.
Już wówczas na samym początku lat 90-tych zaczęto mówić
o potrzebie utworzenia drugiego szczebla administracji samorządowej jaką powinien być powiat — jednostka większa niż gmina, obejmująca swoim zasięgiem 5-8 gmin wykonująca zadania
wspólne dla tych gmin, przekraczające jednak samodzielne ich
realizowanie przez gminy, głównie ze względów finansowych
i organizacyjnych. Bazą na podstawie, której Powiaty mogłyby
zaistnieć były z całą pewnością Rejony Administracji Publicznej

fot. T. Trzonkowski

Nasz bartoszycki samorząd
— 20 lat minęło....

obejmujące od samego początku swego działania również około
5-7 miast i gmin. Były to jednak struktury całkowicie niedemokratyczne, nie mogące podejmować, bez zgody wojewody, żadnych samodzielnych działań..
Utworzenie w 1990 r. Rejonów Administracji Publicznej, pomimo wielu słów krytyki miało jednak pozytywny skutek, uświadomiło bowiem społeczności lokalnej zarówno mieszkańcom jak
i władzom lokalnym, że można i należy realizować pewne zadania
o charakterze ponadgminnym, bo będzie to bardziej racjonalne
i efektywne.
W przypadku naszego miasta Bartoszyc utworzenie Rejonów
miało jeszcze jedno bardzo ważne znaczenie. Uświadomiło mieszkańcom poczucie własnej wartości, zjednoczyło wokół ważnego
celu, który musiał być osiągnięty, wyzwoliło społeczną aktywność w działaniu na rzecz dobra wspólnego. Cóż takiego się stało
w czerwcu 1990 r.? Co spowodowało tak wielką aktywność społeczności lokalnej Bartoszyc już u samego początku zaistnienia
systemu demokracji lokalnej w Polsce.
Tym faktem mobilizującym, jednoczącym mieszkańców Bartoszyc we wspólnym działaniu była decyzja rządowa o utworzeniu
Rejonów Administracji Państwowej w bardzo wielu miastach kraju.
‚Wśród tych miast nie było Bartoszyc pomimo oczywistych faktów
(27 tysięcy mieszkańców, dobra sieć dróg i połączeń komunikacyjnych, szpital rejonowy, dobrze rozwinięta sieć szkół podstawowych
i średnich, rozwinięty przemysł spożywczy, lekki, drzewny, elektroniczny, etc.). Bartoszyce były pod względem rozwoju gospodarczego na piątym miejscu w ówczesnym województwie olsztyńskim.
Dla przedstawicieli władzy lokalnej (Rada Miasta, Zarząd, Burmistrz) oraz dla elit społecznych i politycznych różnych opcji i dla
całego społeczeństwa stało się jasne, że decyzja ta może na długie
lata opóźnić, a nawet zahamować. szybki rozwój społeczno-gospodarczy Bartoszyc. Działając w porozumieniu I w oparciu o uchwały
Rady Miasta podjęte już na jej pierwszych posiedzeniach domagających się od władz centralnych uwzględnienia Bartoszyc w gronie
miast będących siedzibą rejonów, rozpoczęliśmy intensywną walkę
na wielu frontach sceny politycznej, na poziomie zarówno wojewódzkim jak i centralnym. Jako nowo wybrany burmistrz miasta
doprowadziłem do wielu spotkań, na forum, przedstawicieli grup
zawodowych, społecznych, narodowościowych, przedstawicieli lokalnego biznesu, służby zdrowia, szkolnictwa i administracji tworząc swoiste wielopłaszczyznowe lobby, które za pośrednictwem
mediów (prasa lokalna i centralna, TV i radio) prezentowało publicznie nasze argumenty. Na spotkania te zapraszaliśmy do Bartoszyc przedstawicieli parlamentu i rządu, aby sami mogli się przekonać, że nasze miasto posiada odpowiednie warunki i walory (baza
lokalowa, telekomunikacja, drogi, wykształcone kadry) co w pełni
gwarantuje realizację zadań przypisanych zarówno samorządowi
lokalnemu jak administracji państwowej w terenie. Udowodniliśmy
przedstawicielom rządu, że w Bartoszycach od dawna skutecznie
funkcjonowały instytucje i urzędy takie jak: Policja, Straż Pożarna,
Urząd Skarbowy, urząd Poczty i Telekomunikacji, Służby Weterynarii i Sanepidu, sieci banków, etc.
Posiadanie tych instytucji w połączeniu z dobrą siecią dróg
łączących Bartoszyce z Olsztynem, oraz komunikacją z całym
krajem, gwarantowało prowadzenie prawidłowej obsługi mieszkańców zarówno Bartoszyc jak i sąsiednich gmin całego rejonu. Wielokrotne wizyty i rozmowy w Warszawie i w Olsztynie
z przedstawicielami rządu i wojewody długo nie przynosiły efektu. Pomimo uznania naszych argumentów, z uwagi na brak odpowiedniej lokalizacji na Biuro Urzędu Rejonowego w centrum
miasta, pozytywnej decyzji nie było. Gdy nasze szanse wydawały

się być niewielkie z pomocą przyszedł przypadek. Funkcjonujący
w Bartoszycach Urząd Skarbowy właśnie zamierzał przeprowadzić się do nowego wyremontowanego budynku w samym centrum miasta (obecnie siedzibie Starostwa). Załatwiając sprawę
osobistą, w rozmowie z panią dyrektor wpadłem na pomysł i zaproponowałem, wydzierżawienie tych już gotowych pomieszczeń
dla Urzędu Rejonowego. Propozycja ta spotkała się ze zrozumieniem i życzliwością. W zamian przekazaliśmy Urzędowi Skarbowemu inny obiekt będący własnością komunalną z możliwością
dalszej rozbudowy. Dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, który
z argumentów był decydującym w dyskusji, ale z całą pewnością
sprawa lokalizacji była przysłowiowym „języczkiem u wagi”. Niespełna miesiąc później Bartoszyce zostały wpisane do rejestru
miast rejonowych w Polsce. Bitwa została wygrana. Była ona dla
nas przykładem, że we wspólnym działaniu można wiele osiągnąć.
Taki rodzaj działania, oparty na mobilizacji wokół wspólnych
celów starałem się osobiście realizować pracując na stanowisku
burmistrza miasta Bartoszyce przez 2 kadencje samorządowe.
W oparciu o dobrą współpracę z Radą Miejską przez 8 kolejnych
lat (pomimo braku środków pomocowych Unii Europejskiej)
zrealizowaliśmy w Bartoszycach szereg inwestycji i zadań bardzo
potrzebnych, ale i bardzo drogich jak: nowoczesna oczyszczalnia
ścieków, wysypisko nieczystości stałych (dyskusja na temat lokalizacji) budowę nowoczesnego szpitala o zasięgu rejonowym, inicjatywa samorządu inspirująca władze wojewódzkie i państwowe
do uruchomienia przejścia granicznego z Rosją w miejscowości
Bezledy leżącego na naszym terenie, uruchomienie specjalnej
strefy ekonomicznej pobudzającej rozwój gospodarczy, i inne.
Problemy, z którymi nie potrafiliśmy jak do tej pory sobie
poradzić to przede wszystkim: ciągle wysokie bezrobocie około
30% (wynikające głównie z restrukturyzacji państwowych gospodarstw rolnych), problematyka mieszkalnictwa, brak wyraźnych
perspektyw dla młodzieży, spadek bezpieczeństwa publicznego.
Dzisiaj Bartoszyce to 27 tysięczne miasto, leżące na szlaku handlowym Warszawa-Olsztyn-Bartoszyce-Kaliningrad (Rosja). Szansę dalszego rozwoju miasta i powiatu widzimy właśnie w szeroko
pojętej współpracy społecznej, gospodarczej, kulturowej z Rosją,
jako naszym bezpośrednim sąsiadem. Dzisiaj Bartoszyce są już stolicą powiatu o tej samej nazwie. Stało się to wyniku dokończenia
reformy administracyjnej państwa decyzją rządu w czerwcu 1998 r.
Tym razem odbyło się to bez niespodzianek, bez najmniejszych
obaw ze strony społeczeństwa i bez żadnych wątpliwości ze strony
władz rządowych. Powiat bartoszycki składa się z 6 gmin, liczy
około 65 tys. mieszkańców, obejmuje swoim obszarem 1 308,5
km2. W powiecie są 4 miasta: Bartoszyce (27.000 Mieszkańców),
Górowo Iławeckie (4.800), Bisztynek (2,750) i Sępopol (2.242 ).
Takie były początki naszego bartoszyckiego samorządu miasta,
gmin i powiatu bartoszyckiego. Była to praca pionierska, bez doświadczeń, bez przygotowanych i sprawdzonych procedur, w całkowicie nowych warunkach społeczno — gospodarczych. Jestem
przekonany, że dzięki zaangażowaniu wielu ludzi z różnych środowisk zawodowych i społecznych zdaliśmy egzamin jaki podyktowały nam czasy końca XX i początku XXI wieku, choć z pewnością nie wszystko się udało i ciągle jest wiele do zrobienia.
Wszystkim którzy 20 lat temu podjęli niełatwy trud przekształcenia polskiej, bartoszyckiej rzeczywistości szczerze dziękuję
i proszę o dalszą nieustanną pracę na rzecz naszego wspólnego
dobra, naszych Bartoszyc.
Wicestarosta Powiatu Bartoszyckiego
Janusz Dąbrowski
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Dokumentacja fotograficzna najważniejszych
inwestycji w mieście na przestrzeni poszczególnych kadencji
Kadencja I.

Oddanie do użytku Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II

fot. T. Trzonkowski

Oddanie do użytku Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II

fot. B. Chojęta

Budowa oczyszczalni ścieków

fot. B. Chojęta

Kadencja II.

Budowa składowiska odpadów w Wysiece

fot. K. Borys

Kadencja III.

Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 7
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fot. archiwum Urzędu Miasta

Iluminacja kościoła p.w.św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej

fot. H. Czerwiński

Iluminacja Bramy Lidzbarskiej

fot. H. Czerwiński

Budowa boiska ,,Orlika’’

fot. Sz. Siarkowski

Kadencja IV.

Budowa parkingu przy ul. Boh. Warszawy

Budowa drogi i chodnika przy ul. Leśnej

fot. T. Trzonkowski

Budowa Gminnego Centrum Informacji

fot. B. Chojęta

fot. P. Bogdanowicz
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Termomodernizacja SP. nr 4 

fot. T. Trzonkowski

Budowa kanalizacji na osiedlu Działki 2006

fot. B. Martul

Renowacja Cmentarza Niemieckiego

fot. archiwum Urzędu Miasta

Adaptacja budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne 

fot. T. Trzonkowsk

Renowacja Cmentarza Niemieckiego

fot. archiwum Urzędu Miasta

Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 

fot. T. Trzonkowski

Uporządkowanie brzegów rzeki Łyny 

fot. B. Chojęta
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Uporządkowanie terenu wokół Jeziorka Miejskiego

fot. B. Chojęta

Termomomodernizacja obiektów oświatowych w mieście 

fot. B. Martul

Uporządkowanie terenów Parku z jeziorkiem w kształcie serca

fot. S. Nałęcz

Kadencja V.

Zakup sita na składowisko odpadów

fot. archiwum Urzędu Miasta

Zakup kompaktora na składowisko odpadów

fot. archiwum Urzędu Miasta

Nowe budynki TBS 

fot. B. Martul

Iluminacja Sanktuarium św. Brunona 

Nowe budynki TBS 

fot. H. Czerwinski

fot. B. Martul
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Termomodernizacja wszystkich obiektów oświatowych w mieście

fot. B. Martul

Uporządkowanie terenu nad rzeką Łyną oraz wykonanie oświetlenia

fot. Sz. Siarkowski

Modernizacja drogi ul. Marksa

fot. Sz. Siarkowski

Budowa placu zabaw przy ul. Boh. Warszawy 

fot. Sz. Siarkowski

Budowa boiska ,,Orlika’’ przy SP. 3

fot. Sz. Siarkowski

Modernizacja drogi przy ulicy Marksa

fot. Sz. Siarkowski

Modernizacja drogi przy ulicy Marksa

fot. Sz. Siarkowski
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Uporządkowanie terenu wokół Jeziorka Miejskiego

fot. W. Kiezik

Budowa boiska ,,Orlika’’ ZS nr 1

fot. Sz. Siarkowski

Modernizacja drogi przy ul. Młynarskiej 

fot. Sz. Siarkowski

Utworzenie siłowni i zakup sprzętu w ZS nr 1

fot. P. Marzec

Wymiana murawy na Stadionie Miejskim imienia K. Górskiego

Modernizacja drogi przy ul. Młynarskiej 

Utworzenie lodowiska miejskiego 2010 r. 

fot. archiwum Urzędu Miasta

fot. Sz. Siarkowski

fot. BOSiR
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Uporządkowanie terenu przy rzece Łynie oraz jeziorka w kształcie serca

Budowa boiska ,,Orlika’’ przy ZS nr 1

Modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum nr 2

fot. archiwum Urzędu Miasta

fot. Sz. Siarkowski

fot. P. Marzec

Uporządkowanie placu przy LO. im. S. Żeromskiego wraz z postawieniem pomnika Św. Brunona
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Uporządkowanie terenu po obu stronach mostu kolejowego

fot. archiwum Urzędu Miasta

Budowa boiska ,,Orlika’’ przy ZS nr 1

fot. Sz. Siarkowski

Modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum nr 2

fot. Sz. Siarkowski

fot. Sz. Siarkowski

