Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności
w okresie między X a XI Sesją Rady Miasta Bartoszyce
tj. w okresie od 28.05.2015 r. do 24.06.2015 r.

W zakresie pracy Zamówień Publicznych

1. Zakończono postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na projekt
budowy dróg wraz z uzbrojeniem części osiedla 650 – lecia.
 Wybrano ofertę Pani Anny Gontarz – Bagińskiej z Gdańska.
2. Zakończono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
poprawę warunków komunikacyjnych terenów rozwojowych i bezpieczeństwa w mieście
Bartoszyce poprzez przebudowę ul. Kard. Wyszyńskiego (droga gminna 201023N)
i budowę części ul. Armii Krajowej (droga gminna 201028N).
 Wybrano ofertę firmy PRD z Lidzbarka Warmińskiego.
3. Ogłoszono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia oraz OC gminy miejskiej oraz jej
jednostek organizacyjnych.
 Otwarcie ofert w dniu 24.06.2015r.
4. Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na budowę części sieci
deszczowej ulicy Inwestycyjnej.
 Otwarcie ofert w 29.06.2015r.

W zakresie pracy Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego
 Trwają prace związane z realizacją zadania „Przebudowa ul. Mrongowiusza”
 Przekazano plac budowy części ul. Wybrzeża,
 zakończono i przyjęto od wykonawcy opracowanie archeologiczno konserwatorskie dla
obszaru Starego Miasta Bartoszyce,
 zakończono i przyjęto od wykonawcy opracowanie architektoniczne i konserwatorskie
budynku przy ul. Mazurskiej 17,
 przygotowuje się dokumentację przetargową przebudowy ul. Moniuszki.
W zakresie realizacji zadań bieżących:
o

remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych,
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o

wdrażanie zmian organizacji ruch drogowego,

o

wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego,

o

wydawanie warunków technicznych na włączenie do sieci deszczowej.

W zakresie pracy Wydziału Spraw Społecznych

1.

Przystąpiono do realizacji zadań ,,VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla

Wszystkich” – XXI Sportowy Turniej Miast i Gmin 2015, działania które odbyły się
w dniach 26 maja do 1 czerwca 2015 r. Rozpropagowano Akcję wśród szkół, przedszkoli,
wszystkich instytucji kultury i sportu, organizacji pożytku publicznego. Odzew bardzo
dobry – podjęte zostały działania prawie przez wszystkie szkoły i przedszkola.
W ramach tego tygodnia odbyło się 90 imprez w których wzięło udział 6621 osób
startujących przy współpracy opiekunów i 90 wolontariuszy.
Miasto Bartoszyce otrzymało nagrodę w wysokości 3000 zł., którą będzie można
wykorzystać na zakup sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie obiektów
sportowych, zgodnie z potrzebami nagrodzonych z wyjątkiem sprzętu osobistego.
2. Koordynacja Warmińsko – Mazurskich dni Rodziny na szczeblu lokalnym.
Współorganizacja konferencji merytorycznej pod hasłem przewodnim „Rodzina
drogowskazem życia”, która odbyła się w dniach 10 czerwca 2015 r. o godz. 11 w MBP.
W ramach tego działania rozstrzygnięto także Konkurs plastyczny dla dzieci pn. ,,Jak
spędzam czas z moją rodziną”, zakupiono nagrody, rozesłano zaproszenia. W konferencji
wzięło udział ponad 80 osób dorosłych oraz 21 dzieci nagrodzonych w konkursie.
3. Przyjęto zgłoszenia o organizacji imprez w okresie sprawozdawczym tj.


II Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny ,,Krajka” w dniu 25.06.2015 r.

w godz. 16.00 do 21.00 z udziałem zespołów z Indii, Słowacji, Rosji, Litwy, Polski.
Koncert poprzedzony będzie przemarszem barwnych korowodów. Impreza odbędzie się
na Pl. Bohaterów Westerplatte. Wydarzeniu towarzyszyć będzie Jarmark Sztuki Ludowej
i stoiska handlowe;


XIII TEAM CUP – Drużynowe Mistrzostwa Regionu Bartoszyce oraz Otwarte

Zawody Wędkarskie dla dzieci i młodzieży w dniu 6 -7 czerwca 2015r.;


Turnieju brydżowego w dniu 6.06.2015 r.;
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,,NBA Moto zone 2015 r.” w dniu 6.06.2015 r.;



,,X Bieg z Gwiazdą” – Mariusz Pudzianowski w dniu 20.06.2015 r.;



Pobór krwi zorganizowany przez Bartoszyckie Stowarzyszenie „Rubin” w dniu 20

czerwca 2015 r. na Placu Bohaterów Westerplatte.
4. Przyjęto i zrealizowano wnioski o zakup nagród i pucharów:


Bartoszyckie Stowarzyszenie Brydża Sportowego w Turnieju par brydża

sportowego w dniu 6.06.2015 r.


Ufundowanie pucharów na Otwarte Zawody Wędkarskie dla dzieci i młodzieży

oraz XIII TEAM CUP – Drużynowe Mistrzostwa Regionu Bartoszyce - z okazji
Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce w dniach 6-7 czerwca 2015 r., które odbyły
się na Jeziorku Miejskim w Bartoszycach.


Partnerstwo w organizacji imprezy IV Wojewódzkich Biegów Przełajowych Pieny

2015 z cyklu ,,Urzędasy biegną przez lasy” w dniu 30.05.2015 r.


Ufundowanie pucharów Burmistrza w zawodach strzeleckich za zajęcie I miejsca

w kategorii FTR i I miejsca w Kategorii Open w ramach VI Edycji Długodystansowych
Mistrzostw Polski F-Class
5. Dofinansowano nocleg zawodniczek z Gimnazjum Nr 2 startujących w turnieju
Finałowym Mistrzostw Polski SZS w piłce siatkowej dziewcząt w Lublinie w dniach 710.06.2015 r.
6.

Na

prośbę

Narodowego

Funduszu

Zdrowia

wydział

zajmował

się

rozpowszechnieniem informacji o programach profilaktycznych wśród społeczności
lokalnej dot. chorób układu krążenia, profilaktyki gruźlicy, chorób odtytoniowych.
Program dotyczy bezpłatnych badań, konsultacji diagnostycznych oraz działań
edukacyjnych w zakresie wyżej wymienionych schorzeń. Informacji szczegółowych
udzielają lekarze pierwszego kontaktu. Programy rozpowszechniono na stronie
ngo.bartoszyce.pl.
7. Przygotowano Programy i Sprawozdania za lata 2010-2014 niezbędne do opracowania
Strategii Miasta Bartoszyce na kolejne lata i przekazano Zastępcy Burmistrza,
8. Zaangażowanie WSS w organizację Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 2015
oraz udział wszystkich pracowników wydziału podczas ich obchodów: opieka nad
delegacją ze Szwecji i Rosji, obsługa medyczna pracowników Stacji Socjalnej Johannitów,
czuwanie nad całokształtem przebiegu imprez w mieście,
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9. Udział pracownika w Seminarium pn. ,,Razem przeciw przemocy”, podsumowującym
realizację projektu ,,Bliscy nie krzywdzą – bliscy kochają” w dniu 19 czerwca 2015 r.
podczas którego omówiono między innymi zagadnienia dotyczące działalności Ośrodka
Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz zasady funkcjonowania
Warmińsko – Mazurskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Omówiono różnice pojęciowe w obszarze przemocy w rodzinie. Środki izolacji sprawców
od ofiar, ochronę danych osobowych. Omówiono miejsce stowarzyszenia na rzecz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia” w systemie kompleksowych
działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nowelizację Kodeksu Karnego
i Kodeksu Postępowania Karnego w kontekście pracy w systemie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Organizacja bezpłatnej mammografii – trwają zapisy na badania w mammobusie,

10.

które odbędą się 1 lipca na Placu Boh. Westerplatte. Bezpłatnym badaniem objęte są
kobiety w wieku pomiędzy 50 a 69 rokiem życia raz na dwa lata.
Akcja propagująca Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku ze

11.

zbliżającym się okresem urlopowym i zwiększoną ilością wyjazdów turystycznych do
innych krajów. Karta ta pozwala na korzystanie z niezbędnych świadczeń zdrowotnych
w czasie pobytu w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu (EFTA).
W okresie między sesyjnym przyznano łącznie 30 Kart Dużej Rodziny (8 rodzin).

12.

W zakresie pracy Wydziału Marketingu i Informacji

Organizacja Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 2015

1.)


Opieka nad delegacjami zagranicznymi - organizacja pobytu delegacji z miast

partnerskich Nienburg - Niemcy, Emmaboda – Szwecja, Pionierskij – Rosja;


Organizacja konferencji dot. marketingu terytorialnego (5 czerwca 2015 r. – godz.

13:30 – 17.00, MOPS);


organizacja wystaw w Bramie Lidzbarskiej (sobota 6 czerwca 15.30 – 17.00;

niedziela 7 czerwca 10.00 – 16.00):
I.

„Historia rodziny von der Groeben z terenu Prus Wschodnich” (spotkanie
z autorem Panem Christianem von der Groebenem;
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w ramach działań „Bartoszyce Artystycznie”: Bartoszyce w obrazie – prace

II.

poplenerowe

Miejskiego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

i

inne

prace

przedstawiające nasze miasto,
„Bartoszyce historycznie” – Bartoszyce w starej fotografii.

III.


Organizacja „Bartkowego IV Jarmarku Rękodzieła” – 5-7.06.2015



Organizacja konkursu pt. „Drugie życie roweru” – 7.06.2015



Współpraca z ośrodkami kultury w Bisztynku, Górowie Iławeckim (miasto

i gmina), Sępopolu w organizacji występów na scenie przy deptaku oraz na Pl. Konstytucji
3 Maja.


Gromadzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu Międzynarodowych Dni

Regionu Bartoszyce 2015 r.


Przygotowanie relacji z obchodów Dni Regionu na stronie internetowej miasta.

2.)

Pomoc w organizacji II Bartoszyckiego Testu Coopera. Przygotowanie graficzne

plakatu informacyjnego.
3.)

Organizacja XXIII Koncertu Muzyki Dawnej pn. Pro Musica Antiqua – Muzyka

Europejska w Zabytkach i Przyrodzie Warmii i Mazur – 28 czerwca, godz. 19:00
w Kościele pw. św. Jana Ewangelisty i Matki Bożej Częstochowskiej w Bartoszycach.
4.)

Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym „Fundusze Unijne – Perspektywa 2014

-2020” w Bartoszyckim Domu Kultury w dn. 26.05.2015 r., prowadzonym przez
Małgorzatę Samusjew, dyrektora Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin RP „Euroregion
Bałtyk”.
5.)

Uczestnictwo w sesji Rady Miasta i Gminy Sępopola (29.05.2015 r.) –

przygotowanie prezentacji dot. idei, celów, procedury przystąpienia do stowarzyszenia
Cittaslow (Radni Sępopola podjęli uchwałę o woli przystąpienia do Stowarzyszenia).
6.)

Zgłoszenie uwag i opinii odnośnie zapisów w projekcie aktualizowanej Strategii

Rozwoju Turystyki w Województwie Warmińsko – Mazurskim (09.06.2015 r.).
7.)

Uczestnictwo w spotkaniu promocyjno - informacyjnym w Lidzbarku Warm.

(16.06.2015r.) dot. systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom wdrażanego
w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”. Na podstawie uzyskanych
informacji, przygotowywanie spotkania w Bartoszycach dla przedsiębiorców branży
turystycznej zachęcającego do uzyskania certyfikatu „Miejsce Przyjazne Rowerzystom”
(termin: czerwiec/lipiec 2015 r.).
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8.)

Uczestnictwo w konferencji „Rozwój turystyki w województwie warm. – maz.”

(17.06.2015r.)
9.)

Organizacja wyjazdu do Elbląga w związku z uczestnictwem w uroczystościach

nadania sztandaru 16 Dywizji w Elblągu – przygotowanie stoiska promocyjnego,
współpraca z lokalnymi rękodzielnikami (termin: 27.06.2015 r.).
10.)

Opracowanie biuletynu „Moje Bartoszyce” na okres luty – maj 2015r. (wersja on-

line, dystrybucja w bibliotekach, szkołach, GCI).
11.)

Opracowanie graficznych projektów plakatów dot. wydarzeń Bieg z gwiazdą,

Piknik Rodzinny oraz graficzne opracowanie informacji na stronę internetową w tym mapa
podziału miasta na rejony podległe poszczególnym strażnikom dzielnicowym.
Opracowywanie zakładki na stronie internetowej miejskiej dot. Systemu Informacji
Przestrzennej.
12.)

Prezentacja wystaw w Bramie Lidzbarskiej delegacji niemieckiej z Vierden

13.06.2015 r. (miasto partnerskie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach) oraz byłym
żołnierzom I i IX Pułku Artylerii (20.06.2015 r.).
13.)

Dokumentacja fotograficzna wydarzeń: Bieg z gwiazdą, Turniej Piłkarski „Legia –

Bart”, VI Olimpiada Przedszkolaka, IV runda Mistrzostw Okręgu w Motocrossie
połączona z II rundą Mistrzostw Miast Strefy Przygranicznej w Falczewie, Igrzyska
Młodzieży Szkolnej, itp.
14.)

Gromadzenie oraz redagowanie materiałów do kolejnego numeru” – „Moje

Bartoszyce”.
15.)

Prowadzenie strony internetowej Bartoszyce.pl, gci.bartoszyce.pl, sportowej strony

sport.bartoszyce.pl i profilu miejskiego na portalu społecznościowym Facebook.
16.)

Opracowywanie miejskiego kalendarza wydarzeń wakacyjnych w Bartoszycach

(dystrybucja w lokalnych mediach, na stronie internetowej miasta, Facebook, na miejskich
słupach ogłoszeniowych).
W zakresie pracy Wydziału Gospodarowania Mieniem
i Planowania Przestrzennego

1.

Przeznaczono do zbycia w drodze przetargu działkę położoną przy ul. Kajki

w Bartoszycach, pod zabudowę produkcyjno – usługową i magazynową. Ogłoszenie
o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po dniu 14.07.2015r.
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2.

Nabyto na rzecz Gminy Miejskiej Bartoszyce działkę położoną przy ul. Leśnej

w Bartoszycach, przeznaczoną na powiększenie cmentarza komunalnego.
3.

Wykwaterowano

mieszkańców

budynku

komunalnego

położonego

przy

ul. Jagiellończyka 8 w Bartoszycach (8 rodzin), w celu przygotowania budynku
do planowanego remontu.
4.

Zakończono prace nad elektronicznym systemem informacji przestrzennej miasta

Bartoszyce (SIP). Odnośnik do systemu znajduje się na stronie internetowej miasta:
bartoszyce.pl a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce
„Zagospodarowanie przestrzenne”. System udostępnia mapy miasta: ewidencyjną,
topograficzną, ortofotomapę oraz obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Bartoszyce, karty ewidencyjne obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji
Zabytków, granice form ochrony przyrody a ponadto kategorie i numery poszczególnych
dróg.

W zakresie pracy Straży Miejskiej

W okresie rozliczeniowym Straż Miejska realizowała swoje obowiązki w oparciu
o Ustawę o Strażach Miejsko-Gminnych i wymienionym okresie czasu ujawniła: 324
wykroczenia, z czego 164 wykroczenia porządkowe i 160 wykroczeń drogowych. Za
popełnione wykroczenia strażnicy miejscy pouczyli 158 osób, ukarali mandatami karnymi
124 osoby, skierowali 34 wnioski do Sądu Rejonowego w Bartoszycach oraz przekazali do
rozpatrzenia przez KPP w Bartoszycach 8 spraw w/s o wykroczenia.
W tym okresie pełniliśmy 44 samodzielnie służby patrolowe, oraz wspólnie
z policjantami KPP w Bartoszycach w godzinach nocnych (20.00 - 4.00) z soboty na
niedzielę - 5 razy, w sobotę w dzień 9.00 - 17.00 - 5 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, również samodzielne interwencje zgłaszane przez operatorów
monitoringu w zakresie łamania porządku i zakłócenia bezpieczeństwa w mieście w ilości
30 razy. Ponadto operatorzy monitoringu zgrywali materiał z popełnionych przestępstw
i wykroczeń, który został przekazany do KPP Bartoszyce w postaci 8 płyt DVD.
Udzielaliśmy, także pomocy osobom bezdomnym oraz po spożyciu alkoholu w postaci
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przewożenia ich do noclegowni, izby zatrzymań w KPP w Bartoszycach lub miejsca
zamieszkania - każdorazowo, jeżeli tylko zaistniała taka potrzeba.
Ponadto zabezpieczaliśmy 24 razy przewóz środków płatniczych dla potrzeb
Wydziału Finansowego Urzędu Miasta i 12 razy przewóz dokumentów dla potrzeb
Wydziału Spraw Obywatelskich. Realizowaliśmy systematycznie akcję edukacyjną
w/s pozostawiania czystości po psach przez ich właścicieli, którym rozdaliśmy 80
woreczków. W/w okresie czasu kontrolowaliśmy zachowanie środków ostrożności przy
wyprowadzaniu psów, wspomagaliśmy pracowników SPP w kontrolowaniu opłat
parkingowych,

kontrolowaliśmy

czystość

chodników

przebiegających

wzdłuż

nieruchomości oraz innych miejsc na terenie miasta, w tym niezagospodarowanych działek
budowlanych, a także przestrzeganie uchwały RM Nr XXXVI/276/13 w/s zakazu
spożywania alkoholu na terenie miasta Bartoszyce. Tegoroczne Międzynarodowe Dni
Regionu Bartoszyce 2015 przebiegły spokojnie bez większych wybryków chuligańskich.
Nad porządkiem i bezpieczeństwem przez wszystkie dni uroczystości czuwała Cała Straż
Miejska oraz patrole policyjne z KWP w Olsztynie i z KPP 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 spotkaniach grup roboczych Zespołu - na terenie Ośrodka odbyły się 4
spotkania z ofiarami przemocy i 7 spotkań ze sprawcami,
- w dniu 10 czerwca 2015 r. uczestniczyli (8 osób) w konferencji pn. „Rodzina
drogowskazem życia”, zorganizowanej przez UM Bartoszyce w ramach obchodów XVII
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,
- prowadzili nabór 30 dzieci do udziału w obozie w Swobodnie, organizowanym przez
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Bartoszycach, dofinansowanym ze
środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, m.in.:
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02.06.2015r – odbyło się spotkanie z geografem - Panem Ludwikiem Kożuchowskim.
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy zgłębiali tajniki związane ze zmianami,
jakie zachodzą na powierzchni Ziemi.
08.06.2015r – Uczestnicy ŚDS odwiedzili Bramę Lidzbarską, w której z okazji
Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 2015r. były wyeksponowane trzy wystawy:
„Bartoszyce w starej fotografii”, „Bartoszyce w obrazie” oraz „ Historia pruskiej rodziny
von der Groeben”.
17.06.2015r - Placówka zaprezentowała się na X Festynie Integracyjnym Środowiskowych
Domów Samopomocy województwa warmińsko-mazurskiego pod nazwą „Folkowe
wibracje”. Uczestnicy otrzymali Puchar oraz dyplom za uczestnictwo.
18.06.2015r - Uczestnicy zajęć ŚDS wzięli udział w VIII Wojewódzkim Turnieju Tenisa
Stołowego o Puchar Prezesa Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim.
3. Ponadto:
1) W ramach XVIII edycji projektu pn. Bartoszyckie Spotkania Artystyczne Osób
Niesamodzielnych:
- 29-30.05.2015r odbyły się prezentacje artystyczne, w których wzięło udział 700
osób z 34 placówek wsparcia z terenu woj. warmińsko-mazurskiego i Rosji
(z Bagrationowska i Pionierskiego) oraz zaproszeni goście. Realizacja tegorocznego
przedsięwzięcia została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach. Na przestrzeni dwóch dni odbywały się: występy sceniczne, wystawa
prac, stoiska warsztatowe oraz piknik integracyjny.
Podczas pierwszego dnia na scenie prezentowały się osoby niepełnosprawne
z zaburzeniami psychicznymi ze środowiskowych domów samopomocy, zaś drugiego dnia
w występach scenicznych udział wzięły osoby starsze, reprezentujące domy dziennego
pobytu. Grupy przedstawiły repertuar taneczny i wokalny przygotowany w trakcie
całorocznych zajęć terapeutycznych.
Na wystawie prac zaprezentowano 427 eksponatów - m.in. rzeźby, obrazy olejne, witraże,
ceramikę, wyroby z wikliny. Placówki przygotowały również 6 stoisk warsztatowych, na
których demonstrowały nowe metody i techniki pracy terapeutycznej.
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- 09-20.06.2015r odbył się XV Integracyjny Plener Plastyki - Dębówko 2015r.
Uczestnicy Pleneru zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne w zakresie malarstwa
oraz rzeźby. W trakcie wernisażu, który odbył się 19.06.2016r. w siedzibie MOPS
wyeksponowano 48 prac.
2) 19.06.2015r w siedzibie Ośrodka odbyło się seminarium RAZEM PRZECIW
PRZEMOCY, podsumowujące roczną realizację projektu Bliscy nie krzywdzą – bliscy
kochają. Udział w nim wzięli m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, policjanci, kuratorzy sądowi, pracownicy służby zdrowia i oświaty oraz
zaproszeni goście (60 osób). Grono prelegentów było reprezentowane przez członków
ogólnopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” z siedzibą w Warszawie oraz przedstawicieli Ośrodka Pomocy dla Osób
Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu.
3) W oparciu o wnioski przygotowane przez MOPS, Gmina Miejska Bartoszyce otrzymała
dofinansowanie:
- od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 316.350 zł na adaptację
i wyposażenie pozostałej, niezagospodarowanej powierzchni po byłej siedzibie Domu
Noclegowego.

Dzięki

pozyskanym

środkom

zostanie

rozszerzona

działalność

merytoryczna Środowiskowego Domu Samopomocy;
- z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Osłonowego
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie”, na realizację projektu „Bliżej siebie - lokalnie przeciwko przemocy
w rodzinie”. Łączna wartość projektu 53.570 zł, w tym kwota dofinansowania - 41.000 zł.
Wkład własny do projektu został zadeklarowany w ramach środków przeznaczonych na
bieżącą działalność Ośrodka.
4) W oparciu o bazę lokalową MOPS odbyło się 13 spotkań o charakterze stałym,
zorganizowanych m.in. przez grupy robocze Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grupy
wsparcia i organizacje pozarządowe skupione w Programie Miejskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych Pomocy Społecznej oraz 3 spotkania okolicznościowe
(konferencja pn. „Marketing terytorialny, czyli jak wykreować miasto w teorii i praktyce”
zorganizowana przez Urząd Miasta Bartoszyce, seminarium RAZEM PRZECIW
PRZEMOCY oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - relaksacyjne prowadzone przez Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków);
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5) Trwa realizacja, rozpoczętych 17 lutego br. prac społecznie użytecznych, w których
biorą udział Klienci Ośrodka - obecnie 8 osób, w tym 5 kobiet i 3 mężczyzn. Panie
wykonują prace porządkowe wewnątrz budynku oraz pomagają w pralni, natomiast
panowie uczestniczą w pracach ogólnobudowlanych i porządkowych.

ZAO

1.

W odpowiedzi na złożone wnioski do MEN o zwiększenie oświatowej subwencji

ogólnej z 0,4% rezerwy w 2015 roku, według informacji umieszczonej na stronie
internetowej MEN Gmina Miejska otrzymała:


30 000 zł na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki

zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach (kwota wnioskowana 56 510,00 zł)


39 000 zł na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce

dydaktyczne dla szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację
włączającą (kwota wnioskowana 124 770,00 zł).

2.

Trwają prace nad przygotowaniem wniosku do Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego o udzielenia wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej
w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”.
Maksymalna kwota wsparcia finansowego z budżetu państwa to:
- 1 000 zł dla szkół liczących do 70 uczniów
- 1 300 zł dla szkół liczących od 71 do 170 uczniów
- 2 170 zł dla szkół liczących więcej niż 170 uczniów
Organ prowadzący szkoły ubiegający się o wsparcie finansowe w ramach rządowego
programu będzie obowiązany zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację
programu (co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania).
Termin złożenia wniosku przez organ prowadzący mija 8 lipca 2015 r.

3.

W okresie ferii letnich w Szkole Podstawowej Nr 3 planowana jest organizacja

zajęć opiekuńczych dla dzieci z bartoszyckich szkół.
Zajęcia prowadzone będą w dni robocze w okresie od 29.06.2015 r. do 21.08.2015 r. od
godz.9:00 do 13:00.
Ponadto w szkole będzie zapewniona możliwość spożywania obiadów przez wszystkich
chętnych uczniów.
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