W listopadzie 2021 roku pozyskaliśmy z drodze darowizny
samochód strażacki od gminy Szczytno. Samochód, który do tej pory
wykorzystywany był przez OSP Trelkowo został przekazany przez
gminę jednostce OSP Miętkie.

Pozyskane dofinansowanie na działalność KGW Linowo
to nie jedyny sukces, jaki udało się Paniom osiągnąć w 2021
roku. Pierwsza nagroda za innowacyjny wieniec dożynkowy
podczas Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku – to kolejny
powód do zadowolenia.
Niewątpliwie możemy być dumni także z Nagrody
Publiczności dla naszych Miętkowianek na półfinale Festiwalu
Polska od Kuchni, który odbył się w Muzeum Budownictwa
Ludowego w Olsztynku. W nagrodę Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich Miętkie wzięły udział w wielkim finale Festiwalu, który
odbył się 25 września na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Moment przekazania wozu strażackiego OSP Miętkie
Gmina Dźwierzuty w ciągu 2021 roku wydała 306 511,12 zł
na działania związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego (NGO)
Na koniec roku 2021 na terenie gminy Dźwierzuty
funkcjonowało 28 organizacji pozarządowych – tych formalnych i
tych nieformalnych.
Program współpracy gminy Dźwierzuty na rok 2021 z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie przyjęto Uchwałą nr
XXV/213/20 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 10.12.2020 r. W
ramach tego programu ogłoszono konkurs na realizację zadań
publicznych w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych
zamieszkałych w Gminie Dźwierzuty do Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu. Zwycięzcą konkursu
zostało Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu. Całkowita
wartość udzielonego dofinansowania stanowiła kwotę: 18 420,51
zł.
Aktywnie na terenie gminy działają Koła Gospodyń
Wiejskich, których mamy na terenie gminy 5. Sukcesem zakończył
się udział KGW Linowo w konkursie „Granty Marszałka dla Kół
Gospodyń Wiejskich”, w którym to pozyskały 5000,00 zł na
realizację zadania pn. „KGW Linowo grilluje i przepisy w Internecie
publikuje”.

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Linowo

Panie z KGW Miętkie na Stadionie Narodowym w Warszawie
Stowarzyszenia działające na terenie gminy chętnie
angażują się w akcje charytatywne przygotowując przysmaki lub
rękodzieło na licytację. Szczególne podziękowania za
bezinteresowną pomoc należą się Paniom z Kół Gospodyń
Wiejskich oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych
działającym na terenie naszej gminy.

Gmina wspiera
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Do zakresu zadań realizowanych przez GOPS
Dźwierzuty należały następujące formy wsparcia: pomoc
społeczna, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze program 500+, program „Dobry Start”, świadczenia „Za
Życiem”, zasiłki dla opiekunów, Karta Dużej Rodziny, fundusz
alimentacyjny, stypendia szkolne, piecza zastępcza, ustalanie
prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, kierowanie do uczestnictwa w zajęciach
prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w
Dźwierzutach i ustalanie odpłatności za pobyt, realizacja
programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, pomoc
żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym (FEAD), obsługa Zespołu
Interdyscyplinarnego, realizacja programu „Wspieraj Seniora”,
zapewnienie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży przy
współpracy z kuratorium, wydawanie zaświadczeń w ramach
programu
„Czyste
powietrze”,
realizacja
projektu
współfinansowanego ze środków unijnych: „Jesteśmy razem –
możemy więcej”.

Na wszystkie działania GOPS gmina przeznaczyła
kwotę 13 679 926,12 zł

