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Jakie inwestycje przeprowadzi gmina w tym roku?

Plan inwestycyjny 2016

Pan inwestycyjny naszej gminy w 2016 roku liczy jedenaście
pozycji. Wśród zaplanowanych
zadań znaleźć można inwestycje
nowe, jak również kontynuowane z lat ubiegłych. Łączny koszt
zaplanowanch przedsięwzięć zamknie się kwotą 2 mln 143 tys.
zł.
Poza inwestycjami zapisanymi
w planie naszej gminy realizowane będzie również wspólne
zadanie trzech samorządów (Olsztyn, Gietrzwałd i
Jonkowo) - „Budowa ciągu
dróg trzeciorzędnych ulic
Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej,
Perkoza wraz z odcinkiem
drogi w gminie Gietrzwałd,
jako połączenia drogi wojewódzkiej nr 527 z DK 16
– węzeł Olsztyn Zachód”. W
piątek 18 marca marszałek województwa Gustaw
Marek Brzezin podpisał z
prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem umowę w której powieżył Olsztynowi
zadania instytucji pośredniczącej
przy realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych. W ramach ZIT w budżecie znalazły
się środki na wykonanie projektu
drogi Mątki - Wilimowo.
Spośród inwestycji kontynuowanych na plan pierwszy nale-

ży wysunać budowę kanalizacji
Warkał. W budżecie gminy na ten
cel zabezpieczone jest 1,5 mln zł.
Z tego 500 tys. zł to koszt zakończenia budowy etapu II, a 1
mln zł przeznaczony jest na etap
III, który pozwoli zakończyć inwestycję.
100 tys. zł przeznaczone jest
na kolejny etap budowy świetlicy
wiejskiej w Wołownie, inwestycji

która rozpoczęła się w roku ubiegłym, a w ramach której wykonane zostały już fundamenty.
W budżecie znalazła się również
budowa oświetlenia ulicznego
(ul. Koralowa w Jonkowie - 100
tys. zł). Kontynuowany będzie
również program modernizacji
dróg osiedlowych, na których

podobnie jak w latach ubiegłych
wzmacniana będzie podbudowa
i wylewany asfalt. Na zadanie
to przeznaczonych jest na dzień
dzisiejszy 200 tys. zł.
Kontynuowanym zadaniem będzie również budowa chodników
w sołectwach, na które przeznaczone jest 50 tys. zł.
Zupełnie nowym zadaniem,
które pojawiło sie w tegorocznym
budżecie jest wykonanie projektu sieci
kanalizacyjnej Jonkowo-Węgajty-Godki.
Wśród pozostałych
zadań znaleźć można wykonanie projektów skate parku i
wykonanie projektu
modernizacji stadionu w Jonkowie oraz
wykonanie schodów
zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy
w Jonkowie oraz wykup gruntów.
Wzorem lat ubiegłych należy się spodziewać, że
w przypadku pojawienia się dodatkowych środków w budżecie
gminy znajdą się w nim nowe
inwestycje, czekające w kolejce
na wpisanie do budżetu.
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Fotorelacja warsztaty wielkanocne

Zgłoś swoje wydarzenie

Kalendarz imprez

Szanowni Mieszkańcy!
Informujemy, że na stronie internetowej www.
jonkowo.pl
dostępny
jest już kalendarz wydarzeń
kulturalnych,
sportowo-rekreacyjnych
oraz turystyczno-krajoznawczych planowanych
w gminie Jonkowo w
2016 r.
Kalendarz powstał w opar-

ciu o informacje uzyskane
od Sołtysów i Radnych Gminy Jonkowo. Przedstawione
zestawienia mają charakter
orientacyjny i mogą ulec
zmianom w trakcie roku kalendarzowego. Zachęcamy
jednocześnie
wszystkich
mieszkańców naszego samorządu do zgłaszania swoich propozycji wydarzeń.
Zgłoszeń tego typu można

dokonywać drogą mailową
na adres kontakt@jonkowo.
pl, telefonicznie: 89 512 92
37 wew. 34 lub 89 670 69
22 lub osobiście w siedzibie
Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie. Zgłaszając
swoje wydarzenie należy
podać jego nazwę, termin,
miejsce oraz kontakt do organizatora.

Uprzejmie informujemy, że zmienił się adres internetowy
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo na:
www.bip.jonkowo.pl
Z okazji Świąt Wielkanocnych, najserdeczniejsze
życzenia Wszystkim strażakom i ich Rodzinom.
Tęczowych pisanek na stole, pyszności, mokrego
dyngusa i wspaniałych gości
Życzą
Prezes Zarządu Gminnego
Leszek Domin

Komendnt Gminny OSP RP
Lech Przegaliński

Redakcja dziękuje dzieciom z

Przedszkola Samorządowego w
Jonkowie za rysunki, które może
wykorzystywać w biuletynie.
Zainteresowanych obejrzeniem
prac dzieci odsyłamy na:

www.jonkowo.pl

www.przedszkole.jonkowo.pl
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Program Rodzina 500+

Obsługą realizacji programu 500 + w gminie Jonkowo
będzie zajmował się Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie ul. Lipowa
11, 11-042 Jonkowo. Wszelkie informacje udzielane są
pod nr tel. 89 512-92-10, 89
523-77-64 lub w siedzibie
Ośrodka.
Kto otrzyma świadczenie?
Świadczenie
wychowawcze
otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda rodzina z minimum
dwojgiem niepełnoletnich dzieci
będzie mogła otrzymać 500 zł
na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na
osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne
dziecko. Dla rodzin z dzieckiem
niepełnosprawnym
kryterium
dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe
wsparcie w wysokości 500 zł
otrzymają także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego
oraz rodzinne domy dziecka, na
każde dziecko, na podstawie
ustawy.
Czy każda rodzina otrzyma
wsparcie?
Świadczenie otrzyma każda
rodzina bez względu na stan
cywilny rodziców. Otrzymają je
zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne
oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych
wsparcie otrzyma ten rodzic,
który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice
po równo dzielą się opieką nad
dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem
okresu, w którym sprawują
opiekę.
Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci

z poprzednich związków oraz
wychowują co najmniej jedno
wspólne dziecko, to wówczas
świadczenie wychowawcze na
pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci
bez względu na dochód. Dziecko do 25. r. ż., które pozostaje
na utrzymaniu rodziców, jest
uwzględniane przy obliczaniu
dochodu na osobę w rodzinie.
Dzięki temu jego młodszy brat
lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód
na osobę nie przekroczy 800
zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka
niepełnosprawnego).
Kiedy będzie można składać
wnioski?
Wnioski będzie można
składać od 1 kwietnia 2016
r. Wnioski złożone w okresie od 01.04.2016 r. do
01.07.2016 r. (włącznie)
powodują uzyskanie prawa
do świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia 2016 r.
Rozpatrzenie takich wniosków następuje w okresie 3
miesięcy licząc od dnia złożenia.
Wnioski
złożone
od
02.07.2016 r. powodują uzyskanie prawa do świadczenia
wychowawczego od miesiąca
złożenia wniosku.
Pierwszy okres rozliczeniowy dla osób korzystających z
programu będzie dłuższy, gdyż
rozpocznie się 1 kwietnia 2016
r. i trwać będzie do 30 września
2017 roku. Dzięki temu rodzice
nie będą musieli składać dwóch
wniosków w 2016 roku, kiedy
program wejdzie w życie.
Następne okresy rozliczeniowe będą trwały od 1 października do 30 września następnego
roku kalendarzowego. Wnioski
na kolejne okresy będą przyjmowane już od 1 sierpnia danego roku.
Rodzina z dzieckiem niepeł-

nosprawnym?
W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko
będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że w składzie rodziny
brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci
do ukończenia 25 roku życia.
Dodatkowo, wliczane też będą
dzieci, które ukończyły 25. rok
życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności, jeżeli w
związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny
zasiłek opiekuńczy albo zasiłek
dla opiekuna.
500 plus a inne świadczenia
dla rodzin?
Świadczenie
wychowawcze
500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do
świadczeń z innych systemów
wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy
społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych,
dodatków
mieszkaniowych,
stypendiów dla uczniów i studentów.
Rodzina 500 plus w UE
Zgodnie z projektem ustawy
świadczenie wychowawcze nie
będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą
świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa
w innym państwie UE i złoży
tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego
marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest
to mechanizm, który od wejścia
Polski do UE, tj. od ponad 11
lat funkcjonuje już w systemie
świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż
jednym kraju.
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Dobra zabawa

Ferie w świetlicach

Ferie 2016 już daleko za nami.
Niestety po raz kolejny kapryśna
aura zimowa spłatała dzieciakom
figla i na czas ferii, leżący wcześniej
śnieg, zniknął niczym przysłowiowa
kamfora. Brak zimy nie oznaczał
jednak, że podopieczni ze świetlic
wiejskich musieli się nudzić. Plan
ferii przygotowany przez Ośrodek
Kultury w Jonkowie obfitował w
wiele ciekawych atrakcji.
Podczas pierwszego tygodnia ferii
dzieci i młodzież z Nowego i Starego Kawkowa pracowały nad kolorowymi broszkami i gumkami do włosów zrobionymi z filcu. Podopieczni
wykonali też zapachowe transparentne mydełka. Na zajęciach kulinarnych przygotowano świetlicową
„kremówkę”. Były gry stolikowe z
których największym hitem okazała się gra „dobble”.
W Wołownie ferie rozpoczęły się
od gier i zabaw integracyjnych.
Podczas kolejnych dni powstały
wspaniałe maski karnawałowe, oraz
figurki z masy solnej. Na zbliżające
się walentynki dzieciaki stworzyły
ozdobne serca z papierowej wikliny.
Nie zabrakło też zajęć kulinarnych.
W wolnych chwilach wszyscy odwiedzający świetlicę mogli pograć
w tenisa stołowego. Pamiętając o
zimie podopieczni „ulepili” bałwany
ze styropianu.
Zajęcia w świetlicy „Stękinolandia” rozpoczęły się od krótkiej pogadanki na temat bezpiecznych
zabaw oraz niebezpieczeństwach
czyhających w okresie zimowym.
Następnie dzieci przedstawiły swoją wizję wymarzonych ferii, po
czym zabrano się do realizacji tych
zamierzeń. Jeszcze w trwającym

karnawale postały kolorowe maski,
a w kolejnych dniach plastelinowe,
zimowe obrazki.
Na brak zajęć nie mogli też narzekać podopieczni świetlicy w Warkałach. Tamtejszy program ferii obfitował zarówno w zajęcia manualne
(witraże, maski karnawałowe) jak i
zabawy integracyjne. Nie zabrakło
też spotkań kulinarnych i krótkiego kursu informatycznego z obsługi
programów do edycji grafiki, które
okazały się bardzo przydatne przy
obróbce powstałych podczas spotkań zdjęć.
Malowanie aniołów dla starszych,
malowanie kotków dla młodszych.
Zajęcia manualne: wiosenne filcowe ptaszki, gry planszowe, ozdabianie doniczek, wazonów i pudełek
dekoracyjną koronką, tasiemkami i sznurkiem, to tylko niektóre
z propozycji dla dzieci i młodzieży
z Łomów. Niecodzienną formą zajęć okazało się również zaproszenie dzieci z Wrzesiny na wspólne
warsztaty artystyczne.
Mimo, że w Jonkowie wypraw na
sanki i śnieżnych zabaw również nie
było, to i tak dzieci mogły aktywnie
spędzić swój wolny czas. W pierwszych dniach ferii z kolorowych baloników powstały barwne zwierzaki
i inne ciekawe rzeczy. Następne dni
upłynęły na malowaniu reliefami i
farbami niezwykle małych aplikacji. Jak co roku dzieci „montowały” biżuterie, łącząc ze sobą wymyślne elementy. Na koniec ferii
podopieczni lepili cudeńka z gliny
i naszywali na białe poduszeczki wycięte z kolorowego materiału
wzory. Tak powstały poduszeczki
bardzo kolorowe o charakterze de-

koracyjnym.
Również pozostałe świetlice GOK
nie narzekały na niską frekwencję. Podczas przeprowadzonych
warsztatów w Mątkach, Porbadach
Wrzesinie i Garzewku powstawały
piękne maski karnawałowe, które
posłużyły w trakcie wspólnych zabaw. Podopieczni z Mątek przygotowali specjalną tablicę tematyczną
z makietą Układu Słonecznego. Nie
zabrakło również zajęć kulinarnych,
podczas których pieczono gofry i
muf finki („tłusty czwartek”). Wolne chwile spędzano na graniu w gry
planszowe oraz wspólne wyjścia i
spacery.
W trakcie ferii oprócz zajęć stacjonarnych dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia GOK miały możliwość uczestniczenia w wyjazdach
poza teren gminy. W pierwszym
tygodniu zorganizowano wyjazdy do kina na seanse pt.: „Alvin i
Wiewiórki”, „Wielka wyprawa” oraz
„Moje córki krowy”. Młodzież z Nowego i Starego Kawkowa bawiła się
w tym czasie w kręgielni. Drugi tydzień obfitował w wyjazdy do Warmiolandii, na basen oraz kolejny
seans w olsztyńskim kinie Helios.
Oferta przygotowana przez GOK
na okres ferii zimowych 2016 cieszyła się dużym zainteresowaniem
wśród najmłodszych mieszkańców
naszej gminy. W zajęciach stacjonarnych, integracyjnych, wyjazdach i innych propozycjach spędzania czasu wolnego uczestniczyło
ponad 150 osób dziennie.
Szczegółowe relacje z poszczególnych świetlic znajdują się na
stronie internetowej www.gok.jonkowo.pl
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Czego oczekują mieszkańcy

internetowe ankiety

W styczniu i lutym 2016 r. na
stronie internetowej jonkowo.pl
udostępniliśmy ankiety dotyczące poziomu bezpieczeństwa w
naszej gminie, oceny pracy monitoringu wizyjnego oraz możliwości uruchomienia usługi powiadamiania SMS.
W
badaniach
ankietowych
udział wzięło ponad 130 internautów. Największym zainteresowaniem cieszyła się ankieta
dotycząca funkcjonowania i rozwoju sieci monitoringu wizyjnego. Swoją opinią na ten temat
podzieliło się 51% biorących
udział w badaniu.
Z informacji uzyskanych od
głosujących wynika, że 73% respondentów ma świadomość,
iż na terenie gminy Jonkowo
funkcjonuje monitoring wizyjny.
Najczęstszym źródłem informacji o zainstalowanych kamerach
była własna obserwacja przestrzeni publicznej. Aż 41% osób
stwierdziło, że widziało kamery
zainstalowane na budynkach i
słupach. Co piąty ankietowany
swoją wiedzę czerpał z rozmów
z bliskimi. Niewiele osób za to
zwracało uwagę na tablice informacyjne znajdujące się przy
wjazdach do miejscowości (8%
ankietowanych).
Zaskakujący jest fakt, że wszyscy biorący udział w tej ankiecie
byli zdania, iż nagranie monitoringu wizyjnego mogło by posłużyć jako ważny dowód w sprawie
lub toczącym się postępowaniu.
Pamiętać jednak należy, że niezależnie od samego faktu istnienia nagrania, znaczenie tego źródła informacji dla toczącego się
postępowania uzależnione jest
od jego jakości i jednoznacznej
rejestracji zdarzeń istotnych dla
przedmiotu sprawy. Wynika stąd,
że obecność kamery nie zawsze
daje 100% gwarancję wykrycia
sprawcy lub ustalenia przebiegu
zajścia; niemniej jednak może

stanowić pomocne źródło w danej sprawie.
W oparciu o przeprowadzone
ankiety możliwe było uzyskanie
informacji od mieszkańców, w
których obszarach naszego samorządu występują istotne zagrożenia, a co za tym idzie, istnieje potrzeba instalacji kamer
monitoringu.
Największym zagrożeniem wymienionym przez ankietowanych
są problemy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
Mieszkańcy wymieniali tu przede
wszystkim nadmierną prędkość
poruszających się pojazdów w
terenie zabudowanym, brawurę i brak wyobraźni kierowców
(31%). Uciążliwym problemem
są też dla nas osoby pijące alkohol, które przebywają zazwyczaj
w okolicach sklepów (28%), a
także niszczenie mienia komunalnego i zakłócanie porządku
publicznego (15%). W ankiecie pojawiły się kwestie ostatnich przypadków włamań oraz
kradzieży mienia na terenie naszej gminy. 13% ankietowanych
zwróciło na to uwagę jako istotny
problem.
Pozostali biorący udział w badaniu wymieniali problem z psami
pozostawionymi przez właścicieli
bez nadzoru (4%) oraz kiepski
stan nawierzchni dróg powiatowych (1%).
Za rozbudową monitoringu w
naszej gminie było aż 94% ankietowanych. Wśród wielu propozycji złożonych podczas badania (każdy mógł złożyć dowolną
ilość) odnośnie instalacji kamer
monitoringu znalazły się wnioski
o objęcie video-nadzorem głównych dróg oraz newralgicznych
skrzyżowań zlokalizowanych w
różnych miejscowościach gminy
(Jonkowo, Wrzesina, Warkały,
Giedajty, Pupki). Aż 76% badanych stwierdziło potrzebę zamontowania kamer na placach

zabaw dla dzieci. Nieco ponad
60% było za monitoringiem na
nowo powstałym kompleksie rekreacyjnym – tzw. „Jonkowskich
Błoniach” przy ul. Leśnej.
Dosyć kłopotliwym dla wielu
mieszkańców okazał się problem
z wyrzucaniem (czy też podrzucaniem)
niesegregowanych
śmieci w pobliżu znajdujących
się kontenerów do selektywnej
zbiórki odpadów. Na potrzebę
obserwacji tych miejsc zwracał
uwagę prawie co czwarty ankietowany. Wśród odpowiedzi znalazły się także propozycje instalacji
kamer na terenach wokół budynków szkolnych, parkingach i osiedlach domów jednorodzinnych.
Biorący udział w ankietach mogli wypowiedzieć się również na
temat potrzeby uruchomienia
gminnego systemu powiadamiania SMS. Dzięki proponowanemu
systemowi wszyscy zainteresowani mieszkańcy będą otrzymywać krótkie powiadomienia na
telefon o istotnych ostrzeżeniach
i wydarzeniach Gminy Jonkowo. Najwięcej osób zainteresowanych jest otrzymywaniem
informacji komunalnych (np. o
awariach kanalizacji, przerwach
w dostawie wody, itp.) oraz kryzysowych (np. o zbliżających się
nawałnicach, oblodzeniach, silnych mrozach lub upałach). W
mniejszym stopniu interesują
nas sprawy administracyjne i wydarzenia społeczno-kulturalne.
Na koniec warto jeszcze wspomnieć o pytaniu skierowanym
do ankietowanych w sprawie
utworzenia straży gminnej. Ponad 62% odpowiadających było
przeciwko takiemu pomysłowi,
38% chętnie widziałoby w naszych miejscowościach strażników gminnych.
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