INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
BURMISTRZA MIASTA BARTOSZYCE
w okresie międzysesyjnym tj. od 27.06.2019 r. do 25.09.2019 r.

WYDZIAŁ INWESTYCYJNY
1. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami:
- rewitalizacja Starego Miasta Bartoszyce Etap I,
- budowa budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bartoszycach,
- budowa targowiska miejskiego przy ul. Kętrzyńskiej,
- budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Wajdy w Bartoszycach,
- wymiana nawierzchni chodnika oraz jezdni ulicy Orzeszkowej.
2. Pracownicy Wydziału dokonali odbioru robót budowlanych związanych:
- z budową pomnika „Orła Białego” w Bartoszycach,
- z zakończeniem I Etapu budowy targowiska miejskiego przy ulicy Kętrzyńskiej.
3. Pracownicy Wydziału dokonali odbioru dokumentacji projektowo-wykonawczej instalacji
elektrycznej oświetlenia ulicznego ul. Słowackiego na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Struga
w Bartoszycach.
4. Przygotowane zostały założenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie
remontu elewacji Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach.
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
1. Przeprowadzono przetargi
na oddanie w użytkowanie wieczyste 5 działek przy
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, pod zabudowę o charakterze usług handlowych
i rzemieślniczych: w I przetargu zbyto 2 działki, w II przetargu zbyto 3 działki.
2. Ogłoszono i przeprowadzono I przetarg na dzierżawę działki o pow. 2 ha, położnej przy
ul. Przemysłowej w Bartoszycach, przeznaczonej pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej.
Działka nie została wydzierżawiona.
3. Ogłoszono przetarg 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. I przetarg odbędzie się w dniu 17 października br.
4. Uaktualniane są wnioski osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokalu
z zasobów komunalnych na rok 2019, które w bieżącym roku nie otrzymały przydziału.
WYDZIAŁ TECHNICZNO – KOMUNALNY
1. Na podstawie Zarządzenia nr 57/2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie określenia procedury
przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce dokonano kontroli
i rekontroli 16 zbiorczych obudów śmietnikowych należących do SM „Budowlani”, SM „Perkoz”,
TBS sp. z o.o. oraz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Sp. „Lokum”.

2. Dokonano zakupu i zlecono wymianę uszkodzonej pompy w fontannie na stawie „Bartbetowskim”.
3. Przygotowano materiały do przetargu na wyłonienie wykonawcy na zimowe utrzymanie dróg
i chodników w mieście.
4. Zlecono postawienie ogólnodostępnej toalety wolnostojącej przy cmentarzu na ul. Leśnej. Stare
toalety zostały wyłączone z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny nieodpowiadający
współczesnym standardom.
5. Z uwagi na zły stan techniczno – sanitarny zlecono rozebranie obudowy śmietnikowej przy
ul. Robotniczej.
6. W związku z pojawieniem się martwych dzikich kaczek na stawie przy ul. Warszawskiej podjęto
działania zmierzające do ustalenia jej przyczyny powiadamiając w tej sprawie Powiatowego
Lekarza Weterynarii, Komendę Powiatową Policji w Bartoszycach, Okręg Polskiego Związku
Wędkarskiego w Olsztynie, który zarządza zbiornikiem wodnym i terenem przyległym w ramach
podpisanej z miastem umowy użyczenia. Zlecono również Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony
Środowiska w Olsztynie badanie wody. Ustawiono tablice informacyjne o zakazie dokarmiania
dzikich ptaków. Niezwłocznie przesłano do Okręgu PZW w Olsztynie wyniki badań wody aby mógł
podjąć stosowne działania wynikające z zawartej umowy. Prowadzony jest również bieżący
monitoring zbiornika wodnego.
7. W dniu 19 września odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta połączone z prezentacją na temat
gospodarki odpadami komunalnymi. Spotkanie dotyczyło kwestii przestrzegania właściwej
segregacji odpadów przez mieszkańców w kontekście prowadzonych przez miasto kontroli
i rekontroli pojemników z odpadami na śmieci w zbiorczych obudowach. W spotkaniu udział wzięli
radni, z-ca burmistrza Krzysztof Hećman, zarządcy i administratorzy nieruchomości,
przedstawiciele jednostek organizacyjnych miasta oraz przedstawiciele podmiotu odbierającego
odpady.
8. Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego na konserwację separatorów i osadników
kanalizacji deszczowej w mieście.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. Ogłoszono postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i transport odpadów
komunalnych. Otwarcie ofert w dniu 17.10.2019 r.
2. Ogłoszono powtórnie postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego na remont elewacji
Bramy Lidzbarskiej. Otwarcie ofert w dniu 08.10.2019 r. (poprzednie postepowanie unieważniono
z powodu zbyt wysokich cen w złożonych ofertach).
3. Zakończono postępowanie na wykonanie nowej nakładki asfaltowej na ul. Orzeszkowej. Wybrano
wykonawcę PRD Sp z o.o. z Lidzbarka Warmińskiego, na kwotę 103.308,12 zł.
4. Zaproszono wykonawców do składania ofert na budowę nowego oświetlenia ul. Słowackiego
i Nałkowskiej.
PEŁNOMOCNIK DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
1. Opracowano i uzgodniono z biurem prawnym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego projekt
statutu Związku Warmińsko-Mazurskich Miast Pogranicza.
2. 18.07.2019 r. złożony został zarys projektu pn. „Poprawa życia mieszkańców miasta Bartoszyce
poprzez rozwój lokalny” do konkursu Rozwój Lokalny ogłoszonego przez Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju.
3. 26.08.2019 r. Gmina Miejska Bartoszyce otrzymała dofinansowanie w ramach działania 11.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
projektu pn. „Centrum Aktywności Lokalnej w Bartoszycach”. Okres realizacji projektu: od
listopada 2020 r. do grudnia 2022 r.
Dofinansowanie: 421.551,81 zł - 95% kosztów kwalifikowanych projektu.

4. Przygotowano formularz konsultacyjny z uwagami do projektu strategii rozwoju województwa
warmińsko-mazurskiego pt. „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno gospodarczego”.
5. 18.07.2019 r. złożono zarys projektu pn. „Poprawa życia mieszkańców miasta Bartoszyce
poprzez rozwój lokalny” do ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju konkursu
Rozwój Lokalny.
6. 28.08.2019 r. w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych edycja 2020 złożono do
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego projekty na przebudowę ul. Staszica, ul. Chopina,
ul. Kochanowskiego, ul. Jeziornej, ul. Sosnowej oraz rozbudowę ul. Nad Łyną w Bartoszycach.
7. 30.08.2019 r. Gmina Miejska Bartoszyce otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych edycja 2019 na Rozbudowę ul. Nad Łyną w Bartoszycach.
Przyznana kwota dofinansowania 2 540 180,40 zł. – 60% kosztów kwalifikowanych projektu.
8. 17.09.2019 r. Gmina Miejska Bartoszyce otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych edycja 2019 na Przebudowę ul. Kochanowskiegow Bartoszycach.
Przyznana kwota dofinansowania 847 695,00 zł. – 60% kosztów kwalifikowanych
9. 19.09.2019 r. Gmina Miejska Bartoszyce otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych edycja 2019 na Przebudowę ul. Jeziornej w Bartoszycach.
Przyznana kwota dofinansowania 302 125,80 zł. – 60% kosztów kwalifikowanych.
Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju
1. Podsumowano głosowanie w tegorocznej edycji „Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego 2019’.
Mieszkańcy Bartoszyc do wyboru mieli dziesięć projektów. Łącznie oddano 937 głosy, z czego
najwięcej (309 głosów) otrzymał projekt „Odbudowa odcinka chodnika przy ul. Żeromskiego
w Bartoszycach”. Działanie ma zostać zrealizowana jeszcze w tym roku.
2. Współorganizacja obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
3. Pracownicy wydziału wsparli przygotowania Obchodów 25-lecia istnienia 20 Bartoszyckiej
Brygady Zmechanizowanej, podczas których dokonano uroczystego odsłonięcia Pomnika Orła
Białego. W czasie trwania obchodów zorganizowali stanowisko informacyjno - promocyjne.
4. Prowadzono koordynację działań miejskich związanych z obchodami 100 – lecia 16. Pomorskiej
Dywizji Zmechanizowanej.
5. Pracownicy wydziału byli współorganizatorami kolejnej edycji Sportowo - Rekreacyjnego Pikniku
Rodzinnego z cyklu „Dni Osadnika”. W ramach tego wydarzenia zorganizowali konkurs kulinarny
pn. Smaki 3 Kultur „Biesiada na ludowo”. Przedsięwzięcie odbyło się 21.09.2019 r. na terenie
Centrum Aktywizacji Sportowo-Rekreacyjnej przy ulicy Korczaka w Bartoszycach.
6. Pracownicy wydziału byli również organizatorami w dniu 20 września „III Bartoszyckich Dożynek
Działkowych”. Podczas dożynek wręczone zostały podziękowania oraz nagrody za roczną pracę na
rzecz miejskich ogródków działkowych.
7. Współorganizowano międzynarodową akcję „Sprzątanie świata– razem możemy więcej!”, która
odbyła się 20 września.
8. W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu wydział zorganizował w dniu
16 września happening „Cukierek czy cytryna”, w której uczestniczył patrol policji z Komendy
Powiatowej Policji w Bartoszycach oraz dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach.
9. Wydział gromadzi na bieżąco dokumentację fotograficzną działań prowadzonych przez Urząd
Miasta Bartoszyce oraz jednostki podległe.
10. Prowadzone i redagowane są przez pracowników wydziału strony internetowe: Bartoszyce.pl,
sport.bartoszyce.pl i strona profilu miejskiego na portalu społecznościowym Facebook, na których
na bieżąco umieszczane są informacje dot. działalności Urzędu Miasta Bartoszyce.

11. Przygotowano wzory nowych ulotek informacyjno – promocyjnych, które dostępne są bezpłatnie
w Gminnym Centrum Informacji.
12. Współorganizowano spotkanie z delegacją organizacji francuskich kombatantów i weteranów,
które odbędzie się 26 września.
13. Kierownik Wydziału 19 września uczestniczył w międzynarodowej konferencji dotyczącej
ekonomii społecznej oraz uroczystej gali z okazji XX -lecia Stowarzyszenia Wama – Coop
w Olszynie.
STRAŻ MIEJSKA
1. W omawianym okresie Straż Miejska ujawniła 264 wykroczeń, w tym: 176 porządkowych i 88
drogowych.
2. Ujawnione wykroczenia dotyczyły m.in.:
- spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz związanego z tym zakłócania spokoju,
- niezachowania środków ostrożności przy wyprowadzaniu psów,
- pozostawiania nieczystości po psach,
- braku aktualnych szczepień psów,
- zamieszczania informacji i ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub bez zgody
zarządzającego (w większości - oferty pożyczek),
- nieprawidłowego parkowania pojazdów, głównie na zakazach, zieleńcach w strefie zamieszkania,
w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
- palenia wyrobów tytoniowych na przystankach komunikacji,
- zanieczyszczania i zaśmiecania miejsc publicznie dostępnych.
3. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili w/w okresie 116 przypadków naruszenia prawa na
terenie miasta, w tym dewastację fontanny przez osoby nieletnie (zatykanie dysz fontanny).
Sprawcy ponieśli konsekwencje finansowe. Zgrany materiał dowodowy przekazano dla potrzeb
KPP Bartoszyce oraz innych uprawnionych służb. Każdorazowo w przypadku nieprzestrzegania
porządku i bezpieczeństwa w mieście operatorzy monitoringu powiadamiali Straż Miejską oraz
Komendę Policji.
4. W wyniku kontroli prowadzonych przez strażników miejskich:
- 9 właścicieli zostało zobowiązanych do usunięcia z terenu miasta swoich nieużywanych
samochodów,
- 14 razy firma utylizująca zabezpieczała padłe zwierzęta,
- 22 właścicielom nakazano uporządkowanie chodników przebiegających wzdłuż ich posesji,
- wobec 8 osób, które umieszczały informacje w miejscach do tego nieprzeznaczonych prowadzone
jest postępowanie wyjaśniające,
- 6 osobom nakazano usunięcie gruzu budowlanego z obudów na nieczystości komunalne,
- 12 właścicielom nieruchomości nakazano uporządkowanie ich działek z wysokich traw
i chwastów.
5. 32 razy Strażnicy Miejscy uczestniczyli w kontrolach i rekontrolach dot. segregacji odpadów
komunalnych.
6. Na terenie miasta strażnicy ujawnili 6 psów biegających luzem. W wyniku przeprowadzonych
czynności odnaleziono wszystkich właścicieli psów, wobec których zostały wyciągnięte sankcje
karne.
7. W/w okresie strażnicy miejscy pełnili łącznie 105 służb, w tym z policjantami i strażnikami
granicznymi.
8. We wskazanym okresie strażnicy 78 razy konwojowali przewóz środków płatniczych do banku.
9. Straż Miejska zabezpieczała porządek i bezpieczeństwo imprez kulturalno - rozrywkowych
odbywających się na terenie miasta:

- Gala muzyki disco – polo,
- 25-lecie 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej,
- odsłonięcie Pomnika Orła Białego,
- obchody 100-lecia 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej,
- Wesołe Podwórka.
URZĄD STANU CYWILNGO
W okresie od 24 czerwca 2019 r. do 20 września 2019 r. USC zarejestrował 152 aktów urodzeń
oraz 101 aktów zgonów.
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
1. Wykonanie 6 miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przy
ul. Wolskiego.
2. Usunięcie wiatrołomów w lesie miejskim i na cmentarzach komunalnym.
3. Przeprowadzka Miejskiej Biblioteki Publicznej na czas remontu z ul. Bema na ul. Słowackiego.
4. Montaż i demontaż kurtyny wodnej na "deptaku" w czasie upałów.
5. Usunięcie wiatrołomów w parku "korty" po nawałnicy (5 szt.).
6. Utwardzenie terenu pod wiatę śmietnikową ul. Bema 51.
7. Przygotowanie terenu (roboty ziemne i demontażowe) pod OSA ul. Wajdy.
8. Wykonanie cokołu betonowego oraz przestawienie obelisku z Placu Boh. Westerplatte w pobliże
placu zabaw.
9. Remonty cząstkowe ciągów pieszych przy ulicach: Młynarskiej, A, Wajdy, Poniatowskiego,
Wiejskiej.
10. Udział przy organizacji imprezy „Gala disco-polo”.
11. Demontaż tymczasowych dróg technologicznych z płyt typu YOMB na terenie rewitalizacji
starówki.
12. Montaż tablicy na rondzie imienia 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.
13. Naprawa kruszywem stabilizującym drogi szutrowej pod mostem kolejowym.
14. Wymiana zniszczonego krawężnika betonowego na kamienny na rondzie „Solidarności".
15. Demontaż starego oraz wykonanie nowego cokołu pod pomnik „Orła Białego".
16. Remont cząstkowy nawierzchni mostu na rzece Suszyca przy ul. Leśnej.
17. Pomoc przy organizacji imprez: „Festiwal Trzech Kultur" i „Powiatowy Piknik Rodzinny".
18. Czyszczenie wraz z wymianą wody w fontannie przy placu zabaw (raz w tygodniu).
19. Remont wiaty grillowej i pozostałych wiat (uzupełnienie zniszczonego odeskowania) - przystań
ul. Jagiellończyka.
20. Remont cząstkowy nawierzchni ulic Starzyńskiego i Wańkowicza.
21. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej ulic: Pieniężnego, Kilińskiego, Cicha, ul. Boh.
Westerplatte.
22. Przebudowa wjazdu pomiędzy budynkami 9 -11 ul. Paderewskiego.
23. Zmiana organizacji ruchu na ulicach: Przemysłowa, Witosa, Lipowa, Nałkowskiej, Sikorskiego,
Wyszyńskiego.
24. Montaż wyposażenia OSA ul. Wajdy (ławki, kosze, tablice informacyjne, stojaki na rowery).
25. Wymiana okrawężnikowania i remont chodnika ul. Orzeszkowej.
26. Rozbiórka obudowy śmietnikowej ul. Robotnicza.
27. Wykonanie + montaż zabezpieczenia obudowy śmietnikowej (krata stalowa) ul. Słowackiego.
28. Oznakowanie poziome przejazdu kolejowego ul. Przemysłowa (znak P-16).
29. Remont ciągu pieszego ul. Boh. Warszawy (przy dawnej prokuraturze).

30. Administrowanie Bazarem Miejskim, cmentarzami komunalnymi.
31. Organizacja i współuczestnictwo w organizacji imprez:
- 25-lecie 20 BBZ,
- 100 rocznica powstania 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej,
- „Sprzątanie Ziemi",
- „Dzień Osadnika",
- „Święto plonów" - ogrody działkowe „Dąbrowa".
W ramach zasądzonych kar, na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce pracowało przy robotach
porządkowych i gospodarczych :
- w miesiącu lipcu - 9 skazanych przepracowując łącznie 131 roboczogodzin,
- w miesiącu sierpniu - 14 skazanych przepracowując łącznie 276 roboczogodzin,
- w miesiącu wrześniu - 12 skazanych przepracowując łącznie 260 roboczogodzin.
ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY OŚWIATY
1. Rozpoczęto realizację projektu „Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe!”. Wartość
projektu to 2.051.137,20 zł, z tego dofinansowanie to 1.945.724,20 zł. Projekt realizowany będzie
do 28 lutego 2021 roku. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie
kształtowania kompetencji kluczowych uczniów (przedmioty przyrodnicze, matematyka, języki
obce) oraz doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
2. W terminie do 16 września wpływały wnioski o przyznanie stypendium socjalnego. Decyzje
zostaną podjęte po otrzymaniu informacji o wysokości przyznanych środków. Kryterium
przyznania stypendium stanowi dochód w wysokości netto nie przekraczającej miesięcznie 528,00
zł na jednego członka w rodzinie. Maksymalna kwota stypendium wynosi 248,00 zł miesięcznie.
3. Pozyskano kwotę 75.000,00 złotych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na
zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych w szkołach podstawowych.
4. Dnia 27 września br. zostaną wypłacone wyrównania nauczycielom, gdyż od 1 września ich
wynagrodzenia zasadnicze wzrosły o około 9,6%. Skutek podwyżki wynagrodzeń nauczycieli
szacowany jest wstępnie na poziomie około 160.000,00 zł miesięcznie. Środki te nie były
przewidziane w budżecie miasta. Warto pamiętać, że wprowadzona przez MEN od 1 stycznia 2019
roku podwyżka wynagrodzeń nauczycieli o 5 % także nie była ujęta w budżecie miasta na 2019 rok.
Jej roczny koszt to około 800.000,00 zł.
5. Złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zawarcie porozumienia
dotyczącego utworzenia od 1 września 2020 roku samorządowej szkoły muzycznej w Bartoszycach.
1 października przedstawiciele ministerstwa przeprowadzą wizytację, po której spodziewamy się
podjęcia decyzji w sprawie możliwości utworzenia szkoły.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARTOSZYCACH
1. Pracownicy MOPS uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego w siedzibie Ośrodka odbyły 34 spotkania z ofiarami oraz 32 spotkania ze sprawcami przemocy.
W dniu 12.09.2019 r. odbyło się posiedzenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Kontynuowano 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 RPO Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020, w tym m.in.: działalność Punktu Konsultacyjnego, zajęcia dla
dzieci, warsztaty dla dorosłych. 30.07.2019 r. zorganizowano Międzypokoleniowe Warsztaty
Rodzinne, zaś 23.08.2019 r. odbył się Rodzinny Piknik Integracyjny.
3. W ramach działalności merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) oraz
Dziennego Domu „Senior-Wigor” (DzDSW) zorganizowano wiele imprez i spotkań: wernisaż prac
powstałych w trakcie XIX Integracyjnego Pleneru Plastyki, XIV Integracyjne Warsztaty Teatralne
oraz integracyjne spotkania i wyjazdy, zabawa taneczna, udział w Piknikach: Rodzinnym
i Militarnym. Ponadto przedstawiciel Klubu Seniora uczestniczył w spotkaniu dotyczącym
powołania Powiatowej Rady Seniorów.
4. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, od początku jej realizacji (01.04.2016
r.) do dnia 25.09.2019r. wypłacono 45.351.447,87 zł dla 2.749 rodzin (3.911 dzieci uprawnionych
do świadczenia wychowawczego).
Na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 przyjęto łącznie 2.475 wniosków, w oparciu o które wydano
1.968 informacji i wypłacono 5.132.065,84 zł dla 2.179 rodzin (3.227 dzieci uprawnionych do
świadczenia wychowawczego).
5. W oparciu o bazę lokalową MOPS odbyło się 14 spotkań o charakterze stałym, zorganizowanych
m.in. przez grupy wsparcia i organizacje pozarządowe skupione w programie Miejskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych Pomocy Społecznej.
6. Trwa realizacja, rozpoczętych 1 lutego 2019 r., prac społecznie-użytecznych, w których aktualnie
uczestniczy 7 osób.
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