INFORMACJA
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z działalności w okresie międzysesyjnym
tj. od 28.09.2017 do 30.11.2017
Przedstawiona Państwu informacja zawiera najistotniejsze w naszym przekonaniu działania, moje,
pracowników urzędu oraz jednostek podległych, w sposób zasadniczy wpływające na rozwój miasta,
a poprzez to zmianę standardu życia mieszkańców Bartoszyc.
WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY
1. Pracownicy Wydziału przekazali plac budowy dla inwestycji - przebudowa części ulicy Piłsudskiego
w Bartoszycach,
2. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami:
- rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach etap I,
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach - projekt
dofinansowany ze środków UE,
- budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego,
- przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Kopernika,
- remont części elewacji Urzędu Miasta Bartoszyce,
- przebudowy części ul. Piłsudskiego.
3. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad wykonaniem dokumentacji budowlanej dla inwestycji:
- przebudowa mostu na przepust nad rzeką Suszycą w ciągu ul. Leśnej,
- zmiany sposobu użytkowania budynku hydroforni i wymiennikowni przy ul. Wyszyńskiego 5
w Bartoszycach na miejsce sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennych opiekunów,
- przebudowa ul. Jeziornej wraz z infrastrukturą.
- zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Struga 12.
4. Pracownicy Wydziału sprawowali nadzór i dokonali odbioru robót budowlanych polegających na:
- wykonaniu opaski odwadniającej budynek przy ul. Hubalczyków 2,
- modernizacji budynku przy ul. Cynkowej 2,
- wykonanie placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego.
5. Pracownicy Wydziału dokonali odbioru dokumentacji budowlanej dla inwestycji:
- przebudowa ul. Jeziornej w Bartoszycach wraz z infrastrukturą.
6. Przygotowane zostały założenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na wykonanie:
- przebudowy ul. Piłsudskiego w Bartoszycach,
- odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Bartoszyce.,
- zimowe utrzymanie dróg, chodników oraz placów na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce.
7. Przygotowano dokumenty związane ze złożeniem oferty w ramach Resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – konkurs „Maluch plus” 2018 (moduł 1a)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. Zakończono drugie postępowanie na dostawę sprzętu do uruchomianych e-usług publicznych.
Wybrano ofertę firmy Decsoft S.A. z Warszawy za kwotę 59.776,03 zł.
2. Zakończono postępowania:
- na uruchomienie e-uslug publicznych. Wybrano ofertę firmy Asseco Data Systems S.A. z Gdyni
za kwotę 1.698.396,27 zł.,
- na przebudowę części ul. Piłsudskiego. Wybrano ofertę firmy Marpol Marcin Szutowicz
z Wiatraka koło Bartoszyc, za kwotę 760.733,33 zł.
3. Unieważniono drugie postępowanie na remont ul. Staszica. Nie wpłynęła żadna oferta.
4. Otwarto oferty postępowania na budowę hali sportowej przy ul. Słowackiego. Wpłynęły dwie
oferty za kwoty: 12.943.000,00 zł oraz 10.291.304,95 zł.
5. Otwarto oferty na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Wpłynęła jedna oferta za kwotę 3.020.413,54 zł.
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
1. Przeprowadzono przetargi:
a) na dzierżawę stanowisk pod stoiska handlowe położone przy cmentarzach komunalnych przy
ul. Kętrzyńskiej i ul. Leśnej w Bartoszycach w celu prowadzenia sprzedaży w okresie Święta
Zmarłych:
- w I przetargu, dnia 20.10.2017 r. wydzierżawiono 16 stanowisk.
- w II przetargu, dnia 26.10.2017 r. wydzierżawiono 2 stanowiska.
b) w dniu 19.10.2017 r.:
- na zbycie działki położonej przy ul. Gdańskiej w Bartoszycach, przeznaczonej pod zabudowę
usługowo – handlową – działka została zbyta.
- na zbycie działki położonej przy ul. Leśnej w Bartoszycach, przeznaczonej pod budowę kaplicy
przy cmentarzu komunalnym – działka nie została zbyta.
c) w dniu 16.11.2017 r.:
- na zbycie działki położonej przy ul. Kętrzyńskiej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno –
składowo – magazynową. Działka nie została zbyta.
- na dzierżawę działki położonej przy ul. Sikorskiego, przeznaczonej pod budowę garażu – działka
została wydzierżawiona.
2. Burmistrz Miasta złożył Oświadczenie o odwołaniu darowizny nieruchomości położonej przy
ul. Boh. Monte Cassino dokonanej przez Gminę Miejską Bartoszyce na rzecz Powiatu
Bartoszyckiego, z przeznaczeniem pod budowę boiska sportowego.
3. W dniu 10.10.2017 r. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z projektantem w sprawie przyjęcia
założeń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 fragmentów miasta
Bartoszyce. Dnia 17.11.2017 r. Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna zaopiniowała
pozytywnie projekt planu. Projekt planu zostanie przesłany do zaopiniowania i uzgodnień przez
właściwe urzędy i instytucje.
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, WSPÓŁPRACY I ROZWOJU
1. 11 października w Bramie Lidzbarskiej zorganizowane zostało uroczyste spotkanie z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Spotkanie było doskonałą okazją do wręczenia specjalnych wyróżnień
dyrektorom oraz nauczycielom z bartoszyckich placówek oświatowych.

2. Pracownicy wydziału wsparli organizację 9-ego Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego MTB na
Górze Zamkowej. Organizatorami przedsięwzięcia były klub kolarski „RANT” oraz MDK UKS
„Przyjaźń”. Zawody odbyły się z udziałem kolarzy z kraju i zagranicy.
3. W dniach 9 i 10 listopada zorganizowano warsztaty z młodzieżą w ramach Projektu CaSyPot
(Capacity Building for Strategic Youth Policy and Transnational Cooperation). W warsztatach
uczestniczyli uczniowie z trzech losowo wybranych szkół wraz z zaproszonymi gośćmi ze
Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk. Głównym rezultatem badań ma być zbudowanie
międzynarodowej strategii młodzieżowej. Końcowy raport z kilkumiesięcznych badań zostanie
opublikowany jeszcze w tym roku.
4. Wydział wsparł tegoroczne Obchody Święta Niepodległości poprzez następujące działania:
- opracowanie projektu graficznego plakatu,
- zakup biało - czerwonych zniczy,
- organizacja konkursu na Kokardę Narodową, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 11 listopada
w Szkole Podstawowej nr 3 w Bartoszycach,
- pomoc przy zawodach strzeleckich.
5. Pracownicy wydziału wsparli organizację 11 Ogólnopolskiego Młodzieżowy Turnieju Karate
Shinkyokushin, który miał miejsce 18 listopada w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7.
W turnieju wzięło udział prawie 170 zawodników z całej Polski.
6. Przygotowano dokumentację fotograficzną bieżących inwestycji w mieście.
7. Opracowywano projekt „Programu współpracy miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
8. Wspólnie ze Stowarzyszeniem WAMA COOP z Olsztyna zorganizowano konferencję pn. „Ekonomia
społeczna: Nisze – Wizja – Rozwój 2017”, która odbyła się 24 listopada. Konferencja miała charakter
ponadlokalny. W spotkaniu uczestniczyli włodarze, pracownicy samorządowi oraz organizacje
pozarządowe z terenu województwa. Celem tego wydarzenia było przede wszystkim tworzenie
stabilnego gruntu do rozwoju inicjatyw ekonomii społecznej w naszym regionie.
9. Trwają przygotowania do organizacji Bartoszyckiej Gali Wolontariatu. Wydział do 20 listopada
przyjmował zgłoszenia do tytułu „Wolontariusz roku 2017” oraz „Laur Aktywności”.
Obecnie trwa weryfikacja złożonych kandydatur. Wyniki konkursu poznamy podczas uroczystej Gali,
która odbędzie się 5 grudnia w Bartoszycki Domu Kultury.
PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. PROFILATYKI UZALEŻNIEŃ
Dnia 29 listopada 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach międzynarodowej
Kampanii Biała Wstążka odbyła się Konferencja pt. „Nie odwracaj się od przemocy”
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, administracji samorządowej, pomocy społecznej, oświaty, wymiaru
sprawiedliwości, policji, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych.
Swoje referaty wygłosili:
1. Anna Wiechcińska - Szymańska – ze Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
,,Niebieska Linia’’- ,,Problem przemocy wobec kobiet. Teraźniejszość i przyszłość”.
2. Anna Olszewska – z Ośrodka Pomocy dla Ofiar Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu - ,,Rola
świadka w procesie pomagania osobom doświadczającym przemocy”.
3. Daniel Romańczuk– z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku - ,,Rola instytucji pomocowych
w procesie wychodzenia kobiet z przemocy domowej w aspekcie psychologiczno – prawnym”.

STRAŻ MIEJSKA
1. W omawianym okresie Straż Miejska ujawniła:
- 185 wykroczeń, w tym: 116 porządkowych i 69 drogowych.
2. Ujawnione wykroczenia dotyczyły m.in.:
- niezachowywania środków ostrożności przy wyprowadzaniu psów oraz pozostawiania
nieczystości po psach,
- niszczenia zieleni miejskiej poprzez składowanie materiałów budowlanych: 3 kierowników
odpowiedzialnych za realizację prowadzonych tam inwestycji zostało ukaranych wysokimi
mandatami karnymi,
- spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem,
- palenia wyrobów tytoniowych na przystankach komunikacyjnych,
- zakłócania porządku w miejscach publicznych,
- umieszczania informacji w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
- nieprawidłowego parkowania pojazdów,
- prowadzenia handlu w miejscach niedozwolonych.
Najwięcej interwencji strażnicy miejscy podejmowali w stosunku do osób bezdomnych, które powodują
zgorszenie w miejscach publicznych, spożywają alkohol oraz pozostawiają po sobie nieporządek.
Obecnie na terenie naszego miasta przebywa 15 osób bezdomnych.
3. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 105 przypadków naruszenia przepisów. Materiał
dowodowy z popełnionych wykroczeń oraz przestępstw został zgrany na płyty DVD i przekazany
Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach.
4. W wyniku prowadzonych przez strażników miejskich kontroli porządku i czystości w mieście:
- 26 właścicieli posesji uporządkowało chodniki przebiegające wzdłuż ich nieruchomości,
- wobec 6 osób, które umieszczały informacje w miejscach do tego niedozwolonych wszczęto
postępowania wyjaśniające,
- właściciele 3 niesprawnych pojazdów zostali zobowiązani do ich usunięcia z pasa drogowego,
- firma utylizacyjna 8 razy zabezpieczała padłe zwierzęta (2 lisy i 6 kotów),
5. Dzięki zaangażowaniu strażników miejskich odnaleziono rodzinę bezdomnego mężczyzny z Ostródy,
która zabrała go do domu. Strażnicy nakłonili 2 bezdomne osoby do zamieszkania w noclegowni.
6. Na terenie miasta ujawniono 8 psów bez opieki właścicieli:
- ustalono 4 właścicieli, wobec których zostały wyciągnięte sankcje w postaci mandatów karnych,
- 1 pies został przekazany rodzinie zastępczej,
- 3 psy umieszczono w schronisku w Bagienicach Małych.
Jeden bezdomny kot został przekazany rodzinie zastępczej.
7. W/w okresie strażnicy miejscy pełnili służby samodzielnie, ze strażnikami granicznymi oraz
policjantami z KPP w Bartoszycach.
8. Straż Miejska zabezpieczała porządek i bezpieczeństwo podczas Wszystkich Świętych w dniu 01
listopada oraz obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Nie zanotowano naruszeń prawa.
9. We wskazanym okresie czasu strażnicy konwojowali:
- 46 razy przewóz środków płatniczych do banku dla potrzeb Wydziału Finansowego UM.
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Przy wsparciu pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz w ramach prac społecznie
użytecznych wykonano następujące prace:
1. Przeprowadzono remonty nawierzchni dróg:
- przy garażach (ul. Chilmanowicza) oraz na zapleczu FARBEX-u,

- ul. Struga,
- dojazd do garaży przy ul. Boh. Warszawy,
oraz chodników przy ul. Marksa i ul. Andersa.
2. Trwają dalsze prace przy odwodnieniu i wykonaniu drogi przy garażach na ul. Wyszyńskiego.
3. Rozpoczęto prace przy wykonaniu ciągu pieszego (z polbruku) na placu zabaw ul. Wyszyńskiego10.
4. Zdemontowana została fontanna przy placu zabaw (na sezon zimowy).
5. Zakończono prace przy utwardzaniu ciągów pieszo - jezdnych na cmentarzu komunalnym (ul. Leśna).
6. Usunięto wywroty w lesie miejskim i w parku Elisabeth.
7. W trybie alarmowym wycięta została lipa przy ul. Kętrzyńskiej.
8. Prowadzono prace porządkowe na i wokół cmentarzy komunalnych.
9. Budowa i demontaż zadaszonej sceny na cmentarzu komunalnym ul. Leśna (01.11.2017).
11. Ustawiono barierę zaporową „typ olsztyński” przy stanowisku parkingowym dla osób
niepełnosprawnych przy ul. Wyszyńskiego – A. Krajowej.
12. Rozebrana została wiata handlowa na bazarze miejskim.
13. Pracownicy ZUK pomagali przy organizacji zawodów kolarskich na terenie parku Elisabeth.
14. Przeprowadzono zmiany organizacji ruchu przy ulicach Mickiewicza i Wojska Polskiego oraz
w związku ze świętem zmarłych.
15. Przy pracach porządkowych i ziemnych oraz urządzaniu terenów pracowało:
- w październiku 13 skazanych, przepracowując łącznie 362 godziny,
- w listopadzie 7 skazanych, przepracowując 156 godzin.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Pracownicy socjalni, asystenci rodziny oraz konsultanci MOPS uczestniczyli w spotkaniach grup
roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego - odbyło się 13 spotkań z ofiarami przemocy oraz 10 spotkań ze
sprawcami.
2. Wydawano skierowania do zaopatrzenia w żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 za pośrednictwem ZR PKPS w Bartoszycach (390 skierowań) oraz Caritas (133
skierowania).
3. Rozpoczęto działania w zakresie realizacji projektu pn. „Bądź aktywny" - rozwój usług społecznych
szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w tym m.in. działania informacyjno-promocyjne oraz
rekrutację uczestników.
4. Przygotowano wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu Województwa WarmińskoMazurskiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie w 2018 r. usług opiekuńczych w formie
teleopieki. Realizatorem zadania w imieniu Gminy Miejskiej Bartoszyce będzie MOPS. Wysokość
dofinansowania wyniesie 50 % wartości planowanych działań, tj. 7.410,00 zł.
5. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od początku jej realizacji (01.04.2016r.)
do dnia 29 listopada 2017 r.:
- przyjęto łącznie 2.169 wniosków na okres zasiłkowy 2016/2017 i 1.531 wniosków na okres
zasiłkowy 2017/2018, w oparciu o które wydano 2.307 decyzji na okres zasiłkowy 2016/2017
i 1.496 decyzji na okres zasiłkowy 2017/2018,
- wypłacono 21.114.458,90 zł dla 1.838 rodzin (2.541 dzieci), uprawnionych do świadczenia
wychowawczego.
Poziom wypłat w okresie 01.01 - 29.11.2017 r. wyniósł - 11.615.506,20 zł dla 1.752 rodzin (2.408
dzieci).

6. W ramach działalności merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Domu
„Senior-WIGOR” zorganizowano wiele imprez i spotkań oraz wizyt i wyjazdów tematycznych, w tym
m.in.:
10.10.2017 r. – Uczestnicy zajęć ŚDS uczestniczyli w „Quizie wiedzy o zdrowiu psychicznym”,
organizowanym przez SION w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Drużyna
ŚDS zajęła II miejsce na 6 startujących zespołów,
12.10.2017 r. – w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia
Osób Starszych, w trakcie których goszczono 8-osobową delegację z Niemiec. Seniorzy zaprezentowali
program słowno - muzyczny „Jesień życia na wesoło”. Złożono również życzenia urodzinowe
najstarszemu członkowi Klubu Seniora (95 lat).
19.10.2017 r. – drużyna Uczestników ŚDS, wraz z 19 innymi placówkami, wzięła udział w XXIV
Terenowej Olimpiadzie Sportowej w Lubawie. Nasi Uczestnicy, przebrani za jesienne muchomory,
zyskali uznanie jury i otrzymali medale oraz puchar za ciekawy i oryginalny pomysł na wykreowanie
wizerunku drużyny,
19.10.2017 r. – w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” odbyło się spotkanie integracyjne z udziałem
uczestników zajęć Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Biskupcu oraz członków Klubu Seniora "Pod
Niedźwiadkiem" z Kętrzyna,
24.10.2017 r. – przedstawiciele ŚDS uczestniczyli w zmaganiach w ramach VI Powiatowego Dnia
Treningowego Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych, organizowanego przez
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach. Uczestnicy ze znacznym stopniem
niepełnosprawności wzięli udział w trzech, dostosowanych do ich możliwości, konkurencjach,
11.11.2017 r. – podczas uroczystej akademii z okazji 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości dwie
uczestniczki Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Bartoszycach zostały laureatkami (2 i 3 miejsce)
konkursu na „Kokardę Narodową 2017”,
24.11.2017 r. – grupa teatralna „Stworzeni” ŚDS wzięła udział w 11 Międzynarodowych Spotkaniach
Artystycznych, organizowanych przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, gdzie
zaprezentowała spektakl „Apokalipsa”, powstały podczas tegorocznych Integracyjnych Warsztatów
Teatralnych,
24.11.2017 r. – uczestnicy zajęć Dziennego Domu "Senior-WIGOR" wzięli udział w obchodach 20-lecia
istnienia Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy.
7. W oparciu o bazę lokalową MOPS odbyło się 38 spotkań o charakterze stałym, zorganizowanych
m.in. przez grupy robocze Zespołu Interdyscyplinarnego, grupy wsparcia i organizacje pozarządowe
skupione w Programie Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Pomocy Społecznej oraz
10 okolicznościowych, w tym m.in. szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników
MOPS i GOPS Bartoszyce oraz ZR PKPS w Bartoszycach, konferencja "Ekonomia Społeczna: Nisze Wizje - Rozwój 2017”, akademia dla Honorowych Dawców Krwi, konferencja w ramach akcji „Biała
Wstążka”.
8. Od 8 lutego trwają prace społecznie użyteczne. Aktualnie uczestniczy w nich 2 mężczyzn, którzy
wykonują prace porządkowe, ogólnobudowlane i konserwatorskie oraz 2 kobiety - zaangażowane do prac
porządkowych, pielęgnacji zieleni i pomocy w pralni.
9. W dniu 15 listopada rozpoczęły się prace remontowo - budowlane związane z adaptacją pomieszczeń
na potrzeby mieszkania chronionego.
ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY OŚWIATY
1. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko – Mazurskiego projektu „Bartoszyckie przedszkola stawiają na
kreatywność i języki obce” rozwijającego kompetencje językowe i kreatywność dzieci
korzystających z opieki przedszkolnej. Wartość ogółem: 762.338,74 zł, wnioskowana kwota
dofinansowania: 647.318,74 zł. Realizacja projektu nie wymaga zaangażowania finansowego
samorządu, gdyż wkład własny ma formę rzeczową.
2. Złożono wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o udzielenie dotacji na wyposażenie
szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Wnioskowano o przyznanie maksymalnej

3.

4.

5.

6.

7.

8.

dopuszczalnej kwoty 40.200,00 zł (po 6700 zł dla każdej z sześciu szkół). Przyznano dotację
w wysokości 27.570 zł. Wydatki na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej
pokrywane są w 100% z dotacji.
W związku z niepełnym wykorzystaniem przez Wojewodę kwoty przeznaczonej na wyposażenie
gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach ponowiono wniosek o dofinansowanie do kwoty
6.700,00 zł wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w SP nr 1.
Wydano 367 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego. Posiadane środki pozwoliły na
przyznanie stypendiów w maksymalnych, dopuszczalnych przez przepisy wysokościach (198,40
zł lub 248,00 zł miesięcznie).
Złożono wniosek do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa o dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do biblioteki
szkolnej. Wniosek opiewa na łączną kwotę 30 000,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania to
24 000,00 zł. Wymagany wkład własny- 20%.
W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej konkursu
„MALUCH+” złożono wniosek o dofinansowanie w 2018 roku bieżącego funkcjonowania
istniejących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wnioskowana kwota do dofinansowania
to: 410.880,00 zł. (80% bieżących wydatków na funkcjonowanie dziennych opiekunów).
Wspólnie z WTI przygotowano i złożono ofertę konkursową na dofinansowanie tworzenia
nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach resortowego programu
„MALUCH+”. Kwota jaką można uzyskać na utworzenie jednego nowego miejsca u dziennego
opiekuna, to 5 000 zł. Złożona oferta obejmuje utworzenie w 2018 roku 40 nowych miejsc.
Łączny koszt utworzenia nowych miejsc to 553.000,00 zł, kwota wnioskowana to 200.000,00 zł.
Trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu
i montażu nowej windy dla IPP nr 4 w Bartoszycach. Wniosek zostanie złożony do 30 listopada
2017 roku. Maksymalne dofinansowanie to 50% kosztów zadania.

