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Szanowni Mieszkańcy Gminy Barczewo,
za nami dwa i pół roku pracy obecnej Rady
Miejskiej w Barczewie oraz Burmistrza Barczewa. Był to
czas wytężonych działań w celu przyspieszenia
rozwoju gminy na niwie gospodarczej, inwestycyjnej
oraz społecznej.
Kondycja gminy, którą zastaliśmy rozpoczynając obecną kadencję wymusiła na nas
zintensyﬁkowanie kroki, by skutecznie się
rozwijać, budować nową jakość życia
Mieszkańców gminy oraz kroczyć naprzeciw
nowym wyzwaniom.
Wydając tę publikację, chcę dostarczyć Państwu informacje dotyczące podjętych starań, by Gmina Barczewo rozwijała się
dynamicznie.
W ciągu pierwszej połowy obecnej kadencji
Burmistrza i Rady Miejskiej w Barczewie, Gmina przeszła swoistą metamorfozę na
wielu płaszczyznach. Kilka obszarów czeka jeszcze na swoją szansę, ale zapewniam
Państwa, że jako samorząd intensywnie pracujemy na rzecz poprawy naszego
otoczenia.
Dzięki wspólnie i zgodnie działającym Radnym, byliśmy w stanie znacząco
polepszyć komfort życia mieszkańców Gminy Barczewo. Inwestując i wnioskując
o wielomilionowe dotacje oraz planując nowe działania patrzymy w przyszłość
wizjonersko. To dzięki Państwa zaufaniu w pełni możemy wykorzystywać swoją
wiedzę i doświadczenie, by następne lata także okazały się owocne w nowe
przedsięwzięcia.
Zdecydowanie łatwiej jest planować i przeprowadzać działania mające
poprawić życie mieszkańców, gdy nad skutecznymi rozwiązaniami pracują
wykwaliﬁkowani i zaangażowani pracownicy Urzędu Miejskiego w Barczewie.
Wieloetapowy proces wszystkich inwestycji: pomysły, wnioski, dotacje i rozliczenia
projektów są przeprowadzane profesjonalnie przez co jesteśmy skuteczni
w działaniu.
Dzięki pracy nad rozwojem gminy, począwszy od wielkich inwestycji jak hala
sportowa, most, park, czy zupełnie nowa droga gminna, a kończąc na oświetleniu czy
naprawie chodnika, tworzymy naszą przyszłość, staramy się, by mieszkańcy całej
gminy pozytywnie odczuwali jak zmienia się ich otoczenie.
Moim dążeniem jest, aby Mieszkańcy żyli w pięknej, nowoczesnej i doskonale
rozwijającej się gminie.
Z wyrazami szacunku
Andrzej Maciejewski
Burmistrz Barczewa
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INWESTYCJE GMINY BARCZEWO
1. Droga Wójtowo-Nikielkowo
Gmina Barczewo zakończyła realizację największego jak do tej pory projektu pn. "Budowa
drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez
Nikielkowo i Wójtowo do DK 16” doﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2
Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach
funkcjonalnych, Poddziałania 7.2.1 Mobilny
MOF-ZIT Olsztyna osi priorytetowej Infrastruktura Transportowa Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020. Wybudowano
w pełni funkcjonalną drogę z chodnikami łączącą
drogę powiatową 1448N z drogą krajową nr 16.
Droga ta posiada długość 3,1 km. Przebudowano również wiadukt kolejowy w ciągu drogi
o długości 28,08 m, szerokości całkowitej
obiektu 13 m. Celem projektu była poprawa
zewnętrznej dostępności w wewnętrznej
spójności transportowej Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Olsztyna po roku 2018.
Wartość całkowita projektu: 16.991.559,67 zł.
Doﬁnansowanie na realizację projektu:
13.628.287,05 zł. co stanowi 85 %, doﬁnansowania.

Wartość zadania: 2.230.137,20 zł.
Doﬁnansowanie: 1.851.089,61 zł.

4. Utworzenie Centrum Wielu Kultur
Głównym założeniem projektu, który jest współﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, było dostosowanie
infrastruktury Centrum Kulturalno-Bibliotecznego do prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej oraz stworzenie miejsca, które
pozwoli na zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Barczewa, w którym przed
laty współistnieli przedstawiciele różnych kultur.
Wydatki ogółem: 3 563 439,88 zł.
Doﬁnansowanie: 1 804 281,41 zł.

2. Budowa Kanalizacji sanitarnej w drodze
gminnej Nikielkowo-Wójtowo
Wartość rozliczenia: 1 902 891,83zł.
3. Ścieżka pieszo-rowerowa do Zalesia
Zakończono budowę ścieżki pieszo-rowerowej
z energooszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą
rowerową i małą architekturą z miejscowości
Zalesie do miasta Barczewo.
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5. Laptopy do zdalnej nauki
Z pierwszego programu „Zdalna Szkoła” gmina
mogła zakupić 39 laptopów wraz z oprogramowaniem, torbami i myszkami. Traﬁły one do szkół
publicznych i niepublicznych z gminy Barczewo.
Zestawy komputerowe zostały sﬁnansowane
z projektu „Zdalna szkoła w ramach Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej” ze środków UE z Programu Polska
Cyfrowa 2014-2020.
Przyznana kwota: 69 810,00 zł.
Udział w drugim projekcie #zdalnaszkoła+
i pozyskanie dotacji umożliwiło gminie Barczewo,
pomoc aż 58 uczniom. Ponad 103 tysiące zł
pozyskanych środków zewnętrznych zainwestowano w zakup laptopów, które posłużą uczniom
w nowym roku szkolnym. Zakup został sﬁnansowany
z projektu „Zdalna szkoła w ramach Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej” ze środków UE z Programu Polska
Cyfrowa 2014-2020.
Przyznana kwota: 103 576,00 zł.
6. Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy
30 lipca 2020 roku nastąpiło oﬁcjalne otwarcie
parku miejskiego wzdłuż rzeki Pisy. Ten zrewitalizowany teren jest ozdobą Barczewa m.in. dzięki
olbrzymiemu doﬁnansowaniu z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ze środków, które zostały
przeznaczone wyłącznie na sieć miast Ci aslow.
Wartość zadania: 3 248 362,20 zł.
Doﬁnansowanie: 2 301 410,13 zł.

7. Adaptacja budynku kotłowni w Niedźwiedziu
na świetlicę
24 lipca 2020 roku świetlica w Niedźwiedziu została
oﬁcjalnie otwarta. Udało się zgromadzić środki na
realizację projektu jakim była modernizacja starej
kotłowni i przekształcenie jej w obiekt służący
mieszkańcom Niedźwiedzia, jak również innych
pobliskich wsi.
Wartość zadania: 762 420,99 zł.
Doﬁnansowanie: 429 433,51 zł.
Projekt doﬁnansowany z Europejskiego Funduszu
Ro z w o j u w ra m a c h Re g i o n a l n e g o P r o g ra m u
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020

8. Budowa drogi gminnej Nr 164 007 N
w miejscowości Kaplityny (kontynuacja zadania)
Wartość całkowita: 1 380 900,00 zł.
Wartość wydatków kwaliﬁkowalnych:
773 933,00 zł.
Kwota doﬁnansowania - 464 359,80 zł.
9. Budowa drogi ul. Lipowej i kanalizacji
deszczowej w obrębie Łęgajny w Gminie Barczewo
Wartość całkowita - 1 844 096,76 zł.
Wartość wydatków kwaliﬁkowalnych 1 483 917,76 zł.
Kwota doﬁnansowania: 890 350,66 zł.
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10. Budowa ul. Cedrowej i Pistacjowej
w Wójtowie – drogi wewnętrzne wraz z budową
odwodnienia i niwelacją przyległego terenu,
obr. Wójtowo, Gm. Barczewo
Wartość całkowita: 891 310,74 zł.
Wartość wydatków kwaliﬁkowalnych:
833 099,99 zł.
Kwota doﬁnansowania: 499 859,99 zł.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 164028 N
Barczewo – Zalesie
Wartość całkowita: 372 577,91 zł.
Wartość wydatków kwaliﬁkowalnych:
372 577,91 zł.
Kwota doﬁnansowania: 223 546,74 zł.
12. Przebudowa ul. Lipowej w Barczewie
Wartość całkowita: 651 518,08 zł.
Wartość wydatków kwaliﬁkowalnych:
582 010,01 zł.
Kwota doﬁnansowania: 349 206,00 zł.
13. Przebudowa ul. Szczepańskiego w Barczewie,
etap I
Wartość całkowita: 94 890,00 zł.
Refundacja: 56 934,00 zł.
14. Przebudowa ul. Szczepańskiego w Barczewie
Wartość całkowita: 613 095,00 zł.
Wartość wydatków kwaliﬁkowalnych:
494 220,00 zł.
Kwota doﬁnansowania: 296 532,00 zł.
SUMA wartości całkowitych: 5 848 388,49 zł.
SUMA wydatków kwaliﬁkowanych:
4 634 648,67 zł.
SUMA wartości doﬁnansowania: 2 780 789,20 zł.

15. Ulica Obrońców Warszawy, Mickiewicza,
Kościuszki w Barczewie - remont 2019
Wartość inwestycji: 205 000,00 zł.
16. Przebudowa ul. Orzeszkowej w Barczewie
Wartość inwestycji: 146 390,91 zł - 2019
17. Budowa drogi w Radostach
Wartość inwestycji: 79 979,79 zł.

18. Budowa oświetlenia w Bartołtach Wielkich
Wartość inwestycji: 6 400,00 zł.
19. Budowa oświetlenia w Łęgajnach
Wartość inwestycji: 28 693,10 zł.
20. Adaptacja budynku gospodarczego 8a
wraz z modernizacją na budynek strażnicy OSP
w Barczewku – Etap I i II
Wartość całości inwestycji: 674 232,38 zł.
21. Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania,
przeprowadzenie modernizacji systemów
dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych
oraz opracowanie zintegrowanego portalu www
wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu
informatycznego.
Wartość zadania: 774 050,00 zł.
Doﬁnansowanie: 647 6250,36 zł.
22. Ulica Wojska Polskiego 28 /inwestycja ze
wspólnota mieszkaniową WP 28/
Wartość inwestycji: 80 540,38 zł.
Udział Wspólnoty Mieszkaniowej: 40 270,00 zł.
23. Przebudowa nawierzchni drogi w Ruszajnach –
kolonia – listopad 2020
Wartość inwestycji: 55 000,00 zł.

30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę wniosków rekomendowanych do doﬁnansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
zgłoszonych do doﬁnansowania w naborze przeprowadzonym w dniach 13 marca - 12 kwietnia 2019 r.
Umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim
o udzielenie doﬁnansowania www. zadań zawarte
zostały 18 września 2019 r.
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24. Przebudowa nawierzchni ul. Smętka,
Mazurska, Mostowa – Barczewo
Wartość inwestycji: 39 187,80 zł.

28. Doświetlenie ciągów pieszych Odryty,
Barczewo ul. Nadrzeczna, Osiedle Zielone
Wzgórze

25. Przebudowa chodnika ul. Traugu a –
Barczewo
Wartość inwestycji: 88 394,00 zł.
26. Poprawa bezpieczeństwa pieszych dzięki
aktywnym znakom na przejściach dla pieszych
w okolicach szkół przy ul. Wojska Polskiego
i ul. Warmińskiej w Barczewie

29. Przebudowa chodnika ul. Modrzewiowa
w Wójtowie
Wartość inwestycji: 35 794,75 zł

Gmina Barczewo otrzymała doﬁnansowanie na
modernizację 3 newralgicznych przejść dla pieszych
umiejscowionych w pobliżu szkół. Dwa przejścia na
ul. Wojska Polskiego przy SP1 i jedno przejście na ul.
Warmińskiej w kierunku Zespołu Szkół zostały
wyposażone w specjalne doświetlenie i oznakowanie, co pozwoli zapewnić jeszcze większe
bezpieczeństwo uczniom uczęszczającym do naszych szkół. Przy przejściach ustawione zostały
aktywne znaki z pomiarem prędkości kierowców.
Wartość projektu: 139 552,99 zł.
Wartość doﬁnansowania: 100.000 zł.
Źródło ﬁnansowania: Program ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 –
2020 (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji).
27. Zakup i montaż witaczy miejskich
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30. Termomodernizacja budynku Ratusza - Gmina
Barczewo
Wartość inwestycji: 1 361 997,14 zł.
Doﬁnansowanie: 647 625,36 zł.
Projekt doﬁnansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

31. Remont chodników przy ul. Grunwaldzkiej
i Nowodworcowej w Barczewie
Wartość inwestycji: 11 340,00 zł.

32. Naprawa nawierzchni ul. Pomorskiej –
Barczewo
Wartość inwestycji: 13 700,00 zł.
33. Doświetlenie ciągów pieszych w Barczewie
i na terenach wiejskich
Łącznie 17 lamp:
Ramsówko (3 szt. - 15W-5m),
Kaplityny (1 szt. - 15W-5m),
Nikielkowo (2 szt. 15W-5m),
Bark (1 szt. - 15W-5m),
Barczewo ul. Kolejowa (2 szt.-15W-5m),
Oś. Słoneczna (1 szt. - 15W-5m),
Oś. Zielone Wzgórze (1 szt. - 15W-5m),
ul. Południowa (3 szt. - 15W-5m),
Wojska Polskiego 46 (2 szt. - 15W-5m)
Wartość bru o: 65 928,00 zł.

38. Zakup i montaż ozdób świątecznych
Wartość inwestycji: 9 225,00 zł.
39. Zakup i montaż wiat przystankowych
w Barczewie, Ramsowie i Ramsówku

Barczewo ul. Prosta (1 szt. - 15W-5m)
Wartość bru o: 4 000,00 zł.
Leszno (1 szt. - 15W-5m)
Wartość bru o: 2 500,00 zł.
Wartość rozliczenia bru o: 72 428,00 zł.
34. Naprawa zewnętrznych schodów przy
ul. Gro gera w Barczewie oraz schodów przy
ul. Zielonej w Barczewie
Wartość inwestycji na ul. Gro gera: 14 514,00 zł.
Wartość inwestycji na ul. Zielona bru o:
10 600,00 zł.

40. Wzmocnienie skarpy w Barczewku
Wartość inwestycji: 17 835,00 zł.
41. Naprawa placu przy ul. Wojska Polskiego 46
Wartość inwestycji: 4 305,00 zł.

35. Przebudowa chodnika zatoki autobusowej
ul. Modrzewiowa w Wójtowie
Wartość inwestycji: 14 803,00 zł.
36. Przebudowa drogi w Ramsowie
Wartość inwestycji: 16 113,00 zł.
37. Budowa odwodnienia ul. Słowackiego
i Wojska Polskiego 26
Wartość inwestycji: 269 882,50 zł.

42. Remont dyżurki w remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Barczewie przy ul. Olsztyńskiej 5
Wartość rozliczenia: 4 980,00 zł.
43. Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni
boiska we wsi Ramsowo polegające na
nawiezieniu urodzajnej ziemi, wyrównaniu,
zasiania trawy i wałowaniu
Wartość rozliczenia: 14 841,70 zł.
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44. Budowa świetlicy w miejscowości Wójtowo
gmina Barczewo
Wartość rozliczenia: 381 318,98 zł.

49. Budowa boiska – fundusz sołecki Odryty 2019
i budżet gminy
Wartość rozliczenia: 34 999,99 zł.
50. Wykonanie przyłącza i sza i rozdzielczopomiarowej na potrzeby zasilenia urządzeń do
pielęgnacji zieleni w miejscowości Łęgajny,
działka nr 16-98/60
Wartość rozliczenia: 3 121,99 zł.
51. Rozbudowa cmentarza komunalnego
w Barczewie – wykonanie części alejek zgodnie
z opracowanym projektem
Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8
cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm,
podbudowie z kruszywa łamanego 15 cm,
i warstwy odsączającej 15 cm w 2019 r. 370 m2
Wartość inwestycji: 52 890,00 zł.

45. Naprawy awaryjne dróg wiejskich - łącznie 64
km, wbudowano 900 ton kruszywa
Wartość inwestycji: 130 769,82 zł.

46. Wymiana wrót drewnianych położonych na
dz. 51 obr. 3 m. Barczewo pomiędzy budynkiem
Ratusza a kamienicą przy ul. Kopernika 10
w Barczewie
Wartość rozliczenia: 11 500,00 zł.

52. Opracowanie projektu budowy odwodnienia
ul. Agrestowej i Malinowej w Wójtowie – fundusz
sołecki Wójtowo
Wartość rozliczenia: 15 990,00 zł.

47. Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń –
fundusz sołecki Tumiany 2019 r.
Wartość rozliczenia: 4 977,00 zł.
48. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w miejscowości Kaplityny” etap II (2019 r.)
Wartość rozliczenia: 129 559,47 zł.

53. Opracowanie projektu budowy oświetlenia –
fundusz sołecki Bartołty Wielkie 2019 r.
Wartość rozliczenia: 6 400,00 zł.
54. Budowa wiaty położonej na dz. 6/122 obr.
Szynowo gmina Barczewo – fundusz sołecki
Szynowo 2019 r.
Wartość rozliczenia: 10 701,00 zł.
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55. Wykonanie ogrodzenia boiska w Ramsowie
Wartość rozliczenia: 34 200,00 zł.

62. Zakup i dostawa oświetlenia ogrodowego
i ulicznego - funduszu sołecki Kaplityny
Wartość rozliczenia bru o: 2 500,00 zł.
63. Remont balkonu I piętra wraz z balustradą
w budynku Urzędu Miejskiego w Barczewie na
działce nr 48, 51 obręb 3 m. Barczewo
Wartość rozliczenia bru o: 22 755,00 zł.
Otrzymane doﬁnansowanie: 10 600,00 zł.
Źródło ﬁnansowania: dotacja celowa na prace
konserwatorskie ze środków Warmińsko-Mazurskiego
Konserwatora Zabytków.

56. Opracowanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej budowy odwodnienia ul.
Słowackiego w Barczewie
Wartość rozliczenia: 19 188,00 zł.
57. Opracowanie projektu rozbudowy budynku
socjalnego przy boisku sportowym – fundusz
sołecki Ramsowo
Wartość rozliczenia: 14 391,00 zł.

64. Budowa oświetlenia ulicznego za torami
w miejscowości Wipsowo – fundusz sołecki
Wipsowo 2020 r.
Wartość rozliczenia bru o: 9 000,00 zł.
65. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Bartołty Wielkie – (fundusz sołecki Bartołty
Wielkie 2020 – 6 239,90 zł. i budżet gminy
12 000,00 zł.)
Wartość rozliczenia bru o: 16 831,00 zł.

58. Budowa kanalizacji deszczowej odwodnienie
zatoki autobusowej Łęgajny
Wartość rozliczenia: 40 957,45 zł.

66. Zakup, dostawa i montaż 10 szt. lamp
solarnych w miejscowościach:
Kierzliny (1szt. - 15W-5m),
Leszno (2 szt. - 15W-5m),
Tumiany (2 szt. - 15W-5m),
Nikielkowo (2 szt. - 15W-5m),
Ruszajny (3szt. - 15W-5m).
Wartość rozliczenia bru o: 43 665,00 zł.

59. Budowa odwodnienia ul. Akacjowej
w Łęgajnach
Wartość rozliczenia: 109 174,14 zł.

67. Zakup i montaż lamp solarnych
w miejscowości Zalesie (3 szt. - 10W-5m)
(fundusz sołecki 2020 r.)
Wartość rozliczenia bru o: 11 277,95 zł.

60. Oświetlenie placu integracji z punktem poboru
energii elektrycznej w Jedzbarku
Wartość rozliczenia bru o: 6 000,00 zł.

68. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Wójtowo ul. Agrestowa
Wartość rozliczenia bru o: 9 000,00 zł.

61. Zakup i montaż lamp solarnych
w miejscowości Barczewo (3 szt.-15W-5m)
oraz Odryty (1 szt. - 15W-5m)
Wartość rozliczenia bru o: 15 891,60 zł.

69. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Łęgajny, gm. Barczewo - fundusz sołecki Łęgajny
2020 r.
Wartość rozliczenia bru o: 29 704,50 zł.
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70. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej
w Łapce – fundusz sołecki 2020 r.
Wartość rozliczenia bru o: 12 600,00 zł.
71. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Wójtowo
Montaż słupów i opraw oświetleniowych w ilości
26 szt. na istniejącym okablowaniu i fundamentach
słupów.
Wartość rozliczenia bru o: 67 491,95 zł.

BI.272.49.2020.JS z dnia 25.06.2020 r.
Wartość rozliczenia bru o: 9 686,86 zł.
77. Wykonanie poszerzenia nawierzchni na łuku
rozjazdu nowo wybudowanej drogi ul. Lipowej
w Łęgajnach z kostki nieregularnej granitowej
gr. 10 cm. w ilości około 14 m2, na granicy dz.
nr 445; 449 w obrębie Łęgajny w Gminie
Barczewo” dot. umowy BI.272.81.2020.JS z dnia
23.09.2020 r. dot. budowy drogi ul. Lipowej
i kanalizacji deszczowej w Łęgajnach Gmina
Barczewo
Wartość rozliczenia bru o: 6 835,41 zł.
78. Zakup motopompy dla OSP w Barczewku
Wartość projektu: 9 900,00 zł.
Otrzymane doﬁnansowanie: 9 000,00 zł.
Źródło ﬁnansowania: dotacja celowa z budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

72. Opracowanie dokumentacji projektowo
kosztorysowej budowy odwodnienia
ul. Leszczynowej w Wójtowie – fundusz sołecki
Wójtowo
Wartość rozliczenia bru o: 15 867,00 zł.

79. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
behaton - czerwony gr. 8 cm (z materiału
powierzonego) w ilości około 77 m2, dz. nr 445
w obrębie Łęgajny w Gminie Barczewo dot.
umowy BI.272.76.2020.JS z dnia 13.08.2020 r.
dot. budowy drogi ul. Lipowej i kanalizacji
deszczowej w Łęgajnach Gmina Barczewo
Wartość rozliczenia bru o: 4 680,57 zł.

73. Wykonanie projektu oświetlenia na dz. Nr
637/2 i 494 obręb Barczewko, gmina Barczewo –
fundusz sołecki Barczewko
Wartość rozliczenia bru o: 8 300,00 zł.
74. Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej budowy sieci wodociągowej
na odcinku Biedowo – Dąbrówka Mała,
gm. Barczewo
Wartość rozliczenia bru o: 22 000,00 zł.
75. Wykonanie przyłącza i sza i rozdzielczopomiarowej na potrzeby zasilenia urządzeń do
pielęgnacji zieleni w miejscowości Bartołty
Wielkie, działka nr 2-67, zgodnie z wydanymi
przez Energa Operatora Warunkami Przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej nr P/19/055436/2
z dnia 08.11.2019 r.
Wartość rozliczenia bru o: 5 000,00 zł.
76. Wykonanie dwóch progów zwalniających
z oznakowaniem oraz ułożenie prefabrykowanych
pełnych płyt drogowych, używanych. Dot. budowy
drogi ul. Lipowej i kanalizacji deszczowej w
obrębie Łęgajny w Gminie Barczewo dot. umowy
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80. Zakup lekkiego samochodu ratowniczego na
potrzeby OSP w Barczewie
Wartość podpisanej umowy z Wykonawcą:
175.000,00 zł bru o.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
1. Osiedle Stare Miasto – Wybieg dla psów
SZCZĘŚLIWY PSIAK
Zadanie pn. „Szczęśliwy Psiak – wybieg dla
psów przy ul. Jana Kasprowicza w Barczewie
na działce nr 104/261 obręb 1 m. Barczewo,
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad
realizacją projektu.
Wartość rozliczenia bru o: 96 500,00 zł.

2. Osiedle Nowe Miasto - Przebudowa
chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 1
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
Wartość rozliczenia bru o: 100 000,00 zł

3. Osiedle Domków Jednorodzinnych
„Doposażenie placu zabaw przy ul. Lipowej
w Barczewie”
Doposażenie placu zabaw przy ul. Lipowej
w Barczewie na działce nr 85/46 obręb 2 m.
Barczewo.
Wartość rozliczenia bru o: 100 000 zł.

4. Projekt ogólnomiejski - Bezpieczne
Barczewo
Zakup 3 zestawów deﬁbrylatorów
półautomatycznych z wyświetlaczem LCD
(AED Lifeline VIEW pl z wyświetlaczem)
wraz z sza ą montażową i umieszczenie ich
w miejscu ogólnodostępnym przy: Szkole
Podstawowej nr 1, Przychodni Zdrowia,
remizie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
przeprowadzenie szkoleń w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.
Wartość rozliczenia bru o: 27 996,00 zł.
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INWESTYCJE REALIZOWANE
1. Realizowany jest projekt pt. Zmiana sposobu
użytkowania budynku kotłowni na budynek usług
publicznych – świetlicę wiejską w miejscowości
Łęgajny
Wartość ogółem: 862 407,76 zł.
Doﬁnansowanie: 689 192,96 zł.
Projekt doﬁnansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020.

Zadanie 2 - Budowa skateparku i street workoutu
przy nowo powstałej bieżni lekkoatletycznej przy
ul. Północnej w Barczewie, wraz z podstawową
infrastrukturą towarzyszącą”.

Zadanie 3 - Infrastruktura rekreacyjna i ciągi
komunikacyjne.

2. Budowa odwodnienia ul. Słowackiego i Wojska
Polskiego 26
Wartość: 269 882,50 zł oraz robót dodatkowych
21 000 zł. - inwestycja zakończona.
3. Trwa realizacja projektu pt. Utworzenie
Centrum Rekreacyjno - Aktywizacyjnego etap I –
infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne.
Wartość ogółem: 6 150 347,66 zł.
Doﬁnansowanie: 4 956 186,95 zł.
Projekt doﬁnansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Zakończenie przewidziane jest na pierwszą połowę
2021 roku.
Zadanie 1 - Infrastruktura rekreacyjna –
rewitalizacja zdegradowanego boiska
lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego wraz
z przebudową budynku socjalnego dla piłkarzy.
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4. Rozpoczęcie budowy sali sportowej
w Łęgajnach „Budowa sali sportowej wraz
z zapleczem i infrastrukturą techniczną przy ZSP
w Łęgajnach” w ramach programu Sportowa Polska
2020 – wnioskowana kwota 920 600,77 zł.
Wartość zadania: 3 369 037,77 zł.

Opracowywanie dokumentacji
Trwa opracowywanie dokumentacji kilkunastu
zadań określonych w uchwale budżetowej na 2021
rok m.in. :
- rozpoczęto prace nad wykonaniem dokumentacji
dotyczącej zadania „Modernizacja budynku „C”
przy SP 1 w Barczewie,
- projektu oświetlenia przy drodze Wójtowo –
Nikielkowo
- projekt projektu budowy ul. Agrestowej
i Malinowej,
- zostały zawarte umowy bieżące dotyczące
funkcjonowania samorządu.

Wnioski w trakcie rozpatrywania
- „Przebudowa gminnego boiska w Ramsowie”
(całkowita wartość zadania 100 000 zł;
doﬁnansowanie 50 000 zł).
- „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem
i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łęgajnach” w ramach
PROGRAMU SPORTOWA POLSKA PROGRAM
ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ EDYCJA 2021;
wartość zadania 3 369 032,77 zł.
- Oczekujemy na zwiększenie alokacji w działaniu
5.3 Bioróżnorodność (Ochrona różnorodności
biologicznej) oraz przyznaniu doﬁnansowania
projektowi pt. „Utworzenie i ochrona miejsc
różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo”.

- Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Barczewie
Wartość całkowita: 770 000,00 zł
Wartość wydatków kwaliﬁkowalnych: 770 000,00 zł
Wkład własny: 385 000,00 zł

Projekty w ocenie
- Budowa pełnowymiarowej sali sportowej wraz
z zapleczem i infrastrukturą techniczną przy Szkole
Podstawowej w Łęgajnach.
Wartość projektu: 4 390 820,51 zł.
Wnioskowane doﬁnansowanie: 2 195 410,25 zł.
Źródło ﬁnansowania: Ministerstwo Sportu, Fundusz
Rozwoju Kultury Fizycznej, program Sportowa Polska.

- Przebudowa drogi w miejscowości Radosty
(IV etap)
Wartość całkowita: 465 760,00 zł
Wartość wydatków kwaliﬁkowalnych: 315 380,00 zł
Wkład własny: 157 690,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Tumiany (zadanie doﬁnnansowane z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg)
Wartość całkowita: 489 982,19 zł
Wartość doﬁnansowanie: 288 823,31 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Ruszajny (budowa chodnika, przebudowa jezdni)
Wartość całkowita: 394 920,00 zł
Wartość wydatków kwaliﬁkowalnych: 394 920,00 zł
Wkład własny: 199 920,00 zł

Środki planowane do pozyskania
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości
Zalesie do miasta Barczewo – etap III
Wartość projektu: ok. 850 000,00 zł.
Wnioskowane doﬁnansowanie 85 %: ok.
722 500,00 zł.
Źródło ﬁnansowania: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020.

Fundusz Dróg Samorządowych
- Budowa ul. Szczepańskiego w Barczewie (strona
prawa)
Wartość całkowita: 1 257 985,00 zł
Wartość wydatków kwaliﬁkowalnych: 550 000,00 zł
Wkład własny: 275 000,00 zł
- Przebudowa ul. Kościuszki w Barczewie
Wartość całkowita: 394 000,00 zł
Wartość wydatków kwaliﬁkowalnych: 394 000,00 zł
Wkład własny: 197 000,00 zł

SUMA wartości całkowitych: 4 015 275,00 zł
SUMA wydatków kwaliﬁkowalnych: 3 143 380,00 zł
SUMA wkładu własnego: 1 585 220,00 zł
Zadania ﬁnansowane w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych (drogi na 2021 r.) ﬁnansowane ze
środków wlasnych Gminy Barczewo
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WAŻNIEJSZE WYDATKI PLANOWANE W 2021 ROKU
TRANSPORT, DROGI, ŁĄCZNOŚĆ
– 7 140 039,86 zł
w tym:
- dotacja do budowy drogi powiatowej 1430 N
Barczewo-Barczewko-Gady 927 610,00 zł;
- opracowanie projektu budowy chodnika DW 595
– 65 000,00 zł;
- opracowanie projektu drogi Wipsowo - DK 16 –
40 000,00 zł;
- komunikacja publiczna linie 114 i 124 1 200 000,00 zł
Utrzymanie i remonty dróg gminnych i ciągów
pieszych 951 202,00 zł;
- przebudowa drogi w Radostach – 157 690,00 zł
(Fundusz Dróg Samorządowych) - całkowita
wartość zadania 465 760,00 zł;
- przebudowa drogi w TUMIANACH –
362 000,00 zł (Fundusz Dróg Samorządowych) całkowita wartość zadania 732 610,00 zł;
- przebudowa drogi w RUSZAJNACH –
195 000,00 zł (Fundusz Dróg Samorządowych) całkowita wartość zadania 394 920,00 zł;

- przebudowa ul. Zielonej i ul. Wiejskiej
w Barczewie – 746 000,00 zł (Fundusz Dróg
Samorządowych) - całkowita wartość
1 492 000,00 zł;
- przebudowa ul. Szczepańskiego (prawa strona) –
275 000,00 zł (Fundusz Dróg Samorządowych) całkowita wartość zadania 1 257 985,00 zł;
- przebudowa ul. Wojska Polskiego -385 000,00 zł
(Fundusz Dróg Samorządowych) - całkowita
wartość zadania 770 000,00 zł;
- budowa ul. Dębowej w Nikielkowie –
250 000,00 zł (Fundusz Dróg Samorządowych) całkowita wartość zadania 500 000,00 zł;
- przebudowa ul. Kościuszki -197 000,00 zł
(Fundusz Dróg Samorządowych) - całkowita
wartość zadania 394 000,00 zł;
- budowa odwodnienia ul. Modrzewiowej
w Wójtowie - I Etap -110 000,00 zł;
- przebudowa ul. Gro gera w Barczewie 120 000,00 zł;
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- opracowanie projektu budowy ul. Malinowej
i Agrestowej w Wójtowie – 80 000,00 zł;
- opracowanie projektu budowy drogi
w Ruszajnach – 15 000,00 zł (Fundusz Sołecki);
- opracowanie projektu budowy ul. Leszczynowej
w Wójtowie – 13 774,86 zł;
- budowa miejsc utwardzonych na Osiedlu
Słonecznym w Barczewie – 50 000,00 zł;
- budowa miejsc utwardzonych ul. Wojska
Polskiego 46 w Barczewie – 50 000,00 zł;
- budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie
gminy: Barczewo – 455 000,00 zł,
Bartołty Wielkie - 80 000,00 zł,
Kierzbuń - 28 000,00 zł,
droga w Jedzbarku - 30 000,00 zł,
Maruny - 32 000,00 zł,
Ramsowo - 165 000,00 zł,
Łęgajny - 80 000,00 zł,
- projekt oświetlenia Wójtowo-Nikielkowo 40 000,00 zł.
TURYSTYKA - 240.500,00 zł
II etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej Barczewo
– Zalesie 200 000,00 zł - Wartość całkowita
zadania 855 117,65 zł
OŚWIATA - 32.329.586,00 zł
- budowa sali sportowej w Łęgajnach 2 312 000,00 zł.
Wartość zadania – 3 378 840,77 zł;
- termomodernizacja hali sportowej przy SP 1
w Barczewie 334 000,00 zł;
- przebudowa placu przy SP 1 w Barczewie 200 000,00 zł;
- dotacje do placówek niepublicznych 7 603 930,00 zł;
- porozumienia z JST - wydatki bieżące utrzymanie
liceum w Barczewie - 977 697,00 zł.
DODATKOWE ŚRODKI OTRZYMANE Z
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH
- przebudowa i termomodernizacja budynku „C”
900 000,00 zł;
- przebudowa i zagospodarowanie placu przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie 900 000,00 zł.
POMOC SPOŁECZNA I RODZINA
– 35 103 714,00 zł
w tym zasiłki oraz 500+
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA –
2 535 616,76,50 zł

- adaptacja budynku na świetlicę w Łęgajanch 351
123,76 zł, wartość zadania – 875 407,76 zł;
- Centrum Kulturalno-Biblioteczne 1 784 442,00 zł.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA -7 128 050,50 zł
- budowa świetlicy kontenerowej w Radostach
120 000,00 zł;

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – 368 000,00 zł
w tym w działach:
- administracja publiczna - 40 000,00 zł;
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 25 000,00 zł;
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000,00 zł;
- kultura - 88 000,00 zł;
- kultura ﬁzyczna - 210 000,00 zł.
WYDATKI
wydatki bieżące: 89.542.033,54 zł
wydatki majątkowe, inwestycyjne:
12.747.375,05 zł
łącznie:102 289 408,59 zł.

- obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
4 046 215,00 zł;
- utworzenie i ochrona miejsc różnorodności
w gminie Barczewo 3 675 539,97 zł;
- remont zabytkowej bramy i muru cmentarnego
przy ul. Armii Krajowej;
- rewitalizacja i zagospodarowanie parku
w Nikielkowie;
- rewitalizacja i zagospodarowanie wyspy przy
ul. Gro gera w Barczewie.
Doﬁnansowanie 3 122 700,22 zł;
- budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej
w gminie Barczewo 152 000,00 zł;
- oznakowanie szlaku turystycznego;
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
w Nikielkowie
- oczyszczenie i regulacja kanału pomiędzy jez.
Orzyc Mały - jez. Kierźlińskim.
KULTURA FIZYCZNA - 3 833 646,00 zł
- utworzenie Centrum RekreacyjnoAktywizacyjnego 3 122 765,53 zł całkowita
wartość zadania 6 487 630,00 zł;
- oczekujemy na ocenę złożonego wniosku pt.
„Przebudowa gminnego boiska w Ramsowie”
(całkowita wartość zadania 100 000 zł;
doﬁnansowanie 50 000 zł)

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA P.POŻ.
733.900,00 zł
- wkład własny do zakupu nowego pojazdu
ratowniczo-gaśniczego 390.000 zł, całkowita
wartość zadania 1.050.000,00 zł;
- po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego przez
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
gmina otrzyma dodatkowe wsparcie na zakup
zestawu łączności na potrzeby OSP w Barczewku
w wysokości 5.000 zł (wartość zadania 12000 zł)
oraz remont pomieszczenia socjalnego
z wyposażeniem w OSP w Barczewie w wysokości
10.000 zł. (wartość zadania 29.800 zł).
W 2021 roku Gmina Barczewo otrzymała
doﬁnansowanie, w ramach którego wykonane
zostaną:
- nakładka bitumiczna na całej długości pętli
autobusowej,
- przebudowa ciągu pieszo-jezdnego o długości
550 m na ulicy Warmińskiej oraz wytyczenie ciągu
pieszo-jezdnego,
- budowa nowych lamp na ścieżce pieszorowerowej Barczewo-Zalesie: 13 szt.,
- wymiana opraw na energooszczędne na ulicach
Warmińska, Armii Krajowej, Nowowiejskiego,
- wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu
w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej (w tym m.in.
oznakowanie poziome i pionowe, przejścia dla
pieszych, kocie oczka, znaki aktywne, system
antypoślizgowy na przejściach na ul. Warmińska,
Armii Krajowej, Kraszewskiego,
- monitoring na ulicach: Warmińskiej (2 punkty),
Kraszewskiego (2 punkty), ścieżka pieszo-rowerowa
do Zalesia.
Wartość całego projektu: 854 117,65 zł;
w tym doﬁnansowanie 726 000,00 zł.
Projekt doﬁnansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020
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Wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna
dla mieszkańców Gminy Barczewo
Jeszcze kilka lat temu takie nowości jak aplikacje mobilne dla
miast czy gmin były rzadkością. Ale
świat pędzi przed siebie, a wymagania nowej rzeczywistości wymuszają na administracji samorządowej podążanie za nowymi trendami i zaspokajanie oczekiwań
mieszkańców.
Dlatego gmina Barczewo również
zainwestowała w to innowacyjne
rozwiązanie i już uruchomiła bezpłatną aplikację o nazwie „Gmina
Barczewo”.
Czego możemy się spodziewać po
tej aplikacji? Czy rzeczywiście
ułatwi mieszkańcom życie i poinformuje o najważniejszych
wydarzeniach? Możemy się o tym przekonać zaraz po jej
ściągnięciu na swój telefon obsługujący system Android lub
iOS. Aplikację znajdziemy na Sklep Play oraz HUAWEI
AppGallery. Zaraz po uruchomieniu aplikacji pojawia się logo
gminy Barczewo, które jest również ikoną na ekranie
telefonu.
Interfejs aplikacji posiada wiele modułów, po naciśnięciu
których przenosimy się do interesującej nas podstrony.
Znajdziemy tam: aktualności, powiadomienia, informacje
o Barczewie, kalendarz wydarzeń, kalendarz wywozu
odpadów, informacje turystyczne, ogłoszenia Urzędu
Miejskiego, informacje sołeckie. Jest możliwość zgłaszania
problemów, odbioru komunikatów RSO, czyli Regionalnego
Systemu Ostrzegania i jeszcze kilka innych, ważnych
modułów. Są one na bieżąco aktualizowane, a zasadność ich
wprowadzania starannie sprawdzana.
Aplikacja oferuje błyskawiczny dostęp do lokalnych
aktualności, wydarzeń oraz informacji z BIP. Dzięki niej
w szybki sposób można powiadomić mieszkańców o sytuacji
kryzysowej, terminie wywozu odpadów czy konieczności
zapłaty podatku. A dokładniej?
Najnowsze informacje wprowadzane do systemu
SkyCMS w jednej chwili pojawiają się jako powiadomienia z
różnych dziedzin życia. Są to tzw. powiadomienia Push, czyli
wiadomości przekazywane użytkownikowi przez aplikację
na jego telefon. Powiadomienia mogą dotyczyć różnych
aktywności, np. nowa aktualność, sytuacja kryzysowa, nowe
wydarzenie, opublikowany przetarg czy zmiana terminu
wywozu odpadów.
Niezmiernie ważną możliwością wprowadzoną do
aplikacji jest moduł „zgłoś problem”. Pozwala on w bardzo
prosty sposób zgłosić różne trudności lub usterki. Może to
być np. dziura w chodniku, awaria oświetlenia, dewastacja
mienia publicznego czy jakaś inna niebezpieczna
sytuacja. Wszelkie informacje od mieszkańców na bieżąco są rozdysponowywane do jednostek, którym konkretny problem

podlega i w miarę możliwości rozwiązywany lub przekazywany np. służbom
powiatowym.
Kalendarz wywozu odpadów daje
możliwość każdemu mieszkańcowi
gminy odnaleźć swój obszar na liście
obszarów wywozu odpadów i ustawić
go na stałe, żeby otrzymywać powiadomienie Push. Aplikacja poinformuje
wtedy mieszkańców na danym obszarze
m.in. o terminach odbioru odpadów
(zmieszanych, segregowanych, zielonych, wielkogabarytowych), zasadach
prowadzenia selektywnej zbiórki, aktualnościach związanych z tą tematyką.
Moduł „komunikaty RSO” umożliwia natomiast powiadamianie użytkowników aplikacji o lokalnych zagrożeniach
nie tylko na stronach internetowych urzędu, ale także
właśnie na telefonie. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju
lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na
drogach. Pojawiają się tu również informacje o jakości
powietrza czy zmianach pogody.
W module „kalendarz wydarzeń” znajdziemy natomiast
mnóstwo informacji o aktualnych i nadchodzących wydarzeniach sportowych oraz kulturalnych organizowanych
przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne w gminie Barczewo.
Zaplanowane koncerty, rajdy rowerowe, morsowanie oraz
inne ciekawe wydarzenia szybko będą pojawiać się
w kalendarzu i pozwolą zaplanować czas tak, by wziąć w nich
udział. W kalendarzu znajdą się nie tylko zaplanowane
wydarzenia z miasta, ale także informacje przekazywane
przez sołtysów, stowarzyszenia działające w gminie Barczewo oraz inne instytucje organizujące wydarzenia.
Trzeba też zaznaczyć, że ta aplikacja, choć mająca na celu
powiadamiane mieszkańców, stanowi doskonały punkt
informacyjny dla turystów z całej Polski. W module
„turystyka, mapa obiektów i szlaków” znajdziemy mapę całej
gminy, a na niej punkty ukazujące się po wyborze kategorii.
Bazę noclegową, bary i restauracje, szlaki kajakowe, piesze,
rowerowe, muzea, galerie, zabytki a nawet apteki można
odszukać właśnie na tej mapie. Turysta korzystający z takiego modułu otrzyma szereg ciekawych i potrzebnych
informacji o Barczewie i jego okolicach bez zbędnego
przeszukiwania przepastnego Internetu. Zaplanuje zwiedzanie, wycieczkę czy rajd rowerowy.
W aplikacji „Gmina Barczewo” użytkownicy znajdą także
rozkład jazdy MPK oraz informacje o aktualnych przetargach.
Baza danych w aplikacji jest cały czas uzupełniana.
Szczególnie takie punkty jak noclegi, bary restauracje,
ciekawe miejsca warte pokazania turystom są na bieżąco
uaktualniane i wprowadzane. Z każdym dniem oferta w tym
module jest bogatsza i oferuje coraz więcej mieszkańcom
gminy i turystom. Teraz każdy może sprawdzić skuteczność
działania nowej metody informowania mieszkańców gminy
o dotyczących ich sprawach. Zapraszamy do zainstalowania
tej bezpłatnej i wielozadaniowej aplikacji na swoim telefonie
oraz korzystania z niej.
Urząd Miejski w Barczewie

16

