Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności
w okresie między IX a X Sesją Rady Miasta Bartoszyce
tj. w okresie od 23.04.2015 r. do 27.05.2015 r.

W zakresie pracy Zamówień Publicznych

1. Ogłoszono postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego na projekt budowy dróg
wraz z uzbrojeniem części osiedla 650 – lecia.
Otwarcie ofert w dniu 29.05.2015r
4. Ogłoszono postępowanie 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).
Otwarcie ofert w dniu 01.06.2015r.
5. Dnia 25.05.2015r otwarto oferty w postępowaniu na budowę ul. Wybrzeża. Wpłynęły
dwie oferty, ofertę z najniższą ceną złożył wykonawca Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów z Mińska Mazowieckiego.

W zakresie pracy Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego

o

Budowa budynku administracyjno – socjalnego dla Centrum aktywizacji sportowo –
rekreacyjnej dzieci i młodzieży przy ul. Korczaka. Roboty zostały zakończone,
dokonywane są czynności odbioru.

o

Zrealizowano budowę linii kablowych wraz z szafami zasilającymi na Placu
Bohaterów Westerplatte. Instalacja będzie służyć zasilaniu w energię imprez
o charakterze kulturalno – oświatowym.

o

Trwają prace związane z realizacją zadania „Przebudowa ul. Mrongowiusza”

o

Zrealizowano budowę parkingu przy ul. Nad Łyną. Zadanie zrealizowano w ramach
robót publicznych.

o

Zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Obiekt powstał przy placu
zabaw przy ul. Bohaterów Monte Cassino. Łącznie ustawiono 16 urządzeń
treningowych.

W zakresie realizacji zadań bieżących:
o

remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych,

o

wdrażanie zmian organizacji ruch drogowego,
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o

wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego;

o

wydawanie warunków technicznych na włączenie do sieci deszczowej,

W zakresie pracy Wydziału Spraw Społecznych
1. Udział pracownika Wydziału Spraw Społecznych w spotkaniu roboczym terenowych
koordynatorów Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny. Na terenie naszego miasta
zaplanowano 34 wydarzenia o charakterze sportowo – rekreacyjnych w dniach od 15.05
do 12.06. 2015 r.
2. Zorganizowano przyjazd mammografu do Bartoszyc. Podczas 2 dni przebadano 71
kobiet w ramach ,,Populacyjnego Programu Profilaktycznego Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi”
3. Współorganizacja dwudniowego szkolenia (28-29.04.2015) dla organizacji
pozarządowych wspólnie ze Elbląskiem Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych (ESWIP). Szkolenie dotyczyło źródeł finansowania organizacji
pozarządowych, zasad przyznawania pieniędzy publicznych organizacjom pozarządowym,
omówiono podstawy formalno – prawne oraz zasady współpracy, omówiono otwarty
konkurs ofert – oraz dobre praktyki, czyli jak jest idealnie, a także jak i gdzie szukać
konkursów na działania organizacji pożytku publicznego. Projekty to ciągle jedno
z głównych źródeł finansowania działalności NGO, dlatego też od umiejętności ich pisania
często zależy "być albo nie być" organizacji. 28 osób z różnych organizacji z naszego
terenu wzięło udział w tym szkoleniu. Podnieśli oni swoje kompetencje z zakresu
formułowania diagnozy, celów, rezultatów i konstruowania budżetu w pisanych
projektach.
4. Zorganizowanie spotkania wolontariuszy z Hiszpanii z Burmistrzem Miasta Bartoszyce
przebywających 3 tyg. w województwie, w tym 3 dni w Bartoszycach, w ramach projektu
,,Wolontariusz 50+”. Wolontariusze przyjechali na zaproszenie Federacja Organizacji
Socjalnych w Olsztynie.
5. Sporządzono informację za 2014 rok z realizacji Miejskiego Programu ,,Wyrównywania
szans życiowych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Bartoszyce na
lata 2012-2015”
6. Sporządzono sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr X/11/2005 z dnia 15 października
2005 r. oraz nowelizacji Uchwały nr XVII/118/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. dotyczących
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bartoszyce do 2015 r.
7. przygotowano obszerną informację dotyczącą realizacji uchwały nr XXX/229/2009
Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 luty 2009 r. z Programu Bezpieczeństwa Społecznego
,,Bezpieczne Bartoszyce”.
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8. Zgłoszono miasto Bartoszyce do VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich”,
działania którego odbędą się w dniach 26 maja do 1 czerwca 2015 r. Miasto Bartoszyce
wzorem lat ubiegłych próbuje wywalczyć nagrodę dla miasta. Rozpropagowano akcję
wśród szkół, przedszkoli, wszystkich instytucji kultury i sportu, organizacji pożytku
publicznego. Podjęte zostały działania prawie przez wszystkie szkoły i przedszkola, NGO.
Miasto wspólnie z BOSiR zorganizowało II Bartoszycki Test COOPERA, w którym
wszyscy bezpłatnie mogli sprawdzić swoją kondycję. Test odbył się w dniu 26.05.2015 r.
(wtorek) na stadionie miejskim w Bartoszycach od godz. 13.00 co 0,5 godziny.
9. Udział pracownika wydziału na uroczystej Inauguracji XVII Warmińsko – Mazurskich
Dni Rodziny na zaproszenie marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
10. przygotowywanie programu Konferencji pn. ,,Rodzina drogowskazem życia”
w ramach obchodów XVII Warmińsko – Mazurskich dni Rodziny, która odbędzie się
w dniach 10 czerwca 2015 r. o godz. 11 w MOPS. Ogłoszenie Konkursu plastycznego dla
dzieci pn. ,,Jak spędzam czas z moją rodziną”.
11. Przyjęto zgłoszenia o organizacji imprez jednorazowych w okresie sprawozdawczym
tj.:


Bartoszyckie Stowarzyszenie na rzecz Honorowego Krwiodawstwa, Dawstwa
Szpiku Kostnego i Dawców Organów RUBIN – akcja poboru krwi 29.04.2015 r.
 Oddział Rejonowy PCK – Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
Przedmedycznej w kat. Gimnazja i szkoły średnie w dniu 9.05.2015 r. (zakupiono,
także puchary za 3 pierwsze miejsca w kat. Gimnazja i nagrody rzeczowe)
 PCK i Zarząd Klubu Honorowego Dawców Krwi ,,Na Granicy”- akcja poboru krwi
w ramach ogólnopolskiej Akcji pod hasłem ,,Na straży życia”18.05.2015 r.
 PCPR – Kampania i akcja informacyjna na rzecz rodzicielstwa zastępczego oraz
promowania rodzinnej pieczy zastępczej w dniu 26.05.2015 r.
 Jarmark staroci w dniu 9.05.2015 r.
 Organizacja happeningu Komitet Pomocy Marcelinie w dniu 26.04.2015 r.
12. Przyjęto wnioski na organizację imprez masowych:
 ,,Moto majówka” w dniu 3 maja 2015 r.
 Międzynarodowe Dni Regionu Bartoszyce 2015 w dniach 5-6-7 czerwca 2015 r.
13. Przyjęto wnioski o zakup nagród i pucharów:





Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych 27.05.2015 r. –
powiatowa Pracownia Metodyczna
Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej dla szkół podstawowych 27.05.2015 r.
Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w kat. Gimnazja
i szkoły średnie w dniu 9.05.2015 r.
I TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO Strażaków Ratowników Jednostek
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w dniu 26.04.2015 r.
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Ufundowanie pucharów na IV Rundę Miasta strefy przygranicznej i II Rundę
Warmińsko – Mazurskich Mistrzostw Okręgu w Motocrossie w dniu 24.05.2015 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
odbędą się na Jeziorku Miejskim w Bartoszycach.
14. Udział pracownika WSS w konferencji ,,Ekonomia społeczna- nowa perspektywa,
nowe wyzwania” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski w ramach III Warmińsko –
Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną w dniu 22.05.2015 r. (Rola Ekonomii Społecznej
RPO Warmia i Mazury 2014-2020).
15. Udział 2 pracowników WSS w szkoleniu – Fundusze Europejskie – perspektywa 20142020 w dniu 26.05.2015r.
16. Partnerstwo w organizacji imprezy IV Wojewódzkich Biegów Przełajowych Pieny
2015 z cyklu ,,Urzędasy biegną przez lasy” w dniu 30.05.2015 r.

W zakresie pracy Wydziału Marketingu i Informacji

1.

Prowadzenie działań związanych z organizacją Międzynarodowych Dni Regionu

Bartoszyce 2015:
- opracowanie graficzne, wydruk oraz dystrybucja zaproszeń na MDRB 2015;
- koordynacja oraz zebranie informacji, opracowanie graficzne plakatu informacyjnego
dot. MDRB 2015, opracowanie ulotek w j. rosyjskim; dystrybucja ulotek i plakatów na
terenie miasta, powiatu, województwa;
- współpraca z ośrodkami kultury z Bisztynka, Górowa Iławeckiego (miasto i gmina),
Sępopola przy organizacji występów na scenie przy poidełku oraz na Pl. Konstytucji 3
Maja;
- organizacja konferencji dot. marketingu terytorialnego, w ramach otwarcia
Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 2015 (5 czerwca 2015 r. – godz. 13:30 –
17.00, MOPS); [opracowanie programu, zaproszenie prelegentów, opracowanie
i dystrybucja zaproszeń];
- zaproszenie i organizacja pobytu delegacji zagranicznych z miast partnerskich podczas
MDRB 2015; (zaproszenia skierowano do wszystkich miast partnerskich: Litwa – Varena,
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Ukraina – Berezne, Niemcy – Nienburg, Szwecja – Emmaboda, Rosja – Pionierskij,
Bagrationowsk), potwierdziły swoją obecność: Pionierskij, Emmabooda, Nienburg;
- organizacja wystaw w Bramie Lidzbarskiej (sobota 6 czerwca 15.30 – 17.00; niedziela 7
czerwca 10.00 – 16.00):
a) „Historia rodziny von der Groeben z terenu Prus Wschodnich” (spotkanie
z autorem Panem Christianem von der Groebenem – sob.06 czerwca godz. 15.30),
b) w ramach działań „Bartoszyce Artystycznie”: Bartoszyce w obrazie – prace
poplenerowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i inne prace przedstawiające
nasze miasto,
c) „Bartoszyce historycznie” – Bartoszyce w starej fotografii.
- organizacja przedsięwzięć:
a) „Bartkowy IV Jarmark Rękodzieła” – 5-7.06.2015 (dystrybucja zaproszeń,
koordynacja przydzielania miejsc, itp.)
b) „Drugie Życie Roweru” – 7.06.2015 (godz. 14.00 – 16.00).
2.
Pomoc w organizacji Dni Otwartych Koszar w 20 Bartoszyckiej Brygadzie
Zmechanizowanej (08.05.2015).
3.
Pomoc w organizacji Europejskiego Tygodnia Sportu.
4.
Pomoc w organizacji samorządowych biegów przełajowych 2015 „Urzędasy
biegną przez lasy”.
5.
Uczestnictwo, tworzenie i gromadzenie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń
odbywających się na terenie miasta.
6.
Udział w festiwalu Cittaslow (przygotowanie stoiska promocyjnego) – Gołdap 9
maja br., współpraca z mniejszościami bartoszyckimi, środowiskiem rękodzielników
(Mirosława Stepaniuk, Małgorzata Wędrowska, Danuta Radziulewicz, Piotr Gołebiowski).
Przyznanie certyfikatu członkowskiego - nadanie w czerwcu Abbiategrasso we Włoszech
podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Stowarzyszenia.
7.

Opracowanie informacji w j. polskim i angielskim – charakterystyka miasta

i okolic, na oficjalną stronę internetową Miast Cittaslow www.cittaslow.org;
www.cittaslowpolska.pl.
8.

Uczestnictwo w spotkaniu dot. konkursu skierowanego do jednostek samorządu

terytorialnego „Modelowa rewitalizacja miast” (Urząd Marszałkowski 15.05.2015 r.);
Celem konkursu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (gmin posiadających
status miasta) w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań
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w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich. Opracowane lub zaktualizowane
w ramach konkursu programy rewitalizacji będą traktować rewitalizację jako proces
kompleksowy, uwzględniający elementy zarówno infrastrukturalne i gospodarcze, jak
również społeczne. Efekty dofinansowanych projektów będą mogły stanowić wzór, dla
innych miast, realizujących własne projekty rewitalizacyjne.
9. Uczestnictwo w spotkaniu konsultacyjnym projektu zaktualizowanej „Strategii Rozwoju
Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego” (Urząd Marszałkowski 22.05.2015 r.).

Projekt strategii umieszczony jest na stronie: www.warmia.mazury.pl w zakładce
TURYSTYKA I PROMOCJA –> STRATEGIA I ANALIZY Z ZAKRESU TURYSTYKI.
Opinie, uwagi można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych do dn. 9 czerwca br.

10.

Uczestnictwo w spotkaniu w Górowie Iławeckim w dn. 25.05 (gminy ościenne:

Górowo Ił. miasto i gmina, Gmina Bartoszyce, Bisztynek, Starostwo Powiatowe) m.in.
w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska dot. zapisów w projekcie ww. strategii.
11.

Zgłoszenie Miasta Bartoszyce do udziału w projekcie „Małe miasta, duże pomysły

(idee)” organizowanego przez Gminę Miejską Mazzaron w Hiszpanii w ramach programu
URBACT III. Projekt zakłada umożliwienie współpracy pomiędzy miastami poprzez:
promocję start-up’ów związanych z turystyką, zwiększenie konkurencyjności lokalnych
przedsiębiorstw MŚP działających w branży turystycznej, zachęcanie do inwestowania
w turystykę w mieście, podniesienie kwalifikacji pracowników w sektorze turystyki,
promocję miasta skierowanej na wzrost liczby turystów; (wypełnienie formularza
zgłoszeniowego w j. angielskim dot. m.in. opisu miasta, przedstawienia charakterystyki
branży MŚP w turystyce w Bartoszycach, zakładane cele do osiągnięcia w projekcie, itp.).
49 miast zgłosiło swój akces do przystąpienia do projektu, do 16 czerwca nastąpi wybór
miast (faza 1 projektu wybór 4-6 miast, faza 2 projektu wybór do 12 miast).
URBACT III to program Europejskiej Współpracy Terytorialnej współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz państw
członkowskich i jest realizowany przez okres programowania 2014-2020. Intencją jest, aby
URBACT III działał jako europejski program wymiany wiedzy i nauki, promujący zrównoważony
rozwój obszarów miejskich, co pozwoli miastom europejskim współdziałać w celu wypracowania
rozwiązań dla wyzwań stojących przed miastami oraz wymieniać dobre praktyki, lekcje i
rozwiązania ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w politykę miejską w całej Europie.
Metoda URBACT polega na tworzeniu partnerstw miast europejskich - zwanych w programie
’sieciami’ - o określonym profilu tematycznym, zgodnym z polityką spójności UE. Przewiduje się
tworzenie trzech rodzajów projektów w programie URBACT: Sieci Planowania Działań, Sieci
Wdrażania i Sieci Transferu. Tworzenie Sieci w URBACT przebiega w dwóch etapach lub fazach:
trwająca pół roku faza 1 ma na celu sformułowanie założeń danej sieci a jej efektem ma być
przygotowanie wniosku dla drugiej fazy. W skład partnerstwa składającego wniosek w pierwszej
fazie wchodzą 4 do 6 miast z których jeden przyjmuje rolę lidera (w programie URBACT zwani
Partnerami Wiodącymi). Faza 2 następuje po wyselekcjonowaniu ze zgłoszonych partnerstw tych,
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które mają największe szanse zrealizować cele projektu. Faza ta trwa dwa lata i może w niej
uczestniczyć od 8 do 12 miast lub niemiejskich partnerów.

12.

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

miejskiego na portalu społecznościowym Facebook
13.

Gromadzenie oraz redagowanie materiałów do kolejnego numeru „Moje

Bartoszyce” – wersja online.

W zakresie pracy Wydziału Gospodarowania Mieniem
i Planowania Przestrzennego
1.
Przeznaczono do zbycia w drodze przetargu działkę przy ul. Bema w Bartoszycach
przeznaczoną pod budowę zespołu garaży. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do
publicznej wiadomości po dniu 19.06.2015r.
2.
Ogłoszono przetarg na dzierżawę działek przy ul. Mierosławskiego i Dąbrowskiego
w Bartoszycach przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych.
3.
Odbyło się spotkanie Gminnej Komisji Urbanistycznej, która zaopiniowała
projekty dwóch planów zagospodarowania przestrzennego: na tereny włączone w granice
miasta oraz na teren pomiędzy ul. Limanowskiego i Pieniężnego. Projekty zostaną
przedłożone do dalszych uzgodnień.
W zakresie pracy Straży Miejskiej

W okresie rozliczeniowym tj. w dniach 22.04.2015r.-25.05.2015r. Straż Miejska
realizowała swoje obowiązki w oparciu o Ustawę o Strażach Miejsko-Gminnych,
w wymienionym okresie czasu ujawniono: 412 wszystkich wykroczeń, z czego 220
wykroczeń porządkowych i 192 wykroczenia drogowe. Za popełnione wykroczenia
strażnicy miejscy pouczyli 168 osób, ukarali mandatami karnymi 178 osób, skierowali 60
wniosków do Sądu Rejonowego w Bartoszycach oraz przekazali do rozpatrzenia przez
KPP w Bartoszycach 6 spraw w/s o wykroczenia.
W tym czasie pełniliśmy samodzielne służby patrolowe, które wystawialiśmy 47
razy, oraz wspólnie z policjantami KPP w Bartoszycach wystawialiśmy w godzinach
nocnych (20.00-4.00) z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę- /6 razy/, w sobotę
w dzień 9.00-17.00 -/4 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 44 razy. Ponadto operatorzy monitoringu zgrywali materiał
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z popełnionych przestępstw i wykroczeń w/w okresie rozliczeniowym, który został
przekazany do KPP Bartoszyce w postaci 6 płyt DVD. Udzielaliśmy, także 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 zabezpieczaliśmy 28 razy przewóz środków płatniczych dla potrzeb
Wydziału Finansowego Urzędu Miasta i 14 razy przewóz dokumentów dla potrzeb
Wydziału Spraw Obywatelskich. Realizowaliśmy systematycznie akcję edukacyjną w/s
pozostawiania czystości po psach przez właścicieli psów w wyniku, której rozdaliśmy 140
woreczków na zbieranie nieczystości właścicielom psów. W/w okresie czasu
kontrolowaliśmy, także zachowanie środków ostrożności przy wyprowadzaniu psów,
wspomagaliśmy pracowników SPP w kontrolowaniu opłat parkingowych,
kontrolowaliśmy czystość chodników przebiegających wzdłuż nieruchomości oraz
w innych miejscach na terenie miasta, a także systematycznie kontrolowaliśmy
przestrzeganie uchwały RM Nr XXXVI/271/13 w związku z obowiązującym zakazem
spożywania alkoholu na terenie miasta Bartoszyce.
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 w dniu 14.05.2015 r. oraz w spotkaniach grup roboczych Zespołu - na terenie
Ośrodka odbyło się 12 spotkań z ofiarami przemocy i 9 spotkań ze sprawcami,
- w dniu 29 kwietnia 2015 r. uczestniczyli (14 osób) w szkoleniu: „Pierwsza pomoc
w sytuacjach kryzysowych. Standard interwencji kryzysowej dla profesjonalistów i paraprofesjonalistów”, zorganizowanym przez UM Bartoszyce,
- prowadzili nabór 17 dzieci do udziału w obozie profilaktyczno-sportowym w Juracie,
organizowanym przez Akademię Ruchu w Bartoszycach.
2. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, m.in.:
23.04.2015r. - w ramach projektu pn. „Bliscy nie krzywdzą – bliscy kochają”, w Placówce
odbyło się spotkanie z przedstawicielem Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach,
dotyczące roli i zadań prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie oraz
zasad zgłaszania przestępstw.
5-7.05.2015r. - terapeuta zajęciowy i dwoje uczestników zajęć terapeutycznych
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bartoszycach wzięło udział w wizycie studyjnej
w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy.
W spotkaniu udział wzięło również 4 przedstawicieli Ośrodka dla osób z zaburzeniami
psychicznymi La Forestiére w Brukseli. W trakcie 3-dniowego pobytu odbyły się
następujące wydarzenia:
1. Spotkanie z władzami miasta i Powiatu Nidzickiego.
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2. Konferencja poświęcona uczestnictwu osób niepełnosprawnych intelektualnie
w życiu społecznym.
3. Prezentacja Placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzeniem
Umysłowym w Nidzicy: Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu
Pomocy Społecznej.
4. Koncert Radości i Nadziei, zorganizowany z okazji Dnia Godności Osób
Niepełnosprawnych, w którym uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bartoszycach zaprezentowali swoje umiejętności wokalne.

3. Ponadto:
- od 4 maja 2015 r. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa WarmińskoMazurskiego FOSa w Olsztynie uruchomiła w siedzibie MOPS Punkt Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem. Punkt, w którym dyżur pełni doradca pierwszego
kontaktu, psycholog i prawnik, prowadzony jest w ramach Warmińsko-Mazurskiej Sieci
Pomocy Ofiarom Przestępstw, koordynowanej przez Ośrodek Pomocy dla Osób
Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji
Społecznej w Elblągu;
- trwają przygotowania pierwszych wydarzeń XVIII edycji Bartoszyckich Spotkań
Artystycznych Osób Niesamodzielnych. Udział w prezentacjach scenicznych, wystawie
rękodzieła oraz stoiskach warsztatowych w dniach 29 - 30 maja potwierdziło łącznie 35
placówek;
- w oparciu o bazę lokalową MOPS odbyło się 26 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 4 spotkania okolicznościowe (m.in.
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej i szkolenie z pierwszej pomocy
przedmedycznej zorganizowane przez ZR PCK w Bartoszycach oraz ćwiczenia
rehabilitacyjno - relaksacyjne prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków);

- trwa realizacja, rozpoczętych 17 lutego br. prac społecznie użytecznych, w których
biorą udział Klienci Ośrodka - obecnie 7 osób, w tym 4 kobiety i 3 mężczyzn. Panie
wykonują prace porządkowe wewnątrz budynku oraz pomagają w pralni, natomiast
panowie uczestniczą w pracach ogólnobudowlanych i porządkowych.

ZAO

1. Od 18 maja trwa rekrutacja uzupełniająca do bartoszyckich przedszkoli. Wnioski
o przyjęcie do przedszkola mieszkańcy Bartoszyc mogą składać do 10 czerwca.
2. Stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach, po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej przedszkola, na okres od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia
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2020 roku powierzono pani Annie Chilimończyk – długoletniej nauczycielce Przedszkola
Publicznego nr 6 w Bartoszycach.
3. Dnia 28 kwietnia odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1
w Bartoszycach. Konkurs nie wyłonił kandydata na dyrektora, gdyż żaden z uczestników
nie otrzymał bezwzględnej większości głosów obecnych członków komisji. Po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej zespołu, stanowisko to powierzono pani Halinie
Jędrzejewskiej – obecnej dyrektor Gimnazjum w Bezledach, długoletniej nauczycielce
Zespołu Szkół nr 1 w Bartoszycach. Stanowisko obejmie od 1 września 2015 roku na okres
5 lat do 31 sierpnia 2020 roku.
4. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej wystąpiono do Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty o uzgodnienia przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach pani Elżbiecie Danilewicz na kolejną 5-letnią kadencję
do 31 sierpnia 2020 roku.
5. Pozyskano dotację w wysokości 808 000 zł na utworzenie nowych miejsc sprawowania
opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz ich funkcjonowanie w ramach programu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH- edycja 2015”. Dotacja,
w wysokości 80% wartości zadania, zostanie wykorzystana na adaptację budynku przy ul.
Mazurskiej 17, na potrzeby 20 dzieci oraz 4 dziennych opiekunek.
6. Wystąpiono z prośbą do Powiatowego Urzędu Pracy o zorganizowanie kursu dla
bezrobotnych dającego kwalifikacje do pracy w charakterze dziennego opiekuna.
7. Złożono wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w
roku 2015 na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej w szkołach. Wnioskowana kwota 56 510,00 zł
8. Zgłoszono chęć uczestnictwa klas pierwszych szkół podstawowych do programu MAŁY
MISTRZ w roku szkolnym 2015/2016. (liczba zgłoszonych klas pierwszych ogółem- 11).
9. Przeprowadzono audyt zewnętrzny na zakończenie trwałości projektu „Podniesienie
jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Miejskiej Bartoszyce
poprzez zakup wyposażenia do interaktywnych sal lekcyjnych”. Opinię i raport przesłano
do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na
lata 2007-2013.
10. Przeprowadzana jest kontrola problemowa w szkołach i przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bartoszyce w zakresie zapewnienia
bezpiecznego korzystania z urządzeń zamontowanych na szkolnych boiskach i placach
zabaw.
11. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin sp. z o.o. z Bydgoszczy wykonało dokumentację
projektową pod kątem zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w Przedszkolu
Niepublicznym ,,Stokrotka”.
Kosztorys inwestorski:
- roboty elektryczne: 87 226,18 zł
- roboty budowlane: 99 173,36 zł
Razem ( brutto): 186 399,54 zł
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