Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności
w okresie między V a VII Sesją Rady Miasta Bartoszyce
tj. w okresie od 22.01.2015 r. do 11.03.2015 r.

W zakresie pracy Zamówień Publicznych

1. Zakończono postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp na rozbiórkę
dwu pawilonów położonych przy ul. Kętrzyńskiej 35A.
Wybrano ofertę firmy Pana Aleksandra Godlewskiego z Bartoszyc.
2. Ogłoszono postepowanie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp na rozbiórkę budynku
mieszkalnego położonego przy ul. Kętrzyńskiej 27A.
Otwarcie ofert w dniu 16.03.2015r
3. Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę
ul. Mrongowiusza.
Otwarcie ofert w dniu 25.03.2015r.
W zakresie pracy Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego

W okresie tym Wydział Techniczno- Inwestycyjny pracował m.in. nad:







Prowadzi się nadzór nad budową budynku administracyjno – socjalnego dla Centrum
aktywizacji sportowo – rekreacyjnej dzieci i młodzieży przy ul. Korczaka,
Prowadzi się nadzór nad rozbiórką budynku przy ul. Kętrzyńskiej 3A
Przygotowuje się kosztorys inwestorski przebudowy ul. Wyszyńskiego oraz ul. Armii
Krajowej.
Przygotowano kosztorys inwestorski i materiały przetargowe „przebudowy
ul. Mrongowiusza”.
Przygotowuje się kosztorys inwestorski „połączenia ul. Wybrzeża z ul. Bema” oraz
pozostałe materiały przetargowe.
Zlecono wykonanie projektu zastępczego „budowy sieci kablowej Pl. Bohaterów
Westerplatte”.

W zakresie realizacji zadań bieżących:
 remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych,
 wdrażanie zmian organizacji ruch drogowego,
 wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego;
 wydawanie warunków technicznych na włączenie do sieci deszczowej.
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W zakresie pracy Wydziału Spraw Społecznych

1.

Udział w spotkaniu z przedstawicielami MOPS i Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w sprawie projektu ASOS.
2.

W ramach współpracy z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego

promowano realizację projektu ,,Warmia i Mazury dla dużej Rodziny” mającego na celu
wspieranie i poprawę jakości życia rodzin wielodzietnych oraz inicjowanie i promowanie
działań zmierzających do zaangażowania szerokiego kręgu podmiotów w działania mające
za zadanie wzmocnienie aktywności i roli rodziny jako podstawowej komórki społecznej.
3.

Aktualizowano dane wg. stanu na 31.12.2014 r. dotyczące instytucji i placówek

świadczących usługi na rzecz dziecka i rodziny w naszej gminie.
4.

Dokonano rozliczeń dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym, podmiotom

o których mowa w art. 3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w zakresie sportu, kultury, zdrowia i wypoczynku na rok 2014.
5.

Ogłoszono 30.01.2015 r. nabór wniosków do miejskiego etapu Ogólnopolskiego

Konkursu Nastolatków ,,Ośmiu Wspaniałych” – zgłoszenia do 23 lutego 2015 r.
6.

Przystąpiono wspólnie z Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie do realizacji

wspólnego Projektu pod nazwą ,,Poprawa opieki prenatalnej gwarancją zdrowia
społeczności subregionu Olsztyńskiego” (projekt między innymi będzie obejmował
bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet w ciąży, bezpłatne porady i konsultacje np.
dotyczące laktacji, bezpłatne spotkania szkoły rodzenia), wzięto w związku z tym
projektem udział w spotkaniu w naszym szpitalu w celu omówienia szczegółów
współpracy.
7.

Przyjmowanie wniosków na wydanie Karty Dużej Rodziny (obecnie 361 rodziny

z Bartoszyc posiadają Kartę Dużej Rodziny), w okresie sprawozdawczym przyjęto 93
wnioski na Karty Dużej Rodziny.
8.

Przygotowano i zrealizowano Galę i Bal Sportowca 2014 r., który odbył się

13.02.2015 r.
9.

Ogłoszono otwarty konkurs ofert z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie

miasta Bartoszyce w 2015 r. – konkurs nr 1,
10.

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy zleconych

organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie sportu na rok 2015 r. – konkurs nr 2,
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Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy zleconych

11.

organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, zdrowia i wypoczynku na rok
2015 – konkurs nr 3,
Przystąpiono do kompletowania składu 7 osobowej komisji konkursowej,

12.

konkursów na dotacje, o których mowa w pkt. 9,10,11.
13.

Sporządzono roczne sprawozdania z zakresu realizacji zadań Karty Dużej Rodziny.

14.

Dokonano rozliczeń finansowych w zakresie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej

i w domu dziecka (piecza zastępcza),
Udział pracownika Wydziału w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Ekonomii

15.

Społecznej w dniu 27.01.2015 r.
Liczenie głosów na Sportowca Roku, które wpłynęły do dnia 27.01.2015 r., oraz do

16.

2 lutego 2015 r.
Udział w spotkaniu roboczym w dniu 5.02.2015 r. dotyczącym organizacji

17.

Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyc.
Spotkanie Kapituły Sportu w dniu 5.02.2015 r. w celu:

18.

19.



wybrania sportowca roku 2014;



wybrania trenera roku 2014 sportów indywidualnych;



wybrania trenera roku 2014 sportów zespołowych;



wybranie imprezy sportowej roku 2014.
Udział w spotkaniu 25.02.2015 pracowników urzędu i podległych jednostek

w sprawie organizacji Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 2015.
20.

W dniu 6.02.2015 r. rozpoczęła pracę Komisja konkursowa ds. dotacji udzielanych

organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie sportu, kultury, zdrowia i wypoczynku
na rok 2015 konkurs nr 2,3 oraz ofert z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie
miasta Bartoszyce w 2015 r. – konkurs nr 1.
21.

W dniu 18.02.2015 r. komisja konkursowa – na dotacje zakończyła prace w komisji.

Pracownicy WSS sporządzali wszystkie dokumenty niezbędne do przedstawienia opinii
Komisji Panu Burmistrzowi, w celu wydania stosownego zarządzenia i zatwierdzenia
przez Burmistrza wysokości przyznanych dotacji i ogłoszenia w BIP.
22.

26.02.2015 r. OGŁOSZONO WYNIKI KONKURSU NA DOTACJE - KONKURS

NR 3 (Wyniki oceny merytorycznej dokonanej przez Komisję dotacyjną oraz lista
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projektów dofinansowanych przez Burmistrza Miasta Bartoszyce) na realizację zadań
własnych gminy zlecanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie
wypoczynku dzieci, upowszechniania kultury i zdrowia na rok 2015.
26.02.2015 r. OGŁOSZONO WYNIKI KONKURSU NA DOTACJE - KONKURS

23.

NR 2 (Wyniki oceny merytorycznej dokonanej przez Komisję dotacyjną oraz lista
projektów dofinansowanych przez Burmistrza Miasta Bartoszyce)na realizację zadań
własnych gminy zlecanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie
sportu na rok 2015.
26.02.2015 r. OGŁOSZONO WYNIKI KONKURSU NA DOTACJE - KONKURS

24.

NR 1 (Wyniki oceny merytorycznej dokonanej przez Komisję dotacyjną oraz lista
projektów dofinansowanych przez Burmistrza Miasta Bartoszyce) na realizację zadań
własnych gminy zlecanych organizacjom pozarządowym w zakresie piłki nożnej na rok
2015.
27.02.2015 r. ogłoszono II turę trzech konkursów w zakresie:

25.
I.

Konkurs Nr 3 - Ochrony Zdrowia - Priorytet III Ochrona i promocja zdrowia -

10 000 zł zad. 3) aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych mieszkańców
Bartoszyc,
II. Konkurs nr 2 - Priorytet I: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 7 690
zł
zad. 1) Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym,
zad. 2) Organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych.
Konkurs nr 1 – w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie miasta

III.

Bartoszyce na 2015 r. Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej -95.
945 zł
Zakończono nabór wniosków do miejskiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu

26.

Nastolatków ,,Ośmiu Wspaniałych” – nastąpi powołanie kapituły konkursu i jego
rozstrzygnięcie, zwycięzca zakwalifikuje się do II etapu na poziomie województwa.
W Urzędzie Miasta Bartoszyce WSS zorganizował w dniu 5.03.2015 r. szkolenie

27.

dla organizacji pozarządowych w trzech tematach:
I.
II.

Księgowość oraz dokumentacja w NGO
Ochrona danych osobowych i zgłaszanie zbioru danych osobowych do GIODO
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III.

Organizacje Pożytku Publicznego

W szkoleniu wzięło udział 32 osoby.
28.

Uzgodniono wszystkie szczegóły w sprawie przyjazdu mammobusa do Bartoszyc

w dniu 16-20 marca 2015 r. Plac Bohaterów Westerplatte
29.

Zgłoszono do GIODO trzy wnioski dotyczące rejestracji zbiorów danych

osobowych.
30.

Wdrożono kampanię pt. ,,zostaw 1% podatku w Bartoszycach” – plakaty

informacyjne, ulotki i informacja na stronach internetowych.
31.

Rozpropagowanie ulotki informacyjnej z dyżurami bartoszyckich Aptek.

32.

Przygotowanie umów na dotacje do podpisania z organizacjami wyłonionymi

z konkursów.
W zakresie pracy Wydziału Marketingu i Informacji

1.) Pomoc w organizacji w dniu 12 lutego 2015r. I Mistrzostw czytelników Gońca
Bartoszyckiego w Jedzeniu Pączków na Czas (opracowanie graficzne i wydruk
dyplomów oraz ufundowanie nagrody).
2.) Organizacja obchodów urodzin miasta (17.02.2015r), w ramach których przygotowane
zostały:
- ekspozycja pn. „20 lat minęło…” 20 lat funkcjonowania 20 BBZ w Bartoszycach,
- ekspozycja pn. 70 lat Nadleśnictwa Bartoszyce w Służbie Lasu, w Służbie
Społeczeństwu,
- wernisaż wystawy obrazów Bożeny Krawcewicz – Pampuch pt. Zamiast...igłą
malowanie”, oraz podpisane zostały porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miejską
B-ce i 20 BBZ oraz Gminą Miejską B-ce i Nadleśnictwem Bartoszyce.
Opracowanie graficzne folderu dotyczącego wernisażu, plakatów, zaproszeń, porozumień
w formacie A3 oraz ich wydruki i dystrybucja.
W dniach 18 – 19 lutego w ramach urodzin wystawy odwiedziły dzieci z przedszkola nr 2
i 9 oraz młodzież z ZSP nr 2 im. Elizy Orzeszkowej, ZSP nr 1 im. Kresowiaków,
Gimnazjum nr 2, dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz
podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy przy MOPS w Bartoszycach.
3.) Pomoc przy organizacji gali „Sportowiec Roku 2014”.
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4.) Zgromadzenie informacji, opracowanie graficzne i dystrybucja plakatów dotyczących
ferii zimowych w Bartoszycach.
5.) Pomoc przy organizacji obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
- wydruk dyplomów, podziękowań oraz plakatów ich dystrybucja, ufundowanie
nagród.
6.) Organizacja spotkań dot. organizacji Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce
2015.
7.) Opracowanie regulaminu, karty formularza zgłoszeniowego oraz zaprojektowanie
graficzne plakatów dot. wydarzeń:
- Bartkowego IV Jarmarku Rękodzieła (5-7 czerwca 2015 r.),
- Drugie Życie Roweru – edycja III (7 czerwca 2015 r.) (w trakcie opracowywania),
- IV Mistrzostwa Pływadeł (27 czerwca 2015 r.) (w trakcie opracowywania).
- Festiwal Róż (konkurs na wiązankę i bukiet dla okolicznych kwiaciarni; 6 czerwca
2015 r.) (w trakcie opracowywania).
8.) Organizacja wydarzenia towarzyszącego Jarmarkowi Rękodzieła Artystycznego
w Niedzielę Palmową – Brama 3 Kultur – wokół wielkanocnego stołu: prezentacja
polskich, ukraińskich i niemieckich tradycji i dekoracji wielkanocnych (29 marca 2015
– Brama Lidzbarska, godz. 10 - 17).
9.) Opracowanie projektów graficznych wydarzeń: 8 wspaniałych, otwartej akcji
rekrutacji

kandydatów

na

dawców

szpiku

kostnego,

bezpłatnych

badań

mammograficznych.
10.)

Opracowanie procedury przyznawania wydarzeniom patronatu Burmistrza Miasta

Bartoszce oraz procedury wydawania materiałów promocyjno – informacyjnych
miasta.
11.)

Prowadzenie strony internetowej Bartoszyce.pl, gci.bartoszyce.pl i profilu

miejskiego na portalu społecznościowym Facebook.
12.)

Gromadzenie oraz redagowanie materiałów do kolejnego numeru „Moje

Bartoszyce” – wersja on line.
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W zakresie pracy Wydziału Gospodarowania Mieniem
i Planowania Przestrzennego

1.

Wylicytowano w drodze przetargu 2 działki przy ul. Limanowskiego przeznaczone

pod zabudowę usługowo – handlową, przetarg odbędzie się dnia 12 lutego 2015r.
2.

Przystąpiono do rozbiórki budynków gospodarczych przy ul. Kętrzyńskiej. Teren

po uporządkowaniu zostanie przygotowany do zbycia.
3.

W związku z planowaną modernizacją budynku przy ul. Jagiellończyka 8

przystąpiono do przekwaterowania najemców lokali mieszkalnych.
4.

W spółce LOKUM rozpoczęły się zebrania wspólnot mieszkaniowych przy udziale

pracowników Wydziału reprezentujących Gminę jako właściciela lokali.

W zakresie pracy Straży Miejskiej

W okresie rozliczeniowym Straż Miejska realizowała swoje obowiązki w oparciu
o Ustawę o Strażach Miejsko-Gminnych, w wymienionym okresie czasu ujawniono: 361
wszystkich wykroczeń z czego: 190 wykroczeń porządkowych oraz 171 wykroczeń
drogowych. Za popełnione wykroczenia pouczono 146 osób, ukarano mandatami karnymi
163 osoby, skierowano 43 wnioski do Sądu Rejonowego w Bartoszycach, oraz przekazano
do rozpatrzenia przez KPP w Bartoszycach 9 spraw w/s o wykroczenia.
W tym czasie pełniono wspólne patrole z policjantami KPP w Bartoszycach w godzinach
nocnych (2000 - 400) z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę (11 razy), a także w sobotę
w dzień w godz. 900 - 1700 (5 razy), w dni robocze odbyły się (4 razy) patrole z policjantami
KPP.
W/w okresie czasu operatorzy monitoringu pełnili dyżury nocne (20.00 -4.00) z piątku
na sobotę oraz z soboty na niedzielę - 14 razy.
Podejmowane były także samodzielne interwencje zgłaszane przez operatorów
monitoringu, w zakresie łamania porządku oraz zakłócenia bezpieczeństwa w mieście.
W/w okresie rozliczeniowym operatorzy ujawnili 74 różnych zdarzeń, zgrano
materiał z popełnionych przestępstw i wykroczeń oraz przekazano nagrania w postaci
10 płyt DVD do KPP Bartoszyce.
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Udzielano pomocy osobom bezdomnym oraz po spożyciu alkoholu w postaci
przewożenia ich do noclegowni, izby zatrzymań w KPP w Bartoszycach lub miejsca
zamieszkania - każdorazowo, jeżeli tylko zaistniała taka potrzeba.
Ponadto zabezpieczano 33 razy przewóz środków płatniczych dla potrzeb Wydziału
Finansowego Urzędu Miasta oraz 12 razy przewóz dokumentów dla potrzeb Wydziału
Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta.
Z inicjatywy Straży Miejskiej - Zakład Usług Komunalnych (z pomocą osób
odrabiających kary grzywny - skazanych przez Sąd Rejonowy w Bartoszycach)
uporządkował następujące tereny miejskie: skarpę na Brzeszczyńskiego, skarpę przy
zajezdni kajakowej na Jagiellończyka, teren wokół garaży na Chilmanowicza, tereny
miejskie przy Armii Krajowej.
Od 23 lutego rozpoczęliśmy akcję edukacyjną w/s pozostawiania czystości po
psach przez właścicieli posesji wyniku, której rozdaliśmy już 120 woreczków na zbieranie
nieczystości po psach.
W nocy z 21 na 22 stycznia 2015 roku na terenie miasta odbyło się liczenie osób
bezdomnych, których w sumie naliczono 58 osób, w tym (44 w noclegowni i szpitalu oraz
14 w miejscach poza placówkami instytucjonalnymi).
W/w okresie czasu kontrolowano, także zachowanie środków ostrożności przy
wyprowadzaniu psów i wspomagano pracowników SPP w kontrolowaniu aktualnych opłat
parkingowych.
MOPS
1. Pracownicy merytoryczni Działu Pracy Socjalnej MOPS zaangażowani byli
w następujące działania:
- uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Pomocy - na terenie Ośrodka odbyło się 16 spotkań z ofiarami przemocy
i 13 spotkań ze sprawcami przemocy,
- w dniach od 23 do 28 lutego pracownik socjalny, psycholog i prawnik MOPS pełnili
dyżur w ramach koordynowanego przez Komendę Powiatową Policji „Tygodnia Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”,
- w związku z okresem zimowym, pracownicy socjalni wspólnie ze Strażą Miejską
wizytowali miejsca, w których przebywają osoby bezdomne w celu informowania ich
o możliwości skorzystania z pomocy oferowanej przez Ośrodek oraz Dom dla
Bezdomnych - 3 wyjazdy (22 i 28 stycznia oraz 10 lutego).
- w dniach 22 i 23 stycznia pracownicy socjalni, wspólnie z przedstawicielami ZR PKPS
Bartoszyce, uczestniczyli w wydawaniu żywności w ramach Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) 2014-2020. Na rzecz 750 osób wydano
łącznie 5.325 kg produktów (olej, mleko, makaron, mielonka, cukier).
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- wydawali skierowania do udzielenia pomocy w ramach Programu FEAD przez Caritas –
w okresie międzysesyjnym wydano 23 skierowania dla 58 osób (łącznie 137 skierowań dla
336 osób),
- weryfikowali grupę 100 dzieci do udziału w choince noworocznej, organizowanej na
terenie Ośrodka wspólnie z ZR PKPS w pierwszym dniu ferii zimowych, tj. 26 stycznia.
W okresie ferii odbywało się również, zorganizowane we współpracy z ZAO, żywienie
wszystkich chętnych dzieci – z oferty dyżurnej stołówki na terenie Szkoły Podstawowej
Nr 3 skorzystało 39 osób.
2. Kontynuowana była realizacja projektu „Bliscy nie krzywdzą - bliscy kochają”,
dofinansowanego z Funduszu Małych Grantów Program PL14 „Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, w ramach Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (m.in. indywidualne i grupowe zajęcia dla
sprawców i ofiar przemocy oraz codzienne zajęcia terapeutyczne dla dzieci – w okresie
ferii zimowych skorzystało z nich 19 dzieci).
3. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy m.in.:
03.02.2015r. – Uczestnicy zajęć zaprezentowali swoje umiejętności taneczne w trakcie
Walentynek na spotkaniu członków Polskiego Związku Niewidomych w Bartoszycach,
05.02.2015r. – Uczestnicy ŚDS, członkowie ich rodzin i opiekunowie uczestniczyli
w spotkaniu z Kierownikiem Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej, który omówił rolę
i zadania kuratora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
17.02.2015r. – odbyło się spotkanie z przedstawicielem Straży Pożarnej w Bartoszycach,
który przybliżył niepełnosprawnym uczestnikom specyfikę pracy strażaka oraz przekazał
informacje nt. zachowania się w sytuacjach awaryjnych, tj. pożar, zaczadzenie,
zatrzaśnięcia w mieszkaniu.
20.02.2015r. – wizyta Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Miejskiej
Bibliotece Publicznej na wystawie pod hasłem „Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej.
Mieszkańcy Bartoszyc w roli archiwistów naszego regionu” oraz w Bramie Lidzbarskiej
z okazji 683 urodzin Miasta Bartoszyce.
24.02.2015r. – zwiedzanie przez uczestników wystawy fotograficznej pn. „Miasto i jego
mieszkańcy w ubiegłym wieku”, zorganizowanej w Bartoszyckim Domu Kultury.

4. W oparciu o bazę lokalową Ośrodka odbyło się 37 spotkań o charakterze stałym,
zorganizowanych przez grupy robocze Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grupy wsparcia
i organizacje pozarządowe skupione w Programie Miejskiego Centrum Organizacji
Pozarządowych Pomocy Społecznej oraz 3 spotkania okolicznościowe (m.in. noworoczne
choinki).
Ponadto od dnia 17 lutego na terenie MOPS rozpoczęła się realizacja prac
społecznie użytecznych, w których biorą udział Klienci Ośrodka - obecnie 4 osoby, w tym
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2 kobiety i 2 mężczyzn. Panie wykonują prace porządkowe wewnątrz budynku oraz
pomagają w pralni, natomiast panowie uczestniczą w pracach konserwacyjnych,
ogólnobudowlanych i porządkowych.

ZAO

1. Złożono ofertę konkursową na zapewnienie funkcjonowania 20 miejsc opieki
sprawowanej przez dziennych opiekunów w ramach Resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH- edycja 2015”.
Planowany całkowity koszt zadania: 216 972,00 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 96 000,00 zł (wg założeń programowych nie więcej niż
400,00 zł miesięcznie na jedno miejsce opieki tworzone z udziałem programu „MALUCH”
w latach 2011-2014)
2. Wspólnie z Wydziałem Techniczno- Inwestycyjnym przygotowano i złożono ofertę
konkursową na utworzenie w 2015 r. nowych 20 miejsc opieki nad dziećmi oraz
zapewnienie ich funkcjonowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH- edycja 2015”.
Planowany całkowity koszt zadania: 1 037 370 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 808 000 zł (800 000 zł - z przeznaczeniem na inwestycję,
8 000 zł - z przeznaczeniem na funkcjonowanie. Według założeń programowych można
się ubiegać o nie więcej niż 40 000 zł na utworzenie jednego miejsca oraz 400 zł
miesięcznie na jego funkcjonowanie). Planowane rozpoczęcie działalności - grudzień 2015
roku.
3. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych
pod kątem zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola
Niepublicznego „Stokrotka”. Konieczność wykonania tych robót wynika z decyzji
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. Termin składania
ofert mija 11 marca.
4. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego trwałości projektu
„Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie
Miejskiej Bartoszyce poprzez zakup wyposażenia do interaktywnych sal lekcyjnych”,
którego 5-letni okres trwałości mija 31 maja 2015 roku.

Miejska Biblioteka Publiczna
1. Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach zakwalifikowała się do projektu „Tablety
w Twojej bibliotece” uzyskując 94 punkty na 100 możliwe. Projekt jest częścią Programu
Rozwoju Bibliotek, wspierany przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone
w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Celem projektu
jest promowanie wizerunku bibliotek publicznych jako instytucji nowoczesnych,
podążających za najnowszymi globalnymi trendami.
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Najpóźniej do 19 marca bibliotece zostanie przekazany sprzęt – 6 tabletów Apple iPad
Air 16GB Wi-Fi z akcesoriami, zabezpieczenia fizyczne, pakiet bezpieczeństwa.
Wartość przedmiotu darowizny określa się na kwotę 11 790.03 zł .(jedenaście tysięcy
siedemset dziewięćdziesiąt zł 03/100)
2. W lutym zostało pozytywnie rozpatrzone zgłoszenie do wspólnego wniosku dla
archiwów społecznych w partnerstwie z MBP w Bartoszycach z priorytetu „Ochrona
i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”, realizowanego w ramach programu Narodowego
Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
Wstępnie zatwierdzona kwota dla MBP w Bartoszycach wynosi ok. 20 000 zł
(dwadzieścia tysięcy zł.). Zostanie ona przeznaczona m.in. na opracowanie, digitalizację
i udostępnianie materiału archiwalnego z kolekcji Teresy Bratek – której właścicielem jest
MBP w Bartoszycach. Kolekcja zawiera: fotografie, pamiętniki, rękopisy z poezją Teresy
Bratek, nagrania audio wspomnień (nagrane tuż przed śmiercią w 2013), listy, dokumenty
urzędowe (świadectwa, legitymację, zaświadczenia itp.), podziękowania, dyplomy –
łącznie: 74 zdjęcia, 3 703 strony dokumentów. Biblioteka otrzyma również na własność
dysk 2TB.
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