Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności
w okresie między VII a IX Sesją Rady Miasta Bartoszyce
tj. w okresie od 12.03.2015 r. do 22.04.2015 r.
W zakresie pracy Zamówień Publicznych

1. Zakończono postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp na rozbiórkę

budynku położonego przy ul. Kętrzyńskiej 27A.
Wybrano ofertę firmy Pana Aleksandra Godlewski z Bartoszyc.
2. Zakończono postępowanie prowadzone

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp na

przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych na budynku przy ul.
Mazurskiej.
Wybrano ofertę firmy Europrojekt z Brzezi.
3. Zakończono postępowanie prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego na

przebudowę ul Mrongowiusza.
Wybrano ofertę firmy Mariusz Kwieciński z Bartoszyc.

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,



Zakończono rozbiórkę budynku przy ul. Kętrzyńskiej 3A



Trwają prace nad kosztorysem inwestorskim oraz przygotowaniem materiałów
do postępowania przetargowego „Przebudowy ul. Wyszyńskiego oraz budowy
ul. Armii Krajowej.



Przygotowuje

się

kosztorys

inwestorski

dotyczący

budowy

części

infrastruktury budowy ul. Inwestycyjnej II etap.


Przekazano

Wykonawcy plac budowy
1

zadania

„Przebudowa

ul.

Mrongowiusza”


Przygotowano oraz przekazano do działu zamówień publicznych materiały
dotyczące realizacji „połączenia ul. Wybrzeża z ul. Bema”



Przygotowano materiały i przekazano do działu zamówień publicznych
dotyczących budowy zasilenia energetycznego Placu Bohaterów Westerplatte.



Zakupiono dostawę i montaż wiat przystankowych. Wiaty zamontowano na
przystankach komunikacyjnych przy ul. Paderewskiego, ul. Poniatowskiego
oraz parking przy cmentarzu komunalnym przy ul. Leśnej.
W zakresie pracy Wydziału Spraw Społecznych

- 16.03.2015 – przyjazd mammografu do Bartoszyc od 16.03-20.03.2015 – przebadano 436
kobiet.
- Opracowano Regulamin Kontroli Dotacji Celowych udzielanych n realizację zadań
publicznych zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce organizacjom pozarządowym
i podmiotom o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
- Kontynuowano podpisywanie umów z organizacjami pozarządowymi na realizacje zadań
własnych Gminy.
- 17.03.2015 – uczestnictwo pracownika Wydziału Spraw Społecznych w uroczystym
spotkaniu wraz z przedstawicielami samorządów lokalnych z powiatu Bartoszyckiego
(burmistrzami, wójtami) podsumowującym działania Powiatowego Zespołu Ekonomii
Społecznej a w nim:
- podsumowanie roku 2014,
- opracowanie działań na 2015 r.
- Opracowano Regulamin Kontroli Dotacji Celowych udzielonych na realizacje zadań
publicznych zlecanych przez Gminę Miejską Bartoszyce organizacjom pozarządowym,
podmiotom, o których mowa wart. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, który wprowadzono Zarządzeniem Nr 65/2015 z dnia 12 marca 2015 r.
Burmistrza Miasta Bartoszyce.
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- Udział pracownika Wydziału Spraw Społecznych w oficjalnym otwarciu Zakładu
Aktywności Zawodowej w Bartoszycach – sporządzenie dokumentacji fotograficznej
i relacji z otwarcia na stronie Bartoszyce.pl i ngo.bartoszyce.pl.
- Podpisywanie umów z organizacjami pożytku publicznego na realizację zadań zleconych
przez Gminę Miejską organizacjom pożytku publicznego.
- 20.03.2015 r. – spotkanie Komisji konkursowej ds. przydziału dotacji z budżetu Gminy
Miejskiej Bartoszyce w ramach otwartych konkursów ofert na realizacje zadań własnych
gminy zleconych podmiotom o których mowa §5 uchwały w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania zadania własnego Miasta Bartoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi
sportu II Tura – Konkurs Nr 1. – Wpłynął 1 wniosek złożony przez MBKS Victoria na
kwotę: 95.945 zł.
- Zebrano dokumenty osób delegowanych do Konkursu 8 wspaniałych i dokonano
zgłoszenia do dalszego etapu konkursu na poziomie województwa, przystąpiono do
organizowania uroczystości wręczania laurów 8 wspaniałym na Sesji w dniu 31 marca
2015r.
- 23.03.2015 r. spotkanie Komisji konkursowej ds. przydziału dotacji z budżetu Gminy
Miejskiej Bartoszyce w ramach otwartych konkursów ofert na realizacje zadań własnych
gminy zleconych podmiotom o których mowa § 3 II Tura – Konkurs Nr 1- wpłynęły 3
wnioski.
- Sporządzanie umów z II tury konkursów i zebranie podpisów od stron umowy.
- W 25.03.2015 r. Organizacja Dnia Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Społecznych
dla uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 od godz. 9.00-13.00.
- 31.03.2015 r. udział we wręczaniu nagród 8 wspaniałych przed Sesją Nadzwyczajną.
- Sporządzanie sprawozdania z realizacji Uchwały XXXV/251/2013 Rady Miasta
Bartoszyce z dnia 28 listopada 2013 „Programu współpracy Miasta Bartoszyce
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.
- Przygotowanie Umowy na organizację Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyckiego
2015 w celu przekazania dotacji celowej w wysokości 125.000 zł. dla BDK.
- Wypełnienie dokumentów oraz opinii dla 3 uczestników projektu „Szansa na lepszy start
dla młodych” odbywających staż w Urzędzie Miasta Bartoszyce od 1.10.2014 do
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31.03.2015r. współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego „Człowiek najlepsza inwestycja” Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie
7.2.1.
- Przygotowano dokumentację dotyczącą stypendiów sportowych na 2015 r. (6 osób) oraz
przygotowano umowy w tym zakresie.
- Przystąpiono do sporządzania z „Miejskiego Programu Wyrównywania szans życiowych
osób niepełnosprawnych na terenie miasta Bartoszyce na lata 2012 – 2015”
- Przystąpiono do sporządzania sprawozdania ze „Strategii rozwiązywania problemów
społecznych miasta Bartoszyce do 2015”.
- Przyjęto zgłoszenia o organizacji imprez jednorazowych w miesiącu kwietniu; Giełda
staroci w dn.11.04.2015; „zajączek wielkanocny” w dn. 10.04.2015 r. w lasku TPD.
- Ufundowano nagrody na powiatowy konkurs języka angielskiego dla szkół
podstawowych oraz powiatowego Konkursu piosenki angielskiej (Powiatowa Pracownia
Metodyczna w Bartoszycach); dofinansowano zakup nagród na Turniej wiedzy pożarniczej
– Młodzież zapobiega pożarom (25.03.2015), zakupiono puchary na Rejonowe
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w kategorii gimnazja (odbędzie się
9.05.2015r) oraz na „III Ogólnopolski Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej Chłopców”
o Puchar Burmistrza Miasta Bartoszyce i pod patronatem Pana Burmistrza (odbędzie się
10.05.2015)

W zakresie pracy Wydziału Marketingu i Informacji

1. Prowadzenie działań związanych z organizacją Międzynarodowych Dni Regionu
Bartoszyce 2015:
- organizacja spotkania roboczego z przedstawicielami ościennych gmin: Sępopol,
Bisztynek, Górowo Iławeckie miasto i gmina, Gmina Bartoszyce oraz Starostwa
Powiatowego, pracownikami urzędu miasta oraz Strażą Miejską (współpraca
z gminami ościennymi przy organizacji MDRB, ustalenie zakresu zadań);
(18.03.2015r.);
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- opracowanie regulaminów, formularzy zgłoszeń, opracowanie graficzne plakatów,
wydruk i ich dystrybucja wydarzeń organizowanych przez urząd w ramach
Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 2015, tj.:
„Bartkowy IV Jarmark Rękodzieła” – 5-7.06.2015
„ Festiwal Róż” – 6.06.2015
„Drugie Życie Roweru” – 7.06.2015
-

organizacja

konferencji

dot.

marketingu

miejsca,

w

ramach

otwarcia

Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 2015 (5 czerwca 2015 r. – godz. 14.00 –
17.00, MOPS); w trakcie uszczegółowienia;
- zaproszenie i organizacja pobytu delegacji zagranicznych z miast partnerskich
podczas MDRB 2015; (zaproszenia skierowano do wszystkich miast partnerskich:
Litwa – Varena, Ukraina – Berezne, Niemcy – Nienburg, Szwecja – Emmaboda, Rosja
– Pionierskij, Bagrationowsk).
2. Włączenie się i przeprowadzenie kampanii dotyczącej konkursu pt. Podwórko
Nivea – Rodzinne Miejsce Zabaw.
- opracowanie graficzne wydruk oraz dystrybucja plakatów oraz ulotek dotyczących
konkursu wśród mieszkańców, w szkołach, przedszkolach, instytucjach publicznych,
jednostkach organizacyjnych miasta i powiatu, służbach mundurowych,
- przygotowanie w formie graficznej i filmowej – informacji do TV kablowa Bart-Sat;
- udział w spotkaniach z dyrektorami placówek oświatowych w Bartoszycach –
głosowanie podczas zajęć z informatyki;
3. Koordynacja oraz współorganizacja działań odbywających się pn. Tygodnia
Patriotycznego (24.04-3.05.2015r):
- organizacja ogólnego spotkania roboczego (16.03) w Urzędzie Miasta w związku
z realizacją wydarzenia z uczestnictwem Hufca ZHP w Bartoszycach, Nieformalnej Grupy
Rekonstrukcyjnej Wrzos, Stow. 4 Style Projekt, Bartoszyckiego Środowiska Narodowo –
Patriotycznego Patria, OR NSZZ Solidarność, 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej,
Starostwa Powiatowego, jednostek urzędu: BDK, BOSiR, wydziałów urzędu;
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- koordynacja działań, opracowanie ogólnego plakatu, wydruk i

dystrybucja, udział

w programie TV kabl. BartSat z promocją wydarzenia (14.04);

- nadanie sztandaru Aresztowi Śledczemu (dwa spotkania (01.04 i 17.04) na Placu Boh.
Westerplatte z przedstawicielami służb mundurowych w celu ustalenia szczegółów
przebiegu uroczystości; ze strony miasta: zapewnienie zadaszenia, namiotów, krzeseł,
barierek, flag, sprzątnięcie placu, zabezpieczenie Strażą Miejską, koordynacja
uczestnictwa w wydarzeniu bartoszyckich szkół, przygotowanie stoiska promocyjnego
miasta Bartoszyce, zaproszenie do prezentacji stoisk promocyjnych i koordynacja
współpracy z miastami: Lidzbark Warmiński i Kętrzyn, które swoim zasięgiem
obejmuje służba więzienna prowadzona przez bartoszycki areszt);
- akcja sadzenia modrzewi i dystrybucji drzewek, łączącego się z obchodami 70-lecia
Nadleśnictwa Bartoszyce

(organizacja spotkania roboczego w dn. 30. 03 br.

z udziałem Nadleśnictwa Bartoszyce, Stow. Nasze Bartoszyce Aktywnie, Zakład
Gospodarki Odpadami, ZHP Bartoszyce, jednostek organizacyjnych BDK, BOSiR
w celu ustalenia programu przebiegu wydarzenia); opracowanie graficzne plakatów
i ich dystrybucja;
- współorganizacja patriotycznego pikniku (miejsce: korty, data: 1.05) realizowanego
przez ZHP w Bartoszycach i Nieform. Grupę Rekonstrukcyjną Wrzos;
- organizacja z 20 BBZ obchodów Konstytucji 3 Maja i Flagi Państwowej (2.05,
godz. 12, Plac Boh Westerplatte);
- wsparcie Gimn. nr 2 przy organizacji XII Wiosennego Turnieju Piłki Siatkowej (m.in.
zabezpieczenie formalności wizowych dot. przyjazdu drużyny z miasta partnerskiego
Pionierskij);
- wsparcie Stowarzyszenia Rubin przy organizacji Akcji Poboru Krwi w ambulansie
w ramach tyg patriotycznego – opracowanie graficzne plakatu.
4. Organizacja wydarzenia pn. „Wokół Wielkanocnego Stołu” organizowanego
w ramach „Bramy 3 Kultur” w Bramie Lidzbarskiej w dn. 29 marca; prezentacja
tradycji i obyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi w kulturze
niemieckiej, ukraińskiej i polskiej z nawiązaniem do Kresów; opracowanie
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graficzne plakatów, tablic informacyjnych, przygotowanie dekoracji, warsztatów
dla dzieci z możliwością przygotowania ozdób wielkanocnych;
[Brama 3 Kultur nowa inicjatywa wydziału – ścisła współpraca z mniejszością
niemiecką oraz ukraińską oraz mieszkańcami wywodzącymi się z Kresów,
w działaniach promocyjnych – ukazujących Bartoszyce jako miasto 3 kultur];
5. Opracowanie graficzne oraz wydruk Wielkanocnych Kartek świątecznych.
6. Udział w spotkaniu PTTK przy 20 BBZ (27.03.2015), ustalenie współpracy oraz
udostępnianie informacji turystycznych na potrzeby działania koła.
7. Przygotowanie stoiska promocyjnego podczas Festiwalu Cittaslow – Gołdap 9
maja br., współpraca z mniejszościami z Brtoszyc, środowiskiem rękodzielników.
8. Uczestnictwo w spotkaniu dot. obchodów 70-lecia Nadleśnictwa Bartoszyce oraz
nadania sztandaru Nadleśnictwu (25.03.2015 r.).
9. Uczestnictwo w spotkaniu roboczym przygotowanym dla gmin powiatu
bartoszyckiego dot. omówienia założeń poszczególnych osi RPO

Warmia

i Mazury na lata 2014-2020.
10. Prowadzenie strony internetowej Bartoszyce.pl, gci.bartoszyce.pl i profilu
miejskiego na portalu społecznościowym Facebook
11. Gromadzenie oraz redagowanie materiałów do kolejnego numeru „Moje
Bartoszyce” – wersja online.

W zakresie pracy Wydziału Gospodarowania Mieniem
i Planowania Przestrzennego

1. Przy udziale członków komisji gospodarki miejskiej, przewodniczącego Rady Miasta
oraz przewodniczących pozostałych komisji przyjęto koncepcję projektu planu
zagospodarowania przestrzennego terenów włączonych w granice miasta Bartoszyce
oraz terenów przyległych przedłożoną przez wykonawcę planu.
2. Dokonano rozbiórki budynku przy ul. Kętrzyńskiej 27A w Bartoszycach.
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3. W związku z podjętą uchwałą Rady Miasta Bartoszyce z dnia 12.03.2015r ogłoszono
w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego. Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany
planu w terminie do dnia 5 maja br.

W zakresie pracy Straży Miejskiej

W okresie rozliczeniowym tj. w dniach 12.03.2015r.-21.04.2015r. Straż Miejska
realizowała swoje obowiązki w oparciu o Ustawę o Strażach Miejsko-Gminnych
i

wymienionym okresie czasu ujawniła: 435 wszystkich wykroczeń, z czego 225

wykroczeń porządkowych i 210 wykroczeń drogowych. Za popełnione wykroczenia
strażnicy miejscy pouczyli 188 osób, ukarali mandatami karnymi 177 osób, skierowali 56
wniosków do Sądu Rejonowego w Bartoszycach oraz przekazali do rozpatrzenia przez
KPP w Bartoszycach 14 spraw w/s o wykroczenia.
W tym czasie pełniliśmy wspólne patrole z policjantami KPP w Bartoszycach
w godzinach nocnych (20.00-4.00) z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę- /8
razy/, w sobotę w dzień 9.00-17.00 -/6 razy/ oraz w inne dni robocze /4 razy/.W/w
okresie czasu operatorzy monitoringu pełnili dyżury nocne (20.00 -4.00) z piątku na
sobotę oraz z soboty na niedzielę 12 razy. Podejmowane były, także samodzielne
interwencje zgłaszane przez operatorów monitoringu w zakresie łamania porządku
i zakłócenia bezpieczeństwa w mieście w ilości 50 razy. Ponadto operatorzy monitoringu
zgrali materiał z popełnionych przestępstw i wykroczeń w/w okresie rozliczeniowym,
który został przekazany do KPP Bartoszyce w postaci 12 płyt DVD. Udzielaliśmy
pomocy osobom bezdomnym oraz po spożyciu alkoholu w postaci przewożenia ich do
noclegowni, izby zatrzymań w KPP w Bartoszycach lub miejsca zamieszkaniakażdorazowo, jeżeli tylko zaistniała taka potrzeba.
. Ponadto zabezpieczaliśmy 38 razy przewóz środków płatniczych dla potrzeb Wydziału
Finansowego Urzędu Miasta oraz 16 razy przewóz dokumentów dla potrzeb Wydziału
Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta. Realizowaliśmy w tym czasie akcję edukacyjną
w/s pozostawiania czystości po psach przez właścicieli psów w wyniku, której rozdaliśmy
320 woreczków

na zbieranie nieczystości po psach właścicielom psów. W dniu
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20.04.2015 przeprowadziliśmy szkolenie edukacyjne dla pracowników socjalnych MOPS
w/s zachowywania

środków

ostrożności

przy przeprowadzaniu wywiadów

środowiskowych przez pracownice socjalne. W/w okresie czasu kontrolowaliśmy,
także zachowanie środków ostrożności przy wyprowadzaniu psów i wspomagaliśmy
pracowników SPP w kontrolowaniu opłat parkingowych, kontrolowaliśmy

czystość

chodników przebiegających wzdłuż nieruchomości oraz w innych miejscach na terenie
miasta. W dniach 20.03.2015 do 27.03.2015 roku

udało

się Straży Miejskiej

zlikwidować nielegalny komis sprzedaży aut osobowych na parkingu przy GCI
w Bartoszycach.

MOPS
1. W okresie międzysesyjnym, poza bieżącą pracą realizowaną przez wszystkie
wewnętrzne jednostki organizacyjne Ośrodka, pracownicy merytoryczni Działu
Pracy Socjalnej MOPS zaangażowani byli w następujące działania:
- uczestniczyli w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy oraz w spotkaniach grup roboczych Zespołu - na terenie Ośrodka odbyło się 13
spotkań z ofiarami przemocy i 11 spotkań ze sprawcami,
- sporządzali Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Miejskiej Bartoszyce za 2014
rok,
- wspólnie z pracownikami Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Bartoszycach przygotowali wniosek dotyczący uczestnictwa w Programie Operacyjnym
Pomoc Żywnościowa (Podprogram 2015) i zaopatrzenia w żywność 1000 osób.
- w dniu 14.04.2015r. uczestniczyli w bezpłatnym szkoleniu pod hasłem: „Bądź mądry
przed szkodą i po szkodzie”, prowadzonym przez przedstawicieli Grupy Doradczej Prawno
- Medycznej z Gdańska.
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, codzienne zajęcia terapeutyczne dla dzieci oraz 35 - godzinny
kurs

w

zakresie

przeciwdziałania

przemocy

w

rodzinie,

zorganizowany

w dniach 18-20 i 23 marca, dla przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych
pracujących w tym obszarze).
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3. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy m.in.:
29.03.2015r.

–

Uczestnicy

zajęć

zaprezentowali

efekty

swoich

umiejętności

rękodzielniczych na Jarmarku Wielkanocnym, organizowanym przez Bartoszycki Dom
Kultury.
09.04.2015r. – Uczestnicy Placówki wzięli udział w VIII Wojewódzkim Integracyjnym
Turnieju Gier Świetlicowych w Szczytnie. Grupa zaprezentowała się w następujących
kategoriach: rzut piłką do kosza, slalom, puzzle, kręgle, konkurs wiedzy o Szczytnie,
warcaby.
16.04.2015r. – odbyło się spotkanie z pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej,
tematem którego było „Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. Mieszkańcy Bartoszyc
w roli archiwistów naszego regionu”. W trakcie prelekcji Uczestnikom ŚDS
zaprezentowano zdjęcia oraz wywiady z mieszkańcami naszego miasta.
4. W oparciu o bazę lokalową MOPS odbyły się 34 spotkania o charakterze stałym,
zorganizowane m.in. przez grupy robocze Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grupy
wsparcia

i organizacje pozarządowe skupione w Programie Miejskiego Centrum

Organizacji Pozarządowych Pomocy Społecznej oraz 5 spotkań okolicznościowych
(m.in. kurs w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz walne zebrania Zarządu
Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Polskiego Związku Niewidomych).
Ponadto trwa realizacja, rozpoczętych 17 lutego br. prac społecznie użytecznych,
w których biorą udział Klienci Ośrodka - obecnie 5 osób, w tym 3 kobiety i 2 mężczyzn.
Panie wykonują prace porządkowe wewnątrz budynku oraz pomagają w pralni, natomiast
panowie uczestniczą w pracach ogólnobudowlanych i porządkowych.

ZAO
1. 17 kwietnia minął termin składania wniosków o przyjęcie do bartoszyckich
przedszkoli. Mieszkańcy Bartoszyc złożyli 214 wniosków, a przedszkola
dysponują 268 miejscami. Wg informacji przekazanej przez dyrektorów dnia 20
kwietnia liczba wniosków od osób deklarujących zamieszkanie w Bartoszycach
w poszczególnych przedszkolach była następująca:


Przedszkole Publiczne nr 2 – 58 miejsc, 68 zgłoszeń,



Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 – 53 miejsca, 52 zgłoszenia,



Przedszkole Publiczne nr 6 – 30 miejsc, 13 zgłoszeń,
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Przedszkole Publiczne nr 9 – 75 miejsc, 41 zgłoszeń,



Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” – 52 miejsca, 40 zgłoszeń.

Listy dzieci przyjętych zostaną ogłoszone w maju.
2. Dnia 21 kwietnia odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola

Publicznego nr 2 w Bartoszycach. Konkurs nie wyłonił kandydata na dyrektora,
gdyż żaden z uczestników nie otrzymał bezwzględnej większości głosów obecnych
członków komisji. Zgodnie z art.36a ust.4 ustawy o systemie oświaty „jeżeli do
konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono
kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie
kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady
pedagogicznej”. W tym zakresie zadania i kompetencje organu prowadzącego
wykonuje burmistrz – art.5c pkt.2 ustawy o systemie oświaty.
3. Pozyskano dotację w wysokości 78 237 zł. (wnioskowana kwota: 96 000 zł.) 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”.
4. 15 kwietnia minął termin składania ofert w konkursie na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół nr 1 w Bartoszycach. W terminie wpłynęły 2 oferty. Konkurs
odbędzie się 28 kwietnia 2015 roku.
5. Wybrano wykonawcę projektu budowlanego pod kątem zapewnienia ochrony
przeciwpożarowej

w

budynku

Przedszkola

Niepublicznego

„Stokrotka”.

Konieczność wykonania tych robót wynika z decyzji Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. Złożono 6 ofert na kwoty brutto od 8
610 zł. do 47 416 zł. Projekt wykona Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kevin
z Bydgoszczy za kwotę 8 610 zł w terminie do 12 maja 2015 roku.
6. Od 7 kwietnia rozpoczęto realizację programu „Umiem pływać”. W sesji wiosennej
programu

uczestniczy

214

uczniów

klas

drugich

bartoszyckich

szkół

podstawowych. Koszty instruktorów oraz opiekunów grup pokrywa WarmińskoMazurska Federacja Sportu, natomiast wstęp na basen finansowany jest w części
ze środków własnych (około 11 000 zł.)oraz ze środków Warmińsko-Mazurskiej
Federacji Sportu – 7906 zł.
7. Złożono wniosek o zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 124 770 zł na zakup
sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych.
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