INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XLI sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 30 LISTOPADA 2017 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji 18
projektów uchwał. Ponadto w okresie międzysesyjnym podjęto decyzje, zarządzenia oraz rozstrzygnięcia
w następujących sprawach:
I.

I.

1.

2.
a)

b)

3.
a)




b)

W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:
Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w dziale:
010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Wojewody
Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.43.2.2017.MŻ z dnia 12.10.2017 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 149/43.2/2017 z dnia 12 października 2017 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2017
rok z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.16) w kwocie 152.643 zł (§2010) z przeznaczeniem na zwrot
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych
przez gminę, za drugi okres płatniczy 2017 roku,
801 „Oświata i wychowanie” w tym:
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FBI.3111.200.2017.MS z dnia 20.10.2017 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr 161/200/2017 z dnia
20.10.2017 r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok o kwotę 28.000 zł (§2030), przeznaczonej na realizację
działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019„Aktywna tablica” dla SP Nr 1 w Sztumie kwotę 14.000 zł i dla SP Nr 2 w Sztumie kwotę 14.000 zł
(§4240),
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FBI.3111.270.2017.SM z dnia 26.10.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 160/270/2017 z dnia 23
października 2017 r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.26)
w kwocie 33.500 zł (§2030) z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki
zdrowotnej, w związku z ustawą z dnia 15.09.2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających
poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1744), w tym dla SP Nr 1 w
Sztumie kwota 6.700 zł, SP Nr 2 w Sztumie kwota 6.700 zł, ZS w Czerninie kwota 6.700 zł, ZS w
Gościszewie kwota 6.700 zł i SP w Nowej Wsi kwota 6.700 zł (§4210),
852 „Pomoc społeczna” w tym:
852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w tym:
na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.28.3.2017.MS z dnia 20.10.2017
r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr 138/28.3/2017 z dnia 19.10.2017 r. zwiększono plan dotacji na
2017 rok o kwotę 5.000 zł (§2010), przeznaczonej na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (§4130),
na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.28.3.2017.EK z dnia 15.11.2017
r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 138.3/28.3/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. zwiększono plan
dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.34) w kwocie 7.400 zł (§2010), z
przeznaczeniem na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna (na §4130),
w rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.239.4.
2017.MS z dnia 09.10.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 141/239.4/2017 z dnia 9.10.2017 r.
zwiększono plan dotacji na 2017 rok w kwocie 22.100 zł (§2030). Środki pochodzą z rezerwy celowej
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c)

d)

e)

f)

4.

5.
a)




b)


budżetu państwa (poz.25) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części
gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy
społecznej (na §3110),
w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.1.4. 2017.MS z dnia 9.10.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
143/1.4/2017 z dnia 9.10.2017 r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok w kwocie 1.734 zł (§2010). Środki
pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.24) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych
dodatków energetycznych na IV kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz
kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji
wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (na
§3110 kwotę 1.700 zł i na §4210 kwotę 34 zł),
w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Nr FB-I.3111.239.5.2017.MS z dnia 9.10.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 142/239/2017 z
dnia 9.10.2017 r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok w kwocie 149.600 zł (§2030). Środki pochodzą z
rezerwy celowej budżetu państwa (poz.25) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
(§3110), o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 o pomocy społecznej,
85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FBI.3111.239.2017.MS z dnia 13.10.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 150/239.7/2017 z dnia
13.10.2017r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok o kwotę 21.600 zł (§2030), z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę
dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze
czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 na §4010,
85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na podstawie pisma Wojewody
Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I. 3111.84.2.2017.MS z dnia 12.10.2017 r. - decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 73/84.2/2017 z dnia 12.10.2017 r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok o kwotę 6.960 zł
(§2010), przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2
ustawy o pomocy społecznej (§4300),
854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym” na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FBI.3111.34.2017.SO z dnia
30.10.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 178/34/2017 z dnia 30 października 2017 r.
zwiększono plan dotacji na 2017 r. z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.26) w kwocie 55.000 zł
(§2030), z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów – zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty (§3240 kwota 53.000 zł, §3260 kwota
2.000 zł) w MGZO,
855 „Rodzina” w tym:
w rozdz. 85501 „Świadczenie wychowawcze” w tym:
na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.27.3.2017.MŻ1 z
dnia 02.10.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr99.1/27.3/2017 z dnia 02.10.2017 r. zwiększono
plan dotacji celowej na 2017 rok ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2017 r. o kwotę
800.000 zł (§2060), z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) na §3110,
na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.27.4.2017.MŻ z dnia 31.10.2017
r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 174/27.4/2017 z dnia 30 października 2017 r. zwiększono plan
dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.77) w kwocie 200.000 zł (§2060), z
przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016
r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.) (§3110),
85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w tym:
na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.28.3.2017.MŻ z dnia 30.10.2017
r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 138.1/28.3/2017 z dnia 30 października 2017 r. zwiększono plan
dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.34) w kwocie 350.000 zł (§2010), z
przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku
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c)

II.

III.
1.
2.

3.
4.
b)
c)
5.

dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i 3% kosztów obsługi, zgodnie z
ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1518 ze zm.),
ustawą z dnia 7 września 2017 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2017 r.,
poz.489 ze zm.) i ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj.
Dz.U. z 2016 r., poz.162 ze zm.), w tym (§3110 kwota 321.000 zł, §4110 kwota 25.000 zł i §4300 kwota
4.000 zł),
na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.28.3.2017.MŻ1 z
dnia 14.11.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr138.2/28.3/2017 z dnia 14.11.2017 r. zwiększono
plan dotacji celowej na 2017 rok, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.34) o kwotę
450.000 zł (§2010), z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 3%
kosztów obsługi, zgodnie z art.33 ust.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.489 ze zm.), art.9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.162 ze zm.) w tym na (§3110
kwota 436.100 zł, §4110 kwota 4.500 zł i §4010 kwota 9.400 zł,
85504 „Wspieranie rodziny” na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FBI.3111.243.2017.MŻ z dnia 26.10.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 170/243/2017 z dnia
26.10.2017 r. zwiększono plan dotacji na rok 2017 o kwotę 6.262 zł (§2030), przeznaczonej na realizację
zadań własnych gmin tj. zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (§4010),
Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 852 „Pomoc społeczna” w
rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku Nr FB-I. 3111.66.2017.MS z dnia 14.11.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
117.1/66.2/2017 z dnia 14.11.2017 r. dokonano zmniejszenia w planie dotacji na rok 2017 o kwotę 1.137
zł (§2010), przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.18 ust.1
pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (z §3030).
Dokonano przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818
„Rezerwy ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej kwotę 80.762 zł w tym:
kwotę 25.000 zł do dz. 010„Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01008„Melioracje wodne” na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na §4270), z przeznaczeniem na
wykonanie naprawy przepustu przez drogę od zbiornika p.poż do studni w Sztumskiej Wsi,
kwotę 1.700 zł do działu 600 „Transport i łączność” rozdz. 60095 „Pozostała działalność” na wydatki
bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem
na wykonanie i zamontowanie dwóch znaków informacyjnych nazw ronda „Rondo Powiśla” na wyspie
ronda przy zbiegu ul. Mickiewicza, ul. Kochanowskiego i ul. Baczyńskiego w Sztumie (§4170),
kwotę 19.000 zł do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412
„Ochotnicze straże pożarne” na wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, zadanie pn.
„Wykonanie posadzek w remizie OSP Postolin” (§6050),
kwotę 15.000 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie” w tym do:
a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 7.800 zł. na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań,
rozdz. 80104 „Przedszkola” kwotę 3.600 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań,
rozdz. 80110 „Gimnazja” kwotę 3.600 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na remont
dachu budynku Zespołu Szkół w Czerninie (§4270).
kwotę 3.100 zł do działu 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85295 „Pozostała działalność” na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na zakup
wyposażenia Klubu Senior+ (§4210),
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6. kwotę 15.700 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała
działalność” na wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup i montaż
wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Sztum”, z przeznaczeniem na zakup 2 szt. nowych wiat
przystankowych, które zostaną zamontowane na ul. Jagiełły (przy Baszcie i w okolicy zielonego
parkingu) w Sztumie (§6050),
7. kwotę 1.262 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała
działalność” na wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Czyste powietrze
w Mieście i Gminie Sztum – edycja 2017 – dotacje”, z przeznaczeniem na wypłatę dla mieszkańców,
którzy skorzystają z dofinansowania na wymianę źródeł ciepła.
IV. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami
i między grupami wydatków w dziale:
1. 600 „Transport i łączność” w rozdz.:
1) 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc
finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3105G ul.
Kochanowskiego w Sztumie – Kępina – etap II realizowany w ramach „Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 edycja 2017”” kwotę 128.670 zł (z §6300) do
rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.
„Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo” (na §6050),
2) 60095 „Pozostała działalność” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z wydatków
związanych z realizacją ich statutowych zadań z § 4300 kwotę 5.200 zł na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane, z przeznaczeniem na wykonanie i zamontowanie dwóch znaków informacyjnych nazw
ronda „Rondo Powiśla” na wyspie ronda przy zbiegu ul. Mickiewicza, ul. Kochanowskiego i ul.
Baczyńskiego w Sztumie (§4170),
2) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w tym:
a)
w wydatkach majątkowych w tym:
 z zadania pn. „Wykonanie ocieplenia budynku Koślinka 21 (modernizacja)” kwotę 30.000 zł (§6050),
 z zadania pn. „Przebudowa i modernizacja lokalu użytkowego położonego w Sztumie Plac Wolności 26”
kwotę 20.000 zł (§6050),
 z zadania pn. „Wykonanie ocieplenia elewacji budynku Fiszera 1 (modernizacja)” kwotę 4.000 zł
(§6050),
 na zadanie pn. „Wykonanie przyłączenia lokali gminnych do instalacji c.o. Jagiełły 6” kwotę 2.000 zł w
związku z większym kosztem zadania (§6050),
 na zadanie pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej i przyłączenie lokalu do sieci c.o.
Baczyńskiego 12” kwotę 2.000 zł w związku z większym kosztem zadania (§6050),
b) w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 8.500 zł (w tym z §4110 kwotę 1.500
zł i z §4170 kwotę 7.000 zł),
 wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę
63.500 zł (§4270) w związku ze zwiększonymi potrzebami remontowymi, a zmniejsza się o kwotę 5.000
zł (§4600),
2. 750 „Administracja publiczna” w rozdz.:
1) 75023 „Urząd gminy” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych kwotę 165.000 zł (z §4010) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
w tym: kwotę 140.000 zł na §4270, z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w budynku
Urzędu Miasta i Gminy, kwotę 20.500 zł na § 4300, z przeznaczeniem na usługi pocztowe i wymianę
mebli w małej sali narad oraz kwotę 4.500 zł na §4210, na zakup urządzeń wspomagających sprzątanie.
2) 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.700 zł z §4300 do rozdz. 75095
„Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań na §4300,
3) 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w wydatkach bieżących w tym z
wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.613 zł na
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3.

4.
1)
a)





b)






c)




d)
e)



wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na nowe zadanie pn. „Zakup kserokopiarki
wraz z montażem dla MGZO Sztum” (§6050),
754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe”
z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę
6.000 zł (z §4210) na wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne na nowe zadanie pn. „Zakup
motopompy” (§6060),
801 „Oświata i wychowanie” w tym:
w Zespole Szkół w Czerninie w rozdz.:
80101 „Szkoły podstawowe” w tym:
z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
kwotę 12.000 zł (§4010) oraz z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 155 zł
(§4210) na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 12.155 zł, (w tym: kwotę 12.000 zł na §3020)
z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz kwotę 155 zł
na §3030 na badania lekarskie stażysty,
z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.267 zł z §
4300 na świadczenia na rzecz osób fizycznych na § 3020,
zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
-- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 3.400 zł (na §4170), w celu zabezpieczenia
środków na umowę zlecenie z Informatykiem,
-- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 15.000 zł (na §4260), z przeznaczeniem
na zakup energii,
80104 „Przedszkola” w tym:
zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o
kwotę 8.000 zł (na §4260), z przeznaczeniem na zakup energii,
zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o
kwotę 900 zł (z §4170),
z wydatków bieżących jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę
6.350 zł (w tym: kwotę 5.500 zł z §4010, kwotę 750 zł z §4110 i kwotę 100 zł z §4120) do rozdz. 80149
„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach,…” na wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane (kwotę 5.500 zł na §4010, kwotę 750 zł na §4110 i kwotę 100 zł na §4120) na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń dla nauczyciela wspomagającego w przedszkolu,
z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 739
zł (z §4210) na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 604 zł (na § 3020), a kwotę 135 zł do rozdz.
80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, …” na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych (na § 3020),
80110 „Gimnazja” zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
z wynagrodzeń i składek od nich naliczonych kwotę 2.500 zł (z §4170),
z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 23.000 zł (z §4260),
w wydatkach bieżących w tym z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań kwotę 536 zł (z § 4210) na świadczenia na rzecz osób fizycznych (na § 3020),
80110 „Gimnazja” z wydatków bieżących jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych kwotę 2.000 zł (§4010) na świadczenia na rzecz osób fizycznych (na §3020) na wypłatę
dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli,
80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w wydatkach bieżących w tym z wydatków jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 100 zł (z § 4210) na świadczenia na
rzecz osób fizycznych (na § 3020),
80101 „Szkoły podstawowe” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym:
kwotę 239 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
kwotę 28.000 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
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f) 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w wydatkach bieżących w tym na wydatki
jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4.700 zł oraz na świadczenia
na rzecz osób fizycznych kwotę 300 zł,
g) 80104 „Przedszkola” w tym:
 z wydatków majątkowych w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 191.975 zł z zadania pn.
„Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku
do wymogów p.poż.”,
 w wydatkach bieżących w tym na wydatki jednostek budżetowych w tym kwotę 12.763 zł na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
-- kwotę 370 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
h) 80110 „Gimnazja” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym:
 kwota 142.530 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 kwota 28.000 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
i) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w wydatkach bieżących w tym:
 kwota 650 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 kwota 336 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych,
j) 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach…” w wydatkach bieżących w tym:
 kwota 650 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 kwota 5.146 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych,
k) 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, …” kwotę 37.403 zł w wydatkach bieżących
jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
zgodnie z załączonymi planami finansowymi Dyrektorów poszczególnych jednostek oświatowych,
2) 801 „Oświata i wychowanie” w tym w ramach zadań zleconych w tym w rozdz.:
a) 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 4.213 zł w wydatkach bieżących w tym z dotacji na zadania bieżące
dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach (z §2540) na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym w SP Nr 1 w Sztumie (na §4210 kwota
229 zł, na § 4240 kwota 3.984 zł), w SP Nr 2 (z §4210 kwotę 9 zł na §4240) w ZS Gościszewo (z §4210
kwotę 1 zł na §4240),
b) 80110 „Gimnazja” kwotę 5 zł w wydatkach bieżących w tym z dotacji na zadania bieżące dla
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach (z §2540) na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w ZS Czernin (na §4210 kwota 4 zł, na § 4240
kwota 1 zł),
c) 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, …” kwotę 1 zł w wydatkach bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4240 na § 4210, z przeznaczeniem na
zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
5. 852 „Pomoc społeczna” w rozdz.
1) 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”
z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę
26.000 zł (z §4330) do rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4300),
2) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” z wydatków bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych
kwotę 27.917 zł (z §3110) do rozdz. 85295 „Pozostała działalność” na wydatki majątkowe na zadanie
inwestycyjne pn. „Klub Senior+ przy ul. Reja 13 w Sztumie” (na §6050) na roboty budowlane i
wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej,
3) 85295 „Pozostała działalność” z wydatków bieżących jednostek budżetowych, w tym:
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 z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 3.000 zł (z §4170) na wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań na §4300,
 z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.920 zł (w tym kwota 3.424 zł z
wkładu własnego, kwota 1.496 zł z dotacji) na wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy
inwestycyjne na zadanie pn. „Klub Senior+ przy ul. Reja 13 w Sztumie” w ramach wkładu własnego z
przeznaczeniem na zakup laptopa,
6. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdz.:
1) 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w tym:
a) z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę
20.000 zł (§4260) na wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne na nowe zadanie pn. „Zakup
dekoracji świątecznej wolnostojącej 3D w kształcie bombki” (§6060),
b) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” z
wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę
30.000 zł na wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne na nowe zadanie pn. „Zakup
dekoracji świątecznej wolnostojącej 3D w kształcie prezentów” oraz pn. „Zakup dekoracji świątecznej
wolnostojącej 3D w kształcie ramki do robienia zdjęć”,
2) 90095 „Pozostała działalność” z wydatków majątkowych, inwestycji i zakupów inwestycyjnych z
zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie aranżacji nowego ronda przy ul. Baczyńskiego i
Mickiewicza” kwotę 12.580 zł (§ 6050) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na urządzenie terenu zielonego wzdłuż ul. Mickiewicza na
wyspie Ronda Powiśla w Sztumie (§ 4300),
7. W okresie sprawozdawczym przygotowałem projekt budżetu gminy na rok 2018- w ustawowym
terminie/ 15 listopada br. został przesłany do radnych jego procedowanie rozpocznie się od 4 grudnia br.
na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.
II.

W ZAKRESIE REFERATU ORGANIZACYJNEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
1.

23 października 2017 r. odbyły się wybory do Młodzieżowej rady Gminy Sztum w pięciu szkołach
podstawowych na terenie Miasta i Gminy Sztum. Wybrano 15 radnych. 8 grudnia br. odbędzie się
inauguracyjna sesja, na której wybrane zostanie Prezydium, w skład którego wejdą Przewodniczący,
Wiceprzewodniczący i Sekretarz Młodzieżowej Rady Gminy.
2. 4 grudnia o godz. 11.00 przy rondzie Powiśla odbędzie się uroczystość zakończenia inwestycji
przebudowy drogi krajowej nr 55 w Sztumie.
3. do 29 grudnia mieszkańcy Sztumu mogą składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2018. Głosowanie
odbędzie się od 5 do 28 lutego 2018.
Postępowania z ramach prawa zamówień publicznych
przeprowadzone w referacie
organizacyjnym w okresie sprawozdawczym na wnioski Referatu Inwestycji oraz Referatu
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa- jedno postępowanie przeprowadzone przez Lidera
projektu tj. Miasto Malbork w imieniu naszym i na naszą rzecz.
1. „ Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław
(wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2
Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt Partnerski 7 gmin :
Miasto Malbork, Powiat Malbork, Miasto i Gmina Sztum, Powiat Sztum, Gmina Stare Pole, Gmina
Nowy Staw, Gmina Malbork. Liderem Projektu jest Miasto Malbork. W dniu 06.11.2017r. odbyło się
otwarcie ofert u Lidera na część 13. tj. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
przy ul. Mickiewicza 39. W zakresie Miasta i Gminy Sztum wpłynęła 1 oferta Wykonawcy: INSTAL –
ELEKTRO Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 28/1, 82-500 Kwidzyn.
Brak ofert na część 16 tj. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.
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2. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego, budynków i jednostek
organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Sztum“ – 2 części - postępowanie powyżej progów unijnych
Otwarcie ofert w dniu 16.10.2017 r. Wpłynęła 1 oferta na II części: ENERGA OŚWIETLENIE S.A.,
Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, cena brutto oferty 339.372,66 zł. Wybór oferty w dniu
14.11.2017 r.
1) I część zamówienia -Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb lokali i obiektów – Wpłynęła 1 oferta:
ENERGA OŚWIETLENIE S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, cena brutto oferty
1.648.247,13zł.
2) II część zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
3. „Modernizacja dróg gminnych z wykorzystaniem płyt typu Yumbo na terenie Gminy Sztum–
ZAKRES3”. Otwarcie ofert w dniu: 09.10.2017 r.
W postepowaniu wpłynęły 2 oferty:
1) TERENY ZIELONE Marianna Kędziora, Mareza, ul. Długa 89, 82-500 Kwidzyn, cena brutto oferty:
349.458,19zł.
2) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „EKOMEL” Sp. z o.o., ul. Rawska 24, 82-300 Elbląg, cena
brutto oferty: 383.261,65 zł. Wyboru oferty dokonano w dniu 23.10.2017 roku, wybrano TERENY
ZIELONE Marianna Kędziora, Mareza, ul. Długa 89, 82-500 Kwidzyn, cena brutto oferty: 349.458,19
zł. Umowę zawarto w dniu 07.11.2017 r. z TERENY ZIELONE Marianna Kędziora, Mareza, ul. Długa
89, 82-500 Kwidzyn, cena brutto: 349.458,19 zł.
4. „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ polegającego na remoncie i przebudowie pomieszczeń pod
Klub Senior +”. Otwarcia ofert dokonano w dniu: 24.10.2017 r. W postepowaniu wpłynęła 1 oferta:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Celbud- Przemysłówka”, ul. Lotnicza 1, 82-500
Kwidzyn, cena brutto oferty: 169.996,35 zł. Wyboru oferty dokonano w dniu 31.10.2017 roku,
wybrano, Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Celbud- Przemysłówka”, ul. Lotnicza 1, 82500 Kwidzyn, cena brutto oferty: 169.996,35zł. Umowę zawarto w dniu 14.11.2017 r. z
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Celbud- Przemysłówka”, ul. Lotnicza 1, 82-500
Kwidzyn, cena brutto: 169.996,35 zł.
5. „Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia dla zadania pn.: Utworzenie i wyposażenie placówki
„Senior+”. Otwarcia ofert dokonano w dniu 30.10.2017 r. W postepowaniu wpłynęło 10 ofert:
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1.

Biuro Inżynieryjne
„DOT” Tomasz
Dubiecki
Drzewiarz – Bis Sp. z
o.o.

ul. Lubomira 29 A,
62-090 Mrowino

2.
3.

TRONUS POLSKA
Sp. z o.o.

4.

PB Tenders Jakub
Pawulski

5.

PHPU ZUBER Andrzej
Zuber

6.

Przedsiębiorstwo
Handlowo – Usługowe
PHU „BMS” Sp. J.
Z. Bielecki
BENER MICHAŁ
BENKA

7.

Cena ofert brutto Gwarancja
zł
48.300,00
4 lata tj. 48 miesięcy

ul. Kardynała
Wyszyńskiego 46a
87-600 Lipno
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa

29.556,20

3 lata tj. 36 miesięcy

68.335,45

5 lat tj. 60 miesięcy

ul. A. Grzymały –
Siedleckiego 4/25
85-868 Bydgoszcz
ul. Krakowska 29C
50-424 Wrocław

42.698,22

5 lat tj. 60 miesięcy

42.865,50

5 lat tj. 60 miesięcy

ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyn

44.752,71

5 lat tj. 60 miesięcy

ul. Wileńska 59B/15
80-215 Gdańsk

44.636,70

5 lat tj. 60 miesięcy
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8.

Hurtownia Sportowa
KAL-SPORT

Al. T. Rejtana 8
35-310 Rzeszów

44.000,00

4 lata tj. 48 miesięcy

9.

P.P.H.U. AS
POMORZANKA
Andrzej Szarmach
„ARTIS” Sylwia
Michalewska

ul. Prusa 7
83-220 Skórcz

34.048, 86

5 lat tj. 60 miesięcy

ul. Siejaka 22H
64-800 Chodzież

37.438,00

5 lat tj. 60 miesięcy

10.

Wyboru oferty dokonano w dniu 16.11.2017 roku: P.P.H.U. AS POMORZANKA Andrzej Szarmach,
ul. Prusa 7, 83-220 Skórcz, cena brutto 34.048, 86 zł.
Zawarto umowę w dniu 27.11.2017 roku z wykonawcą P.P.H.U. AS POMORZANKA Andrzej
Szarmach, ul. Prusa 7, 83-220 Skórcz, 34.048, 86 zł.
6. „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych robót budowlanych pn.: Utworzenie i
wyposażenie placówki „Senior+ polegającego na remoncie i przebudowie pomieszczeń pod Klub
Senior+”. Otwarcia ofert dokonano w dniu 03.11.2017 r. W postepowaniu wpłynęły 3 oferty:
1) Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Halina Landsberg, ul. Jagiellońska 10F/91, 80-371 Gdańsk,
cena brutto oferty: 2.000,00 zł.
2) BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH JANUSZ WINNICKI, ul. Kopernika 382-500 Kwidzyn, cena
brutto oferty: 3.690,00 zł.
3) GOBAR BUDOWNICTWO, ul. Wybickiego 5B/6, 82-200 Malbork, cena brutto oferty: 9.840,00 zł.
Wyboru oferty dokonano w dniu 13.11.2017 roku Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Halina
Landsberg, ul. Jagiellońska 10F/91, 80-371 Gdańsk, cena brutto: 2.000,00 zł. Zawarto umowę w dniu
20.11.2017 r. roku z wykonawcą Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Halina Landsberg, ul.
Jagiellońska 10F/91, 80-371 Gdańsk, cena brutto: 2.000,00 zł.
7. „Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie”. Otwarcia ofert dokonano w dniu
16.11.2017 r. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:
1) REMBUD Krzysztof Paziewski, Rakowiec, ul. Kwidzyńska 31A, 82-500 Kwidzyn, cena brutto oferty
3.295.538,99 zł.
2) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Resteks Sp. z o.o., cena brutto oferty: 4.848.660,00 zł.
Komisja przetargowa jest w trakcie badania i oceny ofert.
8. „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych robót budowlanych pn.: Utworzenie
nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie”. Otwarcia ofert dokonano w dniu 27.11.2017 r. W
postepowaniu wpłynęły 3 oferty:
1) PROJ-BUD mgr. inż. Franciszek Gontarz , Os. 1000 lecia 3/9, Kościerzyna, cena brutto oferty
94.021,20zł.
2) BUILD INVEST BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA, UNIT 4E ENTERPRISE COURT FARIELD
PARK ROTHERHAM ENGLAND, cena brutto oferty 56.222,00 zł.
3) BIURO OBSŁUG PROJEKTOWYCH Janusz Winnicki, ul. Kopernika 3, 82-500 Kwidzyn, cena brutto
oferty 29.800,00 zł.
Komisja przetargowa jest w trakcie badania i oceny ofert.
9. „Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego” w ramach Projektu „Poprawa efektywności
energetycznej na terenie MOF Malbork– Sztum (oświetlenie uliczne)” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania
10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”– 3 części
- postępowanie powyżej progów unijnych. Postępowanie przesłano do Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej w dniu 30.10.2017 roku, opublikowano postepowanie w dniu 02.11.2017r.
Planowane otwarcie ofert w dniu 20.12.2017 roku.
10. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na obszarze wiejskim Miasta i
Gminy Sztum” w ramach Projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork –
Sztum (oświetlenie uliczne)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014 -2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji
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współfinansowanego z Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego” – 2 części. Postępowanie
opublikowano w dniu 20.11.2017 roku. Planowane otwarcie ofert w dniu 07.12.2017 roku.
11. „Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z Parku Przemysłowego w Sztumie”
Postępowanie opublikowano w dniu 17.11.2017 r. Planowane otwarcie ofert w dniu 05.12.2017 r.
12. „Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum”. Postępowanie opublikowano w dniu 23.11.2017 r.
Planowane otwarcie ofert w dniu 04.12.2017 r.
III.
1.

2.
3.

4.
1)

2)

3)

4)

5)

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI:
Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji:
„Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Gościszewie” Wykonawcą
inwestycji wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowe Resteks Sp. z o.o. z Tczewa, za kwotę 2 460 000,00 zł z terminem realizacji do 31 lipca 2018r.
W dniu 25.10.2017r. odbył się odbiór częściowy po wykonaniu około 12% wartości umownej robót. Do
końca listopada wykonany zostanie stan surowy budynku bez pokrycia dachowego części socjalnej oraz
dachu hali sportowej. W grudniu planowany jest także odbiór inwestycji po wykonaniu 30% wartości
robót. Nadzór inwestorski wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego sprawuje firma EKOINWEST S.C. z Elbląga, za kwotę 42.619,50 zł.
„Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w
Postolinie”. W dniu 12.10.2017r. dokonano odbioru końcowego wyżej wymienionej inwestycji. Koszt
inwestycji – 358.865,69 zł w tym poziom dofinansowania 63,63% tj. kwota – 199.663,00 zł.
„Utworzenie miejsca rekreacyjno– wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty
turystycznej Krainy Dolnego Powiśla”. W dniu 11.10.2017r. dokonano odbioru końcowego wymienionej
inwestycji. Koszt inwestycji 193.230,18 zł., w tym poziom dofinansowania inwestycji 63,63% tj. kwota
– 116.949,36 zł.
Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław
(wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi)
Trwają roboty termomodernizacyjne na:
Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie – wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo Usługowe DAW-MAR Dawid Markowicz z Kwidzyna, za kwotę 292 799,78 zł.
Planowany termin zakończenia prac grudzień 2017r. Prace przebiegają terminowo, w chwili obecnej w
budynku trwają prace wewnętrzne instalacyjne centralnego ogrzewania i elektryczne, montowana jest
stolarka drzwiowa. Wykonywane są dodatkowo prace związane z wzmocnieniem stropu pomieszczenia
magazynowego/garażu. Wykonawca w dniu 24.11.2017r. zgłosił także gotowość do odbioru
częściowego. Ponadto Wykonawca robót w pomieszczeniu magazyn/garaż dodatkowo dokona wymiany
istniejącej posadzki (odrębna umowa GK).
Budynku Szkoły Podstawowej w Sztumie – w dniu 03.10.2017r. zwarto umowę na roboty budowlane.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe DAW-MAR Dawid
Markowicz z Kwidzyna, za kwotę 1 857 550,48 zł. Termin zakończenia prac 30 czerwiec 2018r. Prace
przebiegają terminowo, w chwili obecnej trwają prace zewnętrzne związane z dociepleniem ścian
nadziemnych oraz docieplenie dachu budynku A. Wykonawca w dniu 24.11.br. zgłosił gotowość do
odbioru częściowego.
Budynku Sztumskiego Centrum Kultury – wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
BUD-EKO Jolanta Schreiber z Kwidzyna, za kwotę 110 447,99 zł. W dniu 8.11.2017r. wprowadzono
wykonawcę na plac budowy. Zakres prac obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych (przewidywany
termin zakończenia prac do 30 czerwca 2018r.). W chwili obecnej Wykonawca uzyskuje akceptację
Inżyniera Kontraktu w zakresie przestawionych materiałów i paneli fotowoltaicznych.
Budynku Gimnazjum nr 1 w Sztumie przy ul. Sienkiewicza 54 – wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber z Kwidzyna, za kwotę 177 239,99 zł. W dniu
8.11.2017r. wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Zakres prac obejmuje montaż paneli
fotowoltaicznych (przewidywany termin zakończenia prac do 30 czerwca 2018r.).
Budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Chełmińskiej 9 i 11 –wykonawcą robót jest
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber z Kwidzyna, za kwotę
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392 872,99zł. W dniu 8.11.2017r. wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Przewidywany termin
zakończenia prac do 30 czerwca 2018r. W chwili obecnej trwają prace związane z dociepleniem ścian
podziemnych.
4 września 2017r. zawarto umowy na roboty budowlane na:
1) Przedszkole Publiczne w Gościszewie – wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
BUD-EKO Jolanta Schreiber z Kwidzyna, za kwotę 550 470,00 zł. Przewidywany termin wprowadzenia
wykonawcy na plac budowy I kwartał 2018r. z terminem zakończenia prac do 30 czerwca 2018r.
2) Budynek Zespołu Szkół w Czerninie przy ul. Donimirskich 19 – wykonawcą robót budowlanych jest
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber z Kwidzyna, za kwotę
114 120,00zł. zakres prac obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych (przewidywany termin
wprowadzenia wykonawcy na plac budowy II kwartał 2018r. (po planowanej wymianie pokrycia
dachowego na budynku szkoły) z terminem zakończenia prac do 30 czerwca 2018r.
W wyniku przeprowadzonego powtórnego przetargu unijnego przez Lidera Projektu Miasto Malbork na
termomodernizację budynków na termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum wpłynęła
jedna oferta firmy INSTAL-ELEKTRO z Kwidzyna, za kwotę 1 018 000,00 zł z terminem realizacji do
30 czerwca 2018r. W chwili obecnej trwa badanie ofert wykonawców.
Na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi nie wpłynęła żadna oferta.
5. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+. W dniu 14.11.2017r. w wyniku przeprowadzonego
postępowania zawarto umowę z Wykonawcą robót tj.; Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego
„Celbud – Przemysłówka” sp. z o.o. na remont i przebudowę pomieszczeń pod Klub Senior + za kwotę
169 996,35 zł z terminem realizacji do 30.11.2017r. Inspektorem nadzoru wyłonionym w drodze
przetargu jest Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Halina Landsberg z Gdańska za kwotę 2000,00
zł. W dniu 27.11.2017r. zawarto umowę na dostawę z montażem wyposażenia Klubu Senior+ za kwotę
34 048,86 zł. Wykonawcą jest P.P.H.U. AS POMORZANKA Andrzej Szarmach ze Skórcza. Inwestycja
jest dofinansowana ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Ogólny koszt utworzenia Klubu Senior + wynosi 212.035,31 zł ( roboty, dostawa, inspektor,
dokumentacja projektowa) dofinansowanie do inwestycji w kwocie 140.062,94zł.
Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji:
1. Budowa drogi oraz przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia w Parku przemysłowym
w Koniecwałdzie, gm. Sztum. Wykonawcą dokumentacji jest Adam Papaj Biuro ProjektowoInwestycyjne „Hydro-Term” z Malborka.
Przedmiot umowy będzie wykonany w terminie:
1) Budowa drogi:
30.11.2017r.
2) Przebudowa gazociągu do: 30.11.2017r.
Realizacja dokumentacji stoi pod znakiem zapytania z uwagi na bardzo rygorystyczne warunki stawiane
przez Gaz- System Operator Gazociągów Przęsłowych w Gdańsku odnośnie przebudowy gazociągu
przesyłowego.
2. Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i
Osiedle Pieniężnego w Sztumie. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Adam Papaj Biuro
Projektowo-Inwestycyjne „Hydro-Term” z Malborka. Umowa nr RI.VII.272.1.1.5.2016 z dnia
12.08.2016r. Odebrano dokumentację w dniu 30.09.2017r. na Osiedle Witosa, w trakcie realizacji zakres
obejmujący Osiedle Pieniężnego – planowany termin odbioru dokumentacji 30.11.2017r.
3. Dostosowanie stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum do
obowiązujących warunków technicznych. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Usług
Projektowych Janusz Winnicki, ul. Kopernika 3, 82-500 Kwidzyn. Umowa nr RI.VII.272.1.2.1.2017 z
dnia 09.10.2017. Termin realizacji: 08.12.2017r.
4. Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego w ramach zadania budżetowego
„Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork-Sztum”. Wykonawcą
jest Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki z Kwidzyna Umowa nr RI.VII.272.1.2.1.2017 z dnia
15.02.2017r. Wykonawcy pozostała do przekazania część dokumentacji dotycząca punktu widokowego
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obecnie wykonawca jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę Termin na realizację
dokumentacji już minął i Wykonawcy zostanie naliczona kara za nieterminowe wykonanie
dokumentacji projektowej.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
1.
2.
3.

IV.

Przygotowano dokumenty do ogłoszenia przetargów tj. wnioski o wszczęcie postępowania, opis
przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postepowaniu, kryteria oceny ofert, projekty umów
na następujące inwestycje:
Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław
(wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi)
Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)
Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie.
Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z Parku Przemysłowego w Sztumie.
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum –
dokumentacja projektowa.
Ogłoszenia postępowania przetargowego:
Roboty budowlane pn.:
Przebudowa boiska treningowego i kortów tenisowych oraz budowa terenowych urządzeń sportowo–
rekreacyjnych przy Stadionie Miejskim w Sztumie.
Modernizacja budynku zaplecza przy boisku treningowym w Sztumie
Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pn.:
Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z Parku Przemysłowego w Sztumie
Przebudowa boiska treningowego i kortów tenisowych oraz budowa terenowych urządzeń sportowo –
rekreacyjnych przy Stadionie Miejskim w Sztumie
Modernizacja budynku zaplecza przy boisku treningowym w Sztumie
Dostawę z montażem na zadanie pn.: utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA:
1. Powołany przeze mnie zespół dokonał oględzin terenów gminnych udostępnionych wykonawcy
modernizacji DK55. Uwagi przekazano wykonawcy i inwestorowi, tj. GDDKiA.
2. Zawarto umowę na modernizację drogi gminnej Koślinka – Pietrzwałd. Modernizacja zostanie wykonana
za pomocą betonowych płyt yumbo w terminie do 31.05.2018 r.
3. Rozpoczęto modernizację ulic i parkingów na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2017.
4. Wykonano naprawę przyłącza kanalizacji deszczowej z budynku przy ul. Mickiewicza 22 w Sztumie.
5. Wykonano naprawę kanalizacji deszczowej znajdującej się na Os. Sierakowskich w Sztumie.
6. Udzielono Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie zamówienia na zimowe
utrzymanie dróg. Przedsiębiorstwo będzie realizowało to zadanie w sezonach 2017/2018 oraz 2018/2019.
7. Zawarto umowę na dostawę i montaż 2 wiat autobusowych przy ulicy Jagiełły w Sztumie.
8. Dokonano przeniesienia lampy hybrydowej znajdującej się dotychczas przy skrzyżowaniu drogi gminnej
z powiatową w Kępinie na nowe miejsce również w miejscowości Kępina. Powodem przeniesienia było
wybudowanie nowego oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego do Kępiny wzdłuż drogi
powiatowej.
9. Wykonano przyłącze energetyczne do terenu rekreacyjnego w Barlewicach. W chwili obecnej trwa
procedura zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej.
10. Przygotowano nowe słupy oświetleniowe wzdłuż drogi DK55 przy ulicy Mickiewicza w Sztumie do
zainstalowania iluminacji świątecznej.
11. Zawarto umowę na dostawę nowej iluminacji świątecznej. Trwają prace związane z jej montażem.
12. Zawarto umowę na wykonania inwentaryzacji cmentarzy komunalnych w Sztumie przy ul.
Kochanowskiego oraz Zajezierzu.
13. Po uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, usunięto zagrażające
użytkownikom dróg drzewa w Gościszewie.
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14. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia na potrzeby ogłoszenia przetargu na opracowanie
dokumentacji projektowej na budowę nowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
15. Złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego sprawozdanie z realizacji
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
16. Złożono do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi za rok 2016.
17. Wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
18. Przeprowadzono prace polegające na udrożnieniu odpływu oraz studni zbiornika przeciwpożarowego
znajdującego się w Sztumskiej Wsi.
19. Wykonano zadania polegające na wymianie nawierzchni na boisku sportowym w Białej Górze. Zadanie
zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.
20. Zawarto umowę na dostawę fabrycznie nowego samochodu pożarniczego dla OSP Gościszewo.
Planowany termin dostawy samochodu do 15 grudnia 2017 r.
21. Przekazano druhom z OSP Gościszewo materiały do remontu pomieszczeń garażowych remizy. Zadanie
to wykonało OSP Gościszewo we własnym zakresie.
22. Zawarto umowę na wykonanie remontu posadzki w remizie OSP Postolin. Prace zostaną zakończone w
grudniu br.
23. Przygotowano ankietę na potrzeby Najwyższej Izby Kontroli dotyczącą wspierania przedsiębiorczości.
V.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

W ZAKRESIE REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
Sprzedaż:
W drodze bezprzetargowej sprzedano 6 działek na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych w ty. 2 działki przy ul. Pieniężnego i 4 działki w Czerninie przy ul.
Akacjowej. Łączna powierzchnia działek 1115 m 2, cena sprzedaży 50 987,00 zł.
W drodze przetargu nieograniczonego: sprzedano działkę nr 124/1 o pow. 684 m 2, położoną przy ul.
Chopina w Sztumie z przeznaczeniem pod zabudowę, mieszkaniową jednorodzinną za cenę 71 220,00 zł
tj. 104,12 zł/m2 .
24 listopada 2017 r. dokonano darowizny Zespołu Zamkowego w Sztumie na rzecz Muzeum Zamkowego
w Malborku z przeznaczeniem na utworzenie Oddziału Muzeum Zamkowego w Sztumie. Wartość
darowizny 3.584.000, 00 zł
Umowy najmu/dzierżawy:
Zawarto 10 umów/aneksów do umów dzierżaw/najmu, na grunty gminne
Zawarto umowę na roboty budowlane, w ramach estetyzacji miasta, prace porządkujące grunty przy
budynku komunalnym Chełmińska 13 i Słowackiego 2 w Sztumie z terminem wykonania do 21.12.2017r.
W budynku Pasażu Handlowego w Sztumie zamontowano 14 krat antywłamaniowych na oknach od
strony ul. Kochanowskiego.
Wykonano nową wiatę śmietnikową przy ul. Związku Jaszczurczego w Sztumie.
Lokale mieszkalne:
Wydano ofertę zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego dla osób zajmujących pełno standardowy lokal
komunalny – po orzeczeniu sądowym z tytułu znacznego zadłużenia - lokal wskazano w m. Piekło.
Wpłynęło podanie o rozwiązanie umowy najmu lokalu komunalnego przy ul. Osińskiego. Wyrażono
zgodę na rozwiązanie umowy z dniem 30 listopada 2017 r.
Zrealizowano zamianę lokali w ramach zasobu komunalnego
Przygotowano informacje do dwóch ankiet: na wniosek Instytutu Rozwoju Miast dot. mieszkalnictwa
oraz na wniosek Głównego Urzędu Statystycznego dot. termomodernizacji budynków mieszkalnych w
latach 2010-2016.
W październiku podpisałem List Intencyjny, który daje możliwość podjęcia współpracy z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości, w celu rozpoznania możliwości realizacji inwestycji w
ramach programu Mieszkanie +. Oczekujemy na zwrot listu podpisanego przez Bank.
Zakończył się remont lokalu mieszkalnego, który ma być wskazany dla jednej z dwóch rodzin
zamieszkujących w budynku przy ul. Kochanowskiego 19.
Podziały nieruchomości:
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1. Wszczęto 8 postępowań związanych z podziałem i wznowieniem granic nieruchomości w obrębach
ewidencyjnych miasta Sztum w Sztumskim Polu i Zajezierzu.
2. Wydano 6 decyzji o podziale nieruchomości.
3. Wydano dwie decyzje o opłacie adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości przeprowadzonych w
Sztumskiej Wsi i Koniecwałdzie ( na kwotę 3 300 zł.)
4. Wypłacono odszkodowanie osobie fizycznej, za działkę nr 260/21 o powierzchni 0,3037 ha, położoną w
Sztumskim Polu. Działka ta przeszła na własność gminy z dniem, w którym decyzja o podziale
nieruchomości, na wniosek właściciela stała się ostateczna. Ustalona z właścicielami kwota
odszkodowania to 66 237,00 zł.
Planowanie przestrzenne:
1. W dniach od 24 listopada 2017 r. do 22 grudnia 2017 r. wyłożono do publicznego wglądu projekt
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi” wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko. W celu umożliwienia społeczeństwu udziału w opracowaniu ww. dokumentów zostanie
przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami w
dniu 6 grudnia 2017 r. w siedzibie tut. Urzędu Miasta i Gminy Sztum, w Sali nr 33 od godz. 12 00. do
godz. 13 00.
2. 10 listopada 2017 r. zamontowano tablice informacyjne z nazwą ronda „Rondo Powiśla” na nowym
rondzie w Sztumie przy ul. Baczyńskiego i Kochanowskiego. Nazwa wyłoniona została w konkursie
przeprowadzonym przez Miasto i Gminę Sztum.
3. 17 października 2017 r. wszedł w życie plan miejscowy dla części Zajezierza (obszar 9 ha).
Wydano:
- 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 1 decyzję zmieniającą decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 12 decyzji o warunkach zabudowy,
- 1 decyzję zmieniającą warunki zabudowy,
- 2 decyzje przenoszące warunki zabudowy na inny podmiot,
- 1 decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy,
- 36 zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub studium,
- 2 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- 6 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego,
- 2 zaświadczenia o numerze porządkowym
W sprawach pozostałych
1. 07 listopada 2017 r. dokonano odbioru częściowego dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania
terenu rekreacyjnego oraz modernizacji kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie. Trwają
prace nad ostatnim etapem prac projektowych, tj. uzyskaniem pozwolenia na budowę na wylot
kanalizacji deszczowej do Rowu Białego.
2. Trwają prace nad ustanowieniem służebności przesyłu na rzecz ENERGA Operator S.A. w związku z
koniecznością zasilenia oświetlenia parkingu przy ulicy Reja oraz służebności przesyłu dla Elektrowni
Wiatrowej ZONDA Sp. z o.o. w celu zasilenia projektowanej farmy wiatrowej w miejscowości Kołoząb
w gminie Mikołajki Pomorskie.
VI.
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:
W zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych
1. Wniosek o przyznanie pomocy pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości
Sztumska Wieś, Nowa Wieś i Zajezierze został pozytywnie rozpatrzony. Na 67 wniosków, które
wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego, tylko 33 zostały zakwalifikowane do przyznania pomocy. W
dniu 9 listopada 2017 r. została zawarta umowa o przyznanie pomocy, zgodnie z którą na operację
o całkowitej wartości 3 853 154,24 zł zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 1 993 302,00 zł.
Beneficjentem operacji jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie. W ramach
zadania wybudowane zostanie ponad 12 km sieci kanalizacyjnej, która odbierać będzie ścieki z trzech
miejscowości i odprowadzać je na gminną oczyszczalnię. Realizacja projektu zaplanowana jest w dwóch
etapach – pierwszy obejmować będzie budowę kanalizacji w Sztumskiej Wsi, w drugim etapie
skanalizowane zostanie Zajezierze i Nowa Wieś. Cały projekt zrealizowany zostanie do września 2019r.
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Projektu pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa
Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn został wybrany do dofinansowania. W dniu 10 listopada
2017 r. przekazano do lidera projektu– Gminy Kwidzyn – dokumenty wymagane przed podpisaniem
umowy
o dofinansowanie. W ramach projektu na terenie Gminy Sztum planowane jest utworzenie miejsca
postojowego dla rowerzystów w Białej Górze oraz oznakowanie trasy rowerowej, biegnącej od granicy
Gminy Sztum z Gminą Miłoradz do granicy z Gminą Ryjewo. Wartość kosztów kwalifikowalnych
projektu Gminy Sztum wynosi 56 135,63 zł, a otrzymane dofinansowanie 35 758,40 zł.
W dniu 27 października 2017 r. został złożony wniosek o płatność końcową w ramach projektu pn.
Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum. Miasto i
Gmina Sztum przedstawiło do refundacji wydatki kwalifikowalne w wysokości 8 056,24 zł,
wnioskowana refundacja to kwota 5 639,36 zł. W dniu 6 listopada 2017 r. został zawarty aneks do
umowy o dofinansowanie, w którym uwzględniono faktycznie poniesione wydatki w ramach projektu.
Ostateczna całkowita wartość projektu wyniosła 4 264 379,12 zł, z czego wydatki Miasta i Gminy Sztum
to 1 987 433,91 zł, a dofinansowanie 1 356 736,91 zł.
Trwa realizacja projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum
(oświetlenie uliczne). W dniu 22 listopada 2017 r. złożony został III wniosek o płatność, w którym Miasto
i Gmina Sztum przedstawiło do refundacji wydatki kwalifikowalne w kwocie 15 755,77 zł, z czego
wnioskowana refundacja to 10 639,88 zł. W dniu 10 listopada 2017 r. w lokalnej prasie, obejmującej
obszar MOF Malbork – Sztum ukazało się ogłoszenie promujące projekt.
Trwa realizacja projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej
na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi). W Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego nadal trwa ocena 3 wniosków o płatność, złożonych za
okres od 29.12.2016 r. do 11.09.2017 r. w których Miasto i Gmina Sztum przedstawiło do refundacji
wydatki kwalifikowalne w kwocie 36 363,20, z czego wnioskowana refundacja to 23 598,15 zł. Termin
realizacji projektu upływa 30 września 2018 r.
W ramach projektu pn. Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i
retencjonującym wody opadowe w dniu 13 listopada 2017 r. złożono I wniosek o płatność, w którym
przedstawiło do refundacji wydatki kwalifikowalne w wysokości 25 804,00 zł dotyczące prac
przygotowawczych. Wnioskowana refundacja to kwota 18 062,80 zł. Wystąpiono również do lidera
projektu o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu realizacji inwestycji na 2019 r.
W dniu 07 listopada br. przekazano do Departamentu Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu i
Turystyki podpisaną przez Gminę Sztum umowę o dofinansowanie projektu pn. Przebudowa boiska
treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej celem jej podpisania przez Ministra Sportu i Turystyki. Wniosek uzyskał
dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Mały Klub.
Wartość dofinansowania wynosi 783 500,00 zł i stanowi 50 % kosztów kwalifikowalnych w wysokości
1 567 000,00 zł.
W dniu 27 października br. Wojewoda Pomorski ogłosił listę wniosków zakwalifikowanych do oceny
merytorycznej. Wniosek Miasta i Gminy Sztum o dofinansowanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa
i spójności sieci drogowej w Gminie Sztum poprzez budowę drogi i przebudowę dróg gminnych nr
218015.G o łącznej długości 570 m w celu udrożnienia połączenia południowej części miasta z drogą
krajową nr 55 został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i zakwalifikował się do oceny
merytorycznej.
W dniu 13 listopada br. ogłoszono wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie. Wniosek
Miasta i Gminy Sztum uzyskał na etapie oceny merytorycznej 22,67 punktów na 42 punkty, które
maksymalnie można było uzyskać. W terminie wyznaczonym na składanie zastrzeżeń do oceny
merytorycznej Gmina Sztum wniosła swoje uwagi. Ogłoszenie ostatecznych list rankingowych nastąpi
do dnia 30.11.2017 roku, natomiast do 31 grudnia br. ogłoszone zostaną listy wniosków
zakwalifikowanych do dofinansowania.
W ramach zadania ujęto przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych na osiedlu Witosa oraz budowę
odcinka drogi łączącej osiedle Witosa z osiedlem Pieniężnego w Sztumie. Łączna długość odcinków
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zgłoszonych do dofinansowania wynosi 570 mb. Dofinansowanie, o które ubiega się Gmina Sztum,
wynosi 1 066 855,00 zł i stanowi 50 % kosztów kwalifikowalnych zadania.
Od września trwa cykl szkoleń w ramach projektu pn. E-mocni: cyfrowe umiejętności realne korzyści.
Projekt dedykowany dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, którzy chcieliby zbudować bądź poszerzać
swoje kompetencje cyfrowe. Cykl szkoleń ma na celu rozwój umiejętności, które przydają się w życiu
codziennym, takich jak obsługa portali społecznościowych, obsługa konta bankowego przez Internet,
media społecznościowe, poszukiwanie informacji w Internecie, załatwianie spraw urzędowych przez
Internet i wiele innych. W projekcie może wziąć udział osoba, która ukończyła 18 rok życia. W Gminie
Sztum przeszkolonych zostanie 360 chętnych osób. Już ruszyły szkolenia w Postolinie, Nowej Wsi,
Pietrzwałdzie oraz w Sztumie. Wartość projektu wynosi 306 tys. zł, a dofinansowanie 284 580 zł.
W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z
zagranicą:
W okresie międzysesyjnym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zostały objęte 4
przedsięwzięcia:
Sztumskie Spotkanie Profilaktyczne – KROKUSY 2017 organizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sztumie, w dniu16 listopada 2017 r.
Uroczyste obchody 70-lecia powstania Cechu Rzemiosł Różnych w Sztumie organizowane przez Cech
Rzemiosł Różnych w Sztumie w dniu 24 listopada 2017r.
XIX Zimowe Grand Prix Sztumu w biegach Przełajowych organizowane przez Lekkoatletyczny Klub
Sportowy ZANTYR Sztum w dniach 16 grudnia 2017 roku, 20 stycznia i 17 lutego 2018 roku
II Sztumski Sylwestrowy Bieg Wieczorny organizowany przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy
ZANTYR Sztum w dniu 30 grudnia 2017 r.
W okresie międzysesyjnym odbyły się 3 wydarzenia pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum:
VI Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Rummikub organizowane przez Sztumski Klub Gier
Planszowych Pionkolandia, w dniu 6 października 2017 r.
Sztumskie Spotkanie Profilaktyczne – KROKUSY 2017 organizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sztumie, w dniu 16 listopada 2017 r.
Uroczyste obchody 70-lecia powstania Cechu Rzemiosł Różnych w Sztumie organizowane przez Cech
Rzemiosł Różnych w Sztumie w dniu 24 listopada 2017 r.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ:
1. Rodzinny Dom Pomocy w Postolinie (RDP) – z dniem 8 listopada 2017 r. podpisano umowę z Prezesem
Fundacji „Przystań” z siedzibą w Pogorzałej Wsi na prowadzenie RDP. Umowa została podpisana po
przeprowadzeniu przez Fundację niezbędnych prac remontowych i adaptacyjnych w celu zapewnienia
placówce standardów określonych przepisami prawa. W ciągu 1 miesiąca, dzięki dużemu zaangażowaniu
własnych środków finansowych członków Fundacji (według oświadczenia Prezesa ok. 100.000,00 zł),
jak również ich pracy własnej, udało się generalnie wyremontować parter budynku w Postolinie na
potrzeby 5 osób starszych/niepełnosprawnych. Obecnie w placówce umieszczone są 3 osoby, w
kolejnych 2 przypadkach trwa procedura administracyjna zmierzająca do ich umieszczenia w RDP. W
chwili obecnej trwa również adaptacja I piętra na potrzeby starszych i/lub niepełnosprawnych 3
mieszkańców. W RDP docelowo przebywać będzie max. 8 osób. Na dzień 07.12.2017 r. zaplanowano
uroczyste otwarcie RDP z udziałem zaproszonych gości.
2. 14.11.2017 r. – Sztumski Dzień Seniora i I Dzień Otwarty w Dziennym Ośrodku Wsparcia
w Czerninie (DOW) – w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Dar Serca” uroczyście obchodzono 4 rok
utworzenia DOW i zorganizowano I Dzień Otwarty. Uroczystość była okazją do złożenia życzeń z okazji
przypadającego Ogólnopolskiego Dnia Seniora.
Dzienny Ośrodek Wsparcia w Czerninie (DOW) – w okresie międzysesyjnym z zajęć prowadzonych,
na mocy podpisanej umowy w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego, w DOW w Czerninie
przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” korzystało 10 seniorów. DOW
prowadzony jest w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pomocy
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Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”. Stowarzyszenie to realizuje również na zlecenie Ośrodka
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
3. Projekt pn. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum” – złożony w ramach
konkursu RPO WP 2014– 2020 (6.2.2. Rozwój usług społecznych) został pozytywnie oceniony pod
względem kryteriów formalnych (podstawowych) i specyficznych) i przekazany do oceny
merytorycznej. W jej trakcie zostaliśmy zaproszeni do negocjacji i złożenia pisemnych wyjaśnień dot.
niektórych elementów wniosku o dofinansowanie. Wyjaśnienia zostały przekazane do IŻ w dniu
24.11.2017 r., do końca br. planowane jest rozstrzygnięcie konkursu.
Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin.
Jego głównym celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na obszarze Miasta i
Gminy Sztum dla 118 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin z
obszaru Miasta i Gminy Sztum
Grupa docelowa projektu: 118 osób (71K, 47M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
oraz ich rodziny zamieszkujących obszar Miasta i Gminy Sztum (zgodnie z rozumieniem przepisów
Kodeksu Cywilnego), w tym:
*rodziny: 60 osób (34 rodziców, 26 dzieci),
*seniorzy: 40osób (28K,12M) w wieku 60+,
*osoby z niepełnosprawnościami: 18 osób (10K, 8M).
Najważniejsze przedsięwzięcia:
*objęcie 60os. usługami społecznymi w ramach wsparcia dla rodzin,
*objęcie 58os. usługami społecznymi w ramach wsparcia dla osób starszych i osób
z niepełnosprawnościami.
Charakterystyka wsparcia:
1. Wsparcie Rodzin (60 os.),
2. Wsparcie Seniorów (40 os.),
3. Wsparcie os z niepełnosprawnościami- 18 os., w tym szkolenie/kształcenie opiekunów faktycznych
osób z niepełnosprawnościami (6 os.) i szkolenia na opiekunów (10 os.).
Całkowita wartość projektu: 1 393 428,24 zł, w tym dofinansowanie 1 323 756,,83 zł (85%); planowany
okres realizacji: kwiecień 2018 – czerwiec 2020.
4. Projekt pn. „Masz wpływ na własne życie – animacją drogą do samodzielności” – w okresie
międzysesyjnym realizowano działania projektowe zgodnie z umową o dofinansowanie, m. in. wsparcie
animatora, terapeuty zajęciowego i psychologa w środowisku osób niepełnosprawnych; zorganizowano
spotkania grup wsparcia i panel dyskusyjny z udziałem potencjalnych użytkowników innowacji, jak
również wyjazd uczestników do teatru muzycznego w Gdynie (26.11.2017 r.). W dniu 09.11.2017 r.
miała miejsce wizytacja projektu ze strony doradcy i ewaluatora zewnętrznego, która zakończyła się
pozytywnie. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) pn. „Usługi opiekuńcze dla osób
niepełnosprawnych”. Głównym celem projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jest wykorzystanie 7 innowacyjnych pomysłów na rzecz poprawy
skuteczności usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych na terenie całego kraju w okresie od
01.09.2016 r. do 31.05.2018 r. Projekt realizowany przez MGOPS w Sztumie jest innowacyjnym
przedsięwzięciem skierowanym do 6 osób mieszkających na terenie miasta i gminy Sztum,
niepełnosprawnych, samotnych, prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe, nieposiadających
rodziny (bądź posiadających rodzinę, która nie ma możliwości zapewnienia im opieki). Kluczowym
elementem innowacji społecznej jest animator osoby niepełnosprawnej, którego zadaniem jest wsparcie
osoby w codziennym funkcjonowaniu. Wymiar oferowanego wsparcia animatora jest stopniowo
zmniejszany w wymiarze miesięcznym w celu zwiększenia swobody funkcjonowania osoby.
Priorytetowym celem realizowanych działań jest bowiem zwiększenie samodzielności osób
niepełnosprawnych. Wartość realizowanej w okresie od 01.06.2017 r. do 31.10.2017 r. w naszej gminie
innowacji społecznej stanowi kwotę 38 000,00 zł. w całości finansowaną ze środków zewnętrznych.
5. Projekt pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja
społeczno-zawodowa”– w okresie międzysesyjnym kontynuowano realizację działań projektowych
zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, w tym m. in.:
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- przeprowadzono 8 wywiadów środowiskowych w celu udzielenia pomocy finansowej w związku z
udziałem w projekcie bądź podjęciem szkolenia/stażu/zatrudnienia;
- realizowano wsparcie animatora pracy w miejscu zamieszkania 31 uczestników Klubu Integracji
Społecznej (KIS);
- sporządzono 6 ocen kontraktów socjalnych w związku z zakończeniem realizacji uczestnictwa w
projekcie (rezygnacja bądź skreślenie z listy uczestników);
- zorganizowano indywidualne spotkania z psychologiem i terapeutą dla uczestników projektu,
- monitorowano realizację kursów zawodowych dla 15 uczestników (6 osób - kurs kasy fiskalnej, 2 osoby
– kurs kucharza, 3 osoby – kurs komputerowy, 1 osoba – kurs SEP,1 osoba – kurs spawacza, 2 osoby –
kurs księgowości);
- zaktualizowany został harmonogram płatności oraz sporządzono wniosek do Partnera wiodącego z
prośbą o wystąpienie do Instytucji Zarządzającej o korektę wskaźników dot. liczby osób uczestniczących
w projekcie ze strony MiG Sztum, tj. obniżenie do 100 osób z pierwotnie zakładanych 130 osób ;
- stała współpraca ze Spółdzielnią Socjalną „Iskra” w zakresie organizacji staży zawodowych w ramach
projektu dla 43 osób;
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób dotkniętych bądź zagrożonych wykluczeniem
społecznym ; całkowita wartość projektu przypadająca na Miasto i Gminę Sztum wynosi 1 739 987,00
zł (w okresie 3 lat, tj. 2016-2018).
6. Projekt pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja
zawodowa” - w okresie międzysesyjnym kontynuowano współpracę z partnerami projektu w zakresie
rekrutacji grupy docelowej i realizacji działań projektowych.
Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej klientów pomocy społecznej z powiatów malborskiego i
sztumskiego, a jego liderem jest Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Na terenie Powiatu Sztumskiego
obejmuje 209 osób zrekrutowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie we
współpracy z PUP w Sztumie.
Wartość projektu ogółem to 5 629 910 zł, w tym dla Powiatu Sztumskiego 2 261 094 zł.
7. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sztum na lata 2016-2022 (LPR) – zakończono prace nad
LPR zgodnie z ustawą z dnia 09.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 r. poz. 1777) oraz
obowiązującymi wytycznymi krajowymi i regionalnymi w zakresie rewitalizacji.
Projekt LPR w grudniu 2016 r. został skierowany do Urzędu Marszałkowskiego WP (UMWP) celem
wpisania na listę pozytywnie zweryfikowanych gminnych programów rewitalizacji. W dniu 03.03.2017
r. z przedstawicielami Zespołu ds. rewitalizacji UMWP w Gdańsku odbyło się spotkanie w sprawie
projektu LPR, podczas którego przekazane zostały uwagi do przekazanego materiału. Z uwagi na ich
wieloaspektowy wymiar wystąpiliśmy o sformułowanie uwag na piśmie celem dokonania ich
pogłębionej analizy formalno-prawnej i merytorycznej. Uwagi i zastrzeżenia UMWP do przedłożonego
projektu LPR zostały przekazane w dniu 04.05.2017 r. Projekt LPR zostanie uzupełniony bądź
skorygowany o wskazania UMWP i ponownie przedstawiony radnym. Do czasu ostatecznego
uzgodnienia dokumentu LPR z UMWP i wpisania go na listę gminnych programów rewitalizacji, zgodnie
z obowiązującymi wytycznymi, nie możemy ubiegać się o środki zewnętrzne na dofinansowanie
wskazanych w nim przedsięwzięć.
8. Projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście
i Gminie Sztum” – znajduje się w okresie trwałości, w związku z tym na bieżąco monitorowana jest
praca świetlic utworzonych i wyposażonych w jego ramach oraz gospodarstw domowych. W okresie
międzysesyjnym wizytowano gospodarstwa domowe (30) i świetlice komputerowe utworzone w
jednostkach podległych wyposażonych w sprzęt i internet w ramach projektu (12) oraz opracowano
harmonogramy pracy świetlic w kolejnych miesiącach. Przeprowadzona została kontrola poprawności
świadczenia usługi dostępu do internetu oraz wykonano serwis sprzętu.
9. Projekt pn. „Przełamywanie barier – oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi na
terenie MiG Sztum” – realizowany jest przez MGOPS w ramach Rządowego Programu „Oparcie
społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na rok 2017. W okresie międzysesyjnym w ramach
projektu zrealizowano m. in.:
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- projekcie filmów poruszających problematykę zaburzeń psychicznych w sztumskim Kino-teatrze (1819.10.2017 r. i08-09.11.2017 r.), które cieszyły się dużym zainteresowanym mieszkańców – w sumie
wydano łącznie 949 biletów;
- odbyły się zajęcia z hipoterapii i dogoterapii oraz warsztaty „Kreatywność – w partnerstwie ze SOSW
w Uśnicach oraz ŚDS w Czerninie;
- w dniach 25.10.2017 r. i 10.11.2017 r. zrealizowano warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkolnej;
- ogłoszony został konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze sztumskich szkół pt. „Jestem taki jak Ty”
–dnia 30.11.2017 r. upływa termin składania prac; rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano podczas
konferencji podsumowującej projekt planowanej na dzień 15.11.2017 r.;
- realizowano szkolenia 3 dniowe dla 30-osobowej grupy dot. problematyki zaburzeń psychicznych.
Projekt MGOPS w Sztumie jest innowacyjnym przedsięwzięciem skierowanym do społeczności lokalnej
mającym na celu przełamanie barier w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi, a także
zaproponowania innowacyjnych form spędzania czasu wolnego i rehabilitacji osób z zaburzeniami
psychicznymi. Dotychczas na terenie Miasta i Gminy Sztum nie były podejmowane działania o
charakterze informacyjnym dotyczące specyfiki zaburzeń psychicznych. Projekt ma na celu pokazanie,
iż osoby z zaburzeniami psychicznymi potrafią funkcjonować w życiu społecznym na równi z osobami
pełnosprawnymi. Wartość projektu to kwota 51 950,00 zł, w tym dofinansowanie 41 450,00 zł (80%).
Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r.
10. Przygotowania do gminnych uroczystości/imprez cyklicznych:
- 05.12.2017 r. – Gala Wolontariatu;
- 06.12.2017 r. – Spotkanie świąteczne na Placu Wolności;
- 13.12.2017 r. – Wieczerza Wigilijna w Jonatanie.
11. Projekt „Kawa dla Seniora” – od 21 marca br. sztumscy seniorzy mają możliwość skosztowania
kawy/herbaty za symboliczną złotówkę w kolejnym lokalu, po „Romie” i Caffe „Figaro”, który przystąpił
do naszej inicjatywy, tj. Drewutnia na Gapiorach (Parpary). W I kwartale br. odnotowano wzrost
zainteresowania projektem, po zaproszenia zgłosiło się 24 nowych seniorów, ogółem 164 seniorów
posiada bony na kawę/herbatę.
12. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy Sztum
projektu przyjęto 325 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 1437 Kart. Liczba rodzin,
które otrzymały SKDR wynosi 265.
13. Teleopieka, tzw. „Guzik życia” – Od listopada 2014 r. Miasto i Gmina Sztum oferuje mieszkańcom
usługę teleopieki. Usługa skierowana jest w szczególności do osób starszych, niepełnosprawnych czy
samotnych; obecnie korzysta z niej 18 osób. Osoby korzystające z ww. usługi zostały dodatkowo objęte
nowym projektem tzw. „Kopertą życia”, z której to usługi korzysta ogółem 55 osób.
14. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (ŚDS) – od roku 2016 prowadzony jest
w formie powierzenia realizacji zadania Stowarzyszeniu „Do życia przez życie” z Uśnic. Z terapii
prowadzonej w ŚDS korzysta obecnie 20 niepełnoprawnych osób, głównie mieszkańców MiG Sztum.
15. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2017– w ramach zadań GKRPA: monitorowano 14 rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym motywując do podjęcia leczenia; z Punktu Konsultacyjnego „Krokus” skorzystało 25
mieszkańców MiG Sztum; odbyło się 9 indywidualnych dyżurów członków GKRPA oraz 1 wspólne
posiedzenie; na posiedzenia członków GKRPA wezwano 11 osób.
16. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie (GZI) – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęło 9 Niebieskich Kart; zwołano 21 grup roboczych w celu podjęcia działań
na rzecz rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy; wizytowano 30 środowisk, w których
stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną.
17. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnym – liczba rodzin uprawnionych
obecnie do świadczeń z FA to 162, natomiast świadczenia rodzinne wypłacane są dla 1236 rodzin (w tym
zasiłki rodzinne 606). Obecnie trwa nowy okres zasiłkowy w zakresie ww. świadczeń.
18. Program Rodzina 500+ - obecnie świadczenie 500+ pobiera w MGOPS w Sztumie 1116 rodzin, a
wartość wypłaconych w miesiącu październiku br. świadczeń wyniosła 853 521 zł.
W związku z realizacją nowego świadczenia w środowiskach objętych pomocą społeczną wdrożono
wzmożony nadzór i monitoring wydatkowania otrzymywanych świadczeń, w kilkunastu rodzinach
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pracownik socjalny przy wsparciu asystenta rodziny wspierają rodziny doradztwem w zakresie
gospodarowania środkami finansowymi. W 18 rodzinach przeprowadzono wywiady pod kątem zamiany
świadczenia 500+ na formę niepieniężną, natomiast w 7 rodzinach dokonano już, w formie decyzji,
częściowej zamiany świadczenia pieniężnego na rzeczowe, głównie z przeznaczeniem na spłatę
zaległości czynszowych i innych opłat.
W okresie międzysesyjnym trwało przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy dot. ww.
świadczenia, decyzje w tych sprawach wydawane są już na bieżąco.
19. W okresie międzysesyjnym wydano 275 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń pomocy
społecznej, 599 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 118 decyzji dot. dodatku
energetycznego.
Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało w okresie międzysesyjnym 225 rodzin (441 osób w rodzinie),
z pomocy niefinansowej skorzystało 243 rodziny (721 osób w rodzinie).
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ogółem 186 wywiadów środowiskowych, w tym
29 alimentacyjne, podpisano i wdrożono 27 nowych kontraktów socjalnych.
W schroniskach przebywało 11 klientów, W DPS przebywało 16 mieszkańców MiG Sztum; z pomocy
w formie usług opiekuńczych korzystało 30 osób, natomiast w formie specjalistycznych usług
opiekuńczych korzystało 8 osób.
Wsparciem w postaci gorącego posiłku objętych było 262 dzieci w przedszkolach i szkołach oraz 17 osób
dorosłych. Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystało 49 rodzin (111 osób w rodzinie).
W środowiskach rodzin zagrożonych kontynuowano wsparcie w postaci 1 asystenta rodziny (15 rodzin),
który od 2017 r. zatrudniony jest w ramach umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. Od
dnia 13.01.2017 r. w 1 środowisko wprowadzono wsparcie rodziny wspierającej.
20. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w Gdańsku
do wymienionego programu zakwalifikowano 1200 osób, termin wydawania żywności to 2730.11.2017r., skierowania otrzymało 762 osoby.
VIII. W ZAKRESIE OŚWIATY:
1. Projekty edukacyjne i programy.
1) Projekt RPPM.03.02.01-22-0131/15 pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli
trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest 978 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych
prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum oraz 114 nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych
projektem. Celem projektu: jest poprawa jakości kształcenia 978 uczniów poprzez zapewnienie
kompleksowego wsparcia szkołom podstawowym i gimnazjom prowadzonym przez Miasto i Gminę
Sztum. Projekt realizowany będzie od października 2016 roku do sierpnia 2018 roku. Całkowita wartość
projektu 3 475 600,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 3 301 820,00 zł oraz wkład własny w
kwocie 173 780,00 zł.
W okresie międzysesyjnym:
a) Sporządzono wniosek o płatność za okres 01.07.2017 roku do 30.09.2017 roku.
b) Dokonano rozliczenia godzin przeprowadzonych zajęć przez nauczycieli,
c) W dniach 09-11.10.2017 roku przeprowadzono szkolenie pn. „Planowanie procesu dydaktycznego i
projektowanie skutecznego uczenia się uczniów”. W szkoleniu udział brało łącznie 68 nauczycieli.
d) W dniach 23-25.10.2017 roku przeprowadzono szkolenie pn. „Nauczanie metodą odwróconej lekcji”.
W szkoleniu udział brało łącznie 60 nauczycieli.
e) 27.10.2017 roku odbyły się zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Fizyki
Doświadczalnej. W zajęciach brało udział 29 uczniów.
f) 02.11.2017 roku odbyły się zajęcia w Centrum Nauki Experyment w Gdyni. W zajęciach brało udział
96 uczniów.
g) 02.11.2017 roku odbyły się zajęcia w Centrum Hewelianum w Gdańsku. W zajęciach brało udział
108 uczniów.
h) 03.11.2017 roku odbyły się zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Fizyki
Doświadczalnej. W zajęciach brało udział łącznie 29 uczniów.
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2)

3)

4)

5)

i) 03.11.2017 roku odbyły się zajęcia wyjazdowe do Centrum Nauki Experyment w Gdyni. W zajęciach
brało udział 52 uczniów..
j) 03.11.2017 roku odbyły się zajęcia w Centrum Hewelianum w Gdańsku. W zajęciach brało udział 64
uczniów.
k) W dniach 06-08.11.2017 roku przeprowadzono szkolenie pn. „Kształtowanie odpowiedzialności
uczniów za swój proces kształcenia”. W szkoleniu udział brało łącznie 65 nauczycieli.
l) 17.11.2017 roku odbyły się zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Fizyki
Doświadczalnej. W zajęciach brało udział 31 uczniów.
m) W dniach 20-24.11.2017 roku przeprowadzono szkolenie pn. „Neurodydaktyka w procesie
kształcenia”. W szkoleniu udział brało łącznie 87 nauczycieli.
n) 24.11.2017 roku odbyły się zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Fizyki
Doświadczalnej. W zajęciach brało udział 29 uczniów.
Projekt RPPM.03.01.00-22-0131/16 pn. Z przedszkolem na Ty - upowszechnianie i podniesienie jakości
edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc
edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie miejsc przedszkolnych dla 70 dzieci 3-4 letnich oraz
zapewnienie atrakcyjnej, wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 4 Ośrodkach Wychowania
Przedszkolnego (OWP), dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum. Projekt
realizowany będzie w okresie styczeń-grudzień 2017. Całkowita wartość projektu 1 066 824,00 zł w tym
dofinansowanie w wysokości 906 800,00 zł oraz wkład własny w kwocie 160 024,00 zł.
W okresie międzysesyjnym:
a) kontynuowano realizację zajęć w 3 grupach przedszkolnych utworzonych w ramach projektu. Dwie
grupy funkcjonują w ramach Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie z
siedzibą przy ul. Sienkiewicza 54, natomiast jedna grupa w ramach Publicznego Przedszkola w
Czerninie.
b) kontynuowano realizację zajęć pozalekcyjnych w czterech przedszkolach tj. w Sztumie, w Czerninie,
w Gościszewie i w Nowej Wsi (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, dydaktycznowyrównawcze, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, języka angielski),
c) przygotowano wniosek o płatność za okres 01.07.2017 – 30.09.2017,
d) ogłoszono kolejny (czwarty) konkurs na stanowisko koordynatora i referenta ds. realizacji i rozliczania
projektu,
e) przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli:
 w dniu 28.10.2017 roku Wspieranie rozwoju dziecka w zakresie umiejętności matematycznych
na pierwszym etapie edukacyjnym w oparciu o neurodydaktykę dla 23 nauczycieli,
 w dniu 18.11.2017 roku Trening kreatywności. Jak pobudzić kreatywność własną i dziecka dla
24 nauczycieli.
Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Program jest
realizowany w Szkole Podstawowej w Gościszewie. Działania w ramach projektu skupiają się na
poprawie bezpieczeństwa uczniów i budowaniu pozytywnego klimatu szkoły.
W okresie międzysesyjnym:
a) podpisano umowę o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań,
b) w Szkole Podstawowej w Gościszewie realizowane są zadania zaplanowane zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
Realizowano Rządowy program pomocy uczniom ,,Wyprawka szkolna’’.
W okresie międzysesyjnym:
a) wykonywano działania zmierzające do rozliczania wydatków poniesionych przez uczniów na zakup
podręczników lub materiałów edukacyjnych.
W ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” 2018 złożono wstępne
zgłoszenie Miasta i Gminy Sztum do udziału w programie. Zaplanowano zajęcia nauki pływania dla 60
uczniów klas II i III szkół podstawowych.
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6) W ramach programu Maluch+ 2018 złożono wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na
przebudowie budynku w celu utworzenia Publicznego Żłobka w Sztumie. W ramach zadania
zaplanowano utworzenie 56 dodatkowych miejsc. Zaplanowano, że w ramach Publicznego Żłobka w
Sztumie będą funkcjonowały 4 grupy, łącznie 96 miejsc. Całkowita wartość zadania wynosi 1.400.000,00
zł, z czego dofinansowanie 1.120.000,00 zł, wkład własny 280.000,00 zł. Termin rozstrzygnięcia
konkursu 31 stycznia 2018 roku.
7) W ramach społecznego projektu edukacyjnego „Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL” pracownicy Banku Spółdzielczego w Sztumie przeprowadzili szereg zajęć i warsztatów
m.in. „Twoje pieniądze”, „Pożyczaj z głową”, „Finanse na całe życie”, „Mądre inwestowanie”.
8) W ramach Narodowego Programu Czytelnictwa dokonano zakupu książek do bibliotek szkolnych o
wartości 53.100,00 zł oraz organizowano szereg spotkań, zajęć i warsztatów promujących czytelnictwo.
2. Bieżąca działalność.
1) W dniu 12.10.2017 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Nagrodę Burmistrza otrzymało 7 dyrektorów, Nagrody Dyrektora otrzymało 38 nauczycieli.
2) W dniu 27.11.2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej w celu weryfikacji wniosków o
przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum. Rozpatrzono 48 wniosków: 9 wniosków w
kategorii dla najlepszych absolwentów gimnazjum oraz 39 wniosków w kategorii za szczególne wyniki
i osiągnięcia w nauce w gimnazjum oraz szkole podstawowej. Stypendium przyznano dla 9 najlepszych
absolwentów. W kategorii za szczególne wyniki i osiągnięcia w nauce stypendium przyznano 13 uczniów
gimnazjum i 11 uczniom szkół podstawowych. Na łączną kwotę 25.200,00 zł. Uroczysta gala wręczenia
stypendiów odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 roku.
3) Realizując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w kształceniu młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 70b o systemie
oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych, którzy
ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
zawodowych. Pozytywnie rozpatrzono 16 wniosków. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z
Funduszu Pracy w kwocie 97.034,93 zł.
4) Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok
szkolny 2017/2018 wystawiono łącznie 224 decyzje administracyjne (191 decyzji przyznających prawo
do stypendium szkolnego, 33 decyzji odmownych wynikających z przekroczenia ustawowego kryterium
dochodowego tj. 514 zł netto miesięcznie na jednego członka rodziny). Decyzje przyznające stypendium
szkolne wydano na łączną kwotę 77.340,00zł. Obecnie trwa rozliczanie rachunków, faktur oraz innych
dowodów poświadczających poniesione wydatki na cele edukacyjne w ramach przyznanego stypendium
szkolnego.
3. Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) W Zespole Szkół w Czerninie:
a) W dniu 01.10.2017 r, odbyły się kwesty na rzecz DARU SERCA w których wzięło udział 11 uczniów
szkoły. Zebrano 836, 90 zł.
b) W dniu 07.10.2017 r grupa trzydziestu uczniów wraz z nauczycielkami wybrała się do Teatru im. A.
Sewruka w Elblągu na komedie Antoniego Czechowa „Niedźwiedź” i „Oświadczyny”.
c) W dniu 10.10.2017 w sztumskim parku miejskim rozegrano powiatową rywalizację szkół w
sztafetowych biegach przełajowych. Brązowe medale wywalczyli uczniowie startujący w
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej /klasy VII oraz II i III gimnazjum/ w składzie: Adamczyk Mateusz,
Chmielewski Kacper , Jasiński Dawid, Kichner Kamil , Laskowski Kacper, Olszynka Michał, Ołdak
Piotr, Piasecki Sebastian, Piskorski Łukasz, i Żygadło Maciej.
d) W niedzielę 01.10.2017 w Człuchowie działacze MKS Polstyr Człuchów na zlecenie Pomorskiego
Związku Kajakowego zorganizowali „Regaty Zakończenia Sezonu 2017”. Wyścigi były rozgrywane
na dystansach 2000m i 1000 m. Złoty medal w kategorii dziewczynek 2005 i młodsi wywalczyła Lena
Ewertowska, Julia Ewertowska w kategorii młodziczek wywalczyła srebrny medal, Miłosz
Kamiński w kategorii chłopców 2005 i młodsi był trzeci a Jakub Rutkowski piaty minął linie mety.
e) W dniu 17.10.2017 roku w Zespole Szkół w Czerninie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej.
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f) W dniu 18.10.2017 roku 30 uczniów przystąpiło do konkursu zorganizowanego przez Centrum
Edukacji Szkolnej w Warszawie. 14 gimnazjalistów zmagało się z zadaniami z geografii, natomiast
16 uczniów z matematyki.
g) W dniu 20.10.2017 roku odbył się szkolny etap kuratoryjnego konkursu geograficznego. Do etapu
rejonowego zakwalifikowali się: Filip Majewski i Kacper Kaniepień.
h) W dniu 23.10.2017 r odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Sztum. Radnymi zostali Emilia
Lemkowska, Filip Majewski, Kacper Cylka.
i) W dniu 25.10.2017 r. dziesięcioro uczniów wzięło udział w etapie szkolnym Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Marta Zołotar, Zuzanna
Kaniepień i Julia Jasieńska.
j) W dniu 26.10.2017 roku konsultantka Pani Małgorzata Jasiewicz - Parafianowicz z Punktu Informacji
Europejskiej Europe Direct przeprowadziła dla uczniów Lekcje Europejskie. Celem tych lekcji było
pogłębienie wiedzy uczniów na temat Unii Europejskiej, jej instytucji oraz głównych kierunków.
k) Uczennice Julia Jasieńska i Marta Zołotar oraz uczeń Filip Majewski otrzymali Stypendium
Marszałka Województwa Pomorskiego za wysokie wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w
roku szkolnym 2016/2017.
l) W dniu 31.10.2017 roku zorganizowano spotkanie literacko – filmowe. Odbyły się projekcje filmów
nakręconych na podstawie książek. Następnie odbyła się dyskusja na temat filmów i książek.
Zorganizowano również konkurs wiedzy o filmach, zarówno w formie tradycyjnej jak i interaktywnej.
m) Z okazji XVII Dnia Papieskiego ogłoszony konkurs plastyczny dotyczący osoby Jana Pawła II.
n) W dniu 08.11.2017 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia w ramach programu „Przełamywanie
barier – oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Sztum.”.
Zajęcia, miały charakter warsztatów edukacyjnych. Uczniowie poznali sposoby radzenia sobie ze
stresem. Zapoznali się również z charakterystyką lęków i fobii oraz zaburzeń osobowości.
o) Narodowe Święto Niepodległości uczciliśmy w Teatrze w Elblągu. Wybraliśmy się na "Cud
mniemany czyli Krakowiacy i Górale".
p) W dniu 13.11.2017 roku w Czerninie odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży w tenisie
stołowym.
q) W dniu 14.11.2017 roku odbyła się uroczystość pasowania dzieci z klasy pierwszej na uczniów.
r) W dniu 15.11.2017 roku w ramach projektu "Owoce i warzywa w szkole" odbyło się spotkanie z
przedstawicielem firmy K2 dostarczającej świeże owoce i warzywa do szkoły. Tematem zajęć były
wartości odżywcze warzyw i owoców. W spotkaniu brały udział uczniowie klas trzecich.
s) W dniu 16.11.2017 roku dla uczniów klas I – III zorganizowano spotkanie z zastępcą komendanta
Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak powinni
zachować się w razie pożaru. Spotkanie odbyło się w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie.
t) W klasach I– III cyklicznie realizowany był szkolny projekt „Rodzice czytają dzieciom”.
u) W dniu 23.11.2017 roku odbyła się Wieczornica patriotyczna z udziałem władz samorządowych,
instytucji, organizacji ogólnopolskich i lokalnych, rodziców i przyjaciół szkoły.
2) W Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Szumie:
a) W dniu 06.10.2017 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Policji. Podczas spotkania
młodzież zapoznała się ze specyfiką, zasadami etyki możliwościami zatrudnienia i zarobkami oraz
predyspozycjami zawodowymi, które są niezbędne, aby wykonywać zawód policjanta Uczniowie
zapoznali się również ze ścieżką kariery i awansem zawodowym formacji mundurowych.
b) W dniu 10.10.2017 roku uczniowie wzięli udział w sztafetowych biegach przełajowych (Powiatowe
Igrzyska Młodzieży Szkolnej).Uczennice gimnazjum zajęły II miejsce.
c) W dniu 16.10.2017 z okazji Dnia Patrona uczniowie klas starszych przeprowadzili dla uczniów klas
młodszych zajęcia tematyczne o Janie Pawle II. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, podczas którego
uczniowie klas czwartych złożyli ślubowanie.
d) W dniu 16.10.2017roku uczniowie klas I otrzymali pasowanie.
e) W dniu 19.10.2017 roku uczniowie II i III klas gimnazjalnych wzięli udział w spotkaniu z
kierownikiem sklepu „Świat Dziecka” poznając charakterystykę zawodu handlowiec warunki pracy,
możliwości zatrudnienia, zarobki oraz cechy dobrego sprzedawcy.
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f) W dniu 20.10.2017 roku w ramach współpracy ze SOSW w Barcicach, ukierunkowanej na
przedsięwzięcia promujące aktywność uczniów, włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w życie społeczne, a także przedsięwzięcia antydyskryminacyjne, , m.in. integrujące z
lokalnym środowiskiem, młodzież gimnazjalna i dzieci ze szkoły podstawowej zaprezentowały
program artystyczny z okazji 45-lecia ośrodka w Barcicach.
g) W dniu 24.10.2017- uczniowie brali udział w zajęciach organizowanych na terenie szklaku pieszo –
rowerowy przy Jeziorze Zajezierskim. Uczniowie mieli możliwość kształtowania praktycznych
umiejętności wyznaczania kierunków geograficznych za pomocą kompasu i za pomocą znaków
przyrody. Zajęcia przeprowadzone w terenie były doskonałą okazją do zwrócenia uwagi uczniów na
składniki pogody, zmiany zachodzące w środowisku naturalnym i obserwowania różnorodnych
zjawisk występujących w najbliższym otoczeniu.
h) W dniu 5.11.2017 roku odbyła się Uroczysta Gala V edycji konkursu Pamięć Nieustająca, podczas
której spośród ponad tysiąca uczestników z całej Polski przyznano nagrody uczniom: Aleksandrze
Zdziennickiej, Agacie Lityńskiej, Amelii Jabłonowskiej.
i) W dniu 8.11.2017 roku w ramach Dnia zdrowego śniadania uczniowie klas pierwszych wspólnie
zorganizowali pyszne i zdrowe śniadania.
j) W dniu 09-11.11.2017 roku uczniowie brali udział w IV Festiwalu Piosenki Ułańskiej. I miejsce
zdobyła Martyna Robak, II miejsce Natalia Baca, a III miejsce Zuzanna Klonowska.
k) W dniach 10.11. 2017 i 14.11.2017 roku odbył się wyjazd edukacyjny do Muzeum Zamkowego w
Kwidzynie i udział w warsztatach praktycznej ekologii w Kwidzynie.
l) W dniu 13.11.2017 roku odbyła się wieczornica z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości z
udziałem władz samorządowych, instytucji, organizacji ogólnopolskich i lokalnych, rodziców i
przyjaciół szkoły.
m) W dniu 15.11.2017 roku odbył się wyjazd edukacyjny do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
Uczniowie wzięli udział w lekcji i warsztatach teatralnych.
n) W dniu 24.11.2017 roku odbył się półfinał wojewódzki w drużynowym tenisie stołowym.
3) W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:
a) W dniu 05.10.2017 r. odbył się wyjazd do Kwidzyna w celu nagrodzenia laureatów Okręgowego
Finału IV Edycji Konkursu „List do taty”.
b) W dniu 05.10.2017 r. uczniowie wzięli udział w czwartkach lekkoatletycznych organizowanych na
stadionie sztumskim.
c) W dniu 06.10.2017 r. uczniowie wzięli udział w Mistrzostwach Szkół w Rummikub.
d) W dniu 06.10.2017 r. z okazji Dnia św. Franciszka „Doceniać chwilę, aby nie zmarnować szansy”
uczniowie przeprowadzili zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska.
e) W dniach 10-11.10.2017r. uczniowie wzięli udział w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych
Biegach Przełajowych.
f) W dniu 11.10.2017 r. odbyła się inauguracja programu „Uczę się bezpieczeństwa”
współorganizowanego przez firmę Lotos i Policję. Projekt dotyczy propagowania szeroko pojętego
bezpieczeństwa i promowania właściwych zachowań ucznia szczególnie w komunikacji drogowej.
g) W dniach 12-13.10.2017r. odbył się wyjazd uczniów na Półfinał Wojewódzki w szachach
drużynowych.
h) W dniu 13.10.2017r. odbyła się debata przedwyborcza kandydatów do Rady Samorządu
Uczniowskiego.
i) W dniu 13.10.2017r. miały miejsce szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej.
j) W dniu 13.10. 2017r. odbyły się próbne ćwiczenia ewakuacyjne szkoły w ramach działań
profilaktycznych. Omówienie przez wychowawców przebiegu alarmu przeciwpożarowego oraz
sygnałów dźwiękowych, oznaczeń kierunku ewakuacji, umieszczenia gaśnic i działania systemu
oddymiania, zasad zachowania.
k) W dniu 16.10.2017r. odbył się wyjazd uczniów na Mistrzostwa Gminy w unihoka.
l) W dniu 16.10.2017 r. odbyły się szkolne obchody „Dnia Papieskiego”.
m) W dniu 17.10.2017r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Policji pod hasłem „Bądź bezpieczny”
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n) W dniu 19.10.2017r . odbyła się szkolna Konferencja dla rodziców. „Czytelnik oporny w domu i w
bibliotece – zalety czytania i sposoby aktywizacji czytelniczej dziecka- ucznia”.
o) W dniu 20.10.2017 r. odbył się wyjazd na turniej piłki nożnej o Puchar Tymbarka,
p) W dniach 20-21.10.2017r. odbył się wyjazd wolontariuszy Pionkolandii do Warszawy na
mistrzostwa „Planszówki na Narodowym”.
q) W dniach 20 i 23.10.2017r. miała miejsce pogadanka n/t zachowania bezpieczeństwa i wzmożonej
czujności w związku z rozpoczętymi pracami remontowymi w obszarze terenu szkoły. Wprowadza
się bezwzględny zakaz zbliżania do ogrodzeń zabezpieczających obszar prowadzonych robót.
r) W dniu 24.10.2017r. odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.
s) W dniu 24.10.2017 r. odbyła się pogadanka na temat zachowania czujności, rozwagi w trakcie drogi
do i ze szkoły w związku z trwającymi robotami drogowymi. Uczniowie zostali poinformowani o
zakazie zbliżania się do maszyn oraz wykopów o zachowaniu. Odbyła się również kontrola
oznakowania w odblaski odzieży i tornistra ucznia. Uczniowie klas I zostali wyposażeni w odblaski.
t) W dniu 24.10.2017r. w ramach zadania Bezpieczny przystanek szkolny odbyła się pogadanka na
temat zachowania dziecka w trakcie oczekiwania na autobus szkolny oraz w trakcie podróży,
oznakowanie odzieży odblaskami.
u) W dniu 24.10.2017 r. odbyło się Uroczyste otwarcie nowego gabinetu fizyczno-chemicznego oraz
pokazowe warsztaty chemiczne przy udziale władz samorządowych oraz przedstawicieli firmy ADM
z Czerninie, którzy przekazali dofinansowanie na powyższy cel.
v) W dniu 25.10.2017 r. odbyły się warsztaty psychologiczne dla klas siódmych „Czym jest stres i jak
sobie z nim radzić”.
w) W dniu 25.10.2017r. dla uczniów klasy 6e odbył się wyjazd do Stajni Iskra, zabawy integracyjne
oraz nauka jazdy konnej.
x) W dniu 23.10.2017r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy.
y) W dniu 25.10.2017r. odbyło się rozpoczęcie cyklicznej realizacji programu profilaktycznego „ Mam
kota na punkcie mleka” – wartości odżywcze mleka i przetworów mlecznych.
z) W dniu 26.10.2017r. odbyło się rozpoczęcie cyklicznej realizacji programu profilaktycznego
„Dobrze jemy ze Szkołą na Widelcu” – racjonalne odżywianie.
aa) W dniu 27.10.2017 r. miały miejsce obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek.
bb) W dniu 27.10.2017r. uczniowie wzięli udział w szkolnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Języka
Polskiego.
cc) W dniach 30-31.10.2017r. uczniowie wzięli udział w zajęciach integracyjnych wolontariuszy Caritas
w OSW w Uśnicach, zajęcia z art-terapii, szkolenie na temat wolontariatu, wspólne gry i zabawy.
dd) W dniach 06-16.11.2017r. odbyły się zajęcia edukacyjne w ramach edukacji finansowej, Szkolnej
Kasy Oszczędzania – formy płatności na przestrzeni czasów, sposoby oszczędzania, odbyło się
spotkanie prowadzone przez przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Sztumie.
ee) W dniach 08-21.11.2017r. odbyły się zajęcia profilaktyczne n/temat odżywiania i przygotowania
posiłków w stołówce szkolnej.
ff) W dniu 08.11.2017r. w ramach programu „Śniadanie daje moc” odbyło się przygotowanie i
wykonanie śniadania we wszystkich zespołach klasowych I etapu edukacyjnego. Omówienie
znaczenia spożywania śniadania i jego formy.
gg) W dniu 10.11.2017r. odbył się uroczysty apel z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości –
montaż słowno – muzyczny.
hh) W dniu 09.11.2017 r. uczniowie wzięli udział w konkursie historycznym w Elblągu z okazji
uczczenia 11 listopada Święta Niepodległości.
ii) W dniach 11-12.11.2017 r. uczniowie wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii Pola Nadziei
organizowanej na rzecz Stowarzyszenia Dar Serca.
jj) W dniu 13.11.2017 r. odbył się wyjazd na zawody sportowe – Mistrzostwa Powiatu w tenisie
drużynowym.
kk) W dniu 14.11.2017 r. odbyła się wieczornica „Leć Orle Biały”.
ll) W dniu 14.11.2017r. odbyły się zebrania z rodzicami klas I-III w celu omówienia wyników diagnozy
wstępnej i badania SRD (skala ryzyka dysleksji), oraz zajęcia edukacyjne dla rodziców –pn. Mózg 25 | S t r o n a
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proces uczenia się i rozwijania zdolności oraz ćwiczenia stymulujące i Koncentracja uwagi dziecka
w wieku młodszo szkolnym, Poradnik efektywnego uczenia się.
mm) W dniu 15.11.2017r. odbyły się warsztaty dietetyczne realizowane w ramach działań
edukacyjnych i programu „Owoce i warzywa w szkole, Szklanka mleka”.
nn) W dniu 15.11.2017r. uczniowie wzięli udział w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób
Niepełnosprawnych.
oo) W dniu 16.11.2017r. odbyło się głośne czytanie w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom
oraz realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
pp) W dniu 20.11.2017r. w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka – odbyły się zajęcia
profilaktyczne o prawach dziecka pod hasłem „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.
qq) W dniach 20.-30.11.2017r. odbył się szkolny konkurs „Nasze prawa i obowiązki” organizowany
przez Szkolnego Rzecznika Praw i Obowiązków Ucznia.
rr) W dniu 22.11.2017r
1. uczniowie brali udział w warsztatach profilaktycznych „Smartfon jak
narkotyk”.
4) W Zespole Szkół w Gościszewie:
a) W dniu 4.10.2017 r. odbył się apel z okazji Światowego Dnia Muzyki.
b) W dniu 5.10.2017 r. uczniowie wzięli udział w zajęciach „o żywej lekcji historii”.
c) W dniu 13.10.2017 roku odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
d) W dniu 19.10.2017 r. uczniowie klasy I przystąpili do ślubowania.
e) W dniu 27.10.2017 r. ramach programu Bezpieczna+ została zorganizowana wycieczka do stadniny
koni ISKRA w Sztumskim Polu.
f) W dniu 6.11.2017 r. uczniowie klas V-VI uczestniczyli w wycieczce do Sztumu - Zajezierze w
ramach projektu pn. „Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF
Malbork – Sztum”.
g) W dniu 8.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej oraz konsultacje z rodzicami i
spotkanie Rady Rodziców działającej przy Zespole Szkół w Gościszewie.
h) W dniu 9.11.2017 r. uczniowie klas IV-VII przygotowali przedstawienie słowno-muzyczne
związane z 99 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
i) W dniu 16.11 2017 r. dyrektor Zespołu Szkół w Gościszewie uczestniczył w spotkaniu pn. „Jestem
taki jak TY” organizowanego w ramach zadania publicznego pn. „Przełamywanie barier- oparcie
społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Sztum.
j) W dniu 21.11.2017 r. odbyły się obchody z okazji Dnia Życzliwości.
l) W dniu 24.11.2017 r. członkowie samorządu uczniowskiego wzięli udział w 3- dniowych
warsztatach w Gdańsku organizowanych przez fundację „Perspektywa”.
m) Od 02.10.2017 r w szkole realizowane są programy „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”.
Uczniowie klas I-V otrzymują nieodpłatnie owoce, warzywa i mleko.
n) Nauczyciele wzięli udział w szkoleniach: „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna” oraz „Ocena
pracy nauczyciela”.
o) Trwają prace związane z zakupem mebli i pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej
i Publicznego Przedszkola w Gościszewie.
5) W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi:
a) W dniu 26.10.2017 r. uczniowie wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego.
b) W dniu 10.11.2017 r. uczniowie wzięli udział w Festiwalu Piosenki Ułańskiej w Sztumie.
c) W dniu 05.10.2017 r. uczniowie wzięli udział w Powiatowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej.
Uczniowie zajęli III miejsce.
d) W dniu 16.10.2017 r. uczniowie wzięli udział w Gminnym Turnieju Unihokeja. Uczniowie zajęli I
miejsce, a uczennice II miejsce.
e) W dniu 24.10.2017 r. uczniowie wzięli udział w Powiatowym Turnieju Unihokeja. Uczniowie zajęli
III miejsce.
f) W dniu 23.10.2017 r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy.
g) W dniu 26.10.2017 r. realizowano projekt: Czytaj razem z nami.
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h) W dniu 10.11.2017 r. odbyło się ślubowanie uczniów klasy I.
i) W miesiącu listopadzie 2017 roku przeprowadzono prace remontowe podłogi na sali gimnastycznej,
naprawa dachu na sali gimnastycznej oraz modernizacja pracowni komputerowej.
6) W Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Szumie:
a) W dniach 02.10 i 22.10.2017r. odbyło się pasowanie na Przedszkolaka i Nadanie Imienia Grupie
– w dwóch grupach dzieci 3– letnich odbyła się uroczystość.
b) W dniu 06.10.2017r. obchodzono Światowy Dzień Uśmiechu w grupie dzieci 3-letnich i 5-letnich.
Celem przedsięwzięcia było sprawienie radości innym a także zachęcenie do częstego uśmiechania
się.
c) W dniu 09.10.2017r. obchodzono Światowy Dzień Drzewa w jednej z grup dzieci 5– letnich. W
tym dniu odbyły się zajęcia związane z tematyką drzewa. Dzieci poprzez udział w zajęciach
edukacyjnych kształtowały wrażliwość ekologiczną, wzbogacały swoją wiedzę i doświadczenie
przyrodnicze. W tym dniu także dzieci z jednej z grup 6 latków rozpoczęły zajęcia w ramach
projektu „Sport to zdrowie”. Zabawy przeprowadzone zostały przez instruktora sportu.
d) W dniach 11.10 i 28.10.2017r. w ramach projektu Badam, odkrywam i eksperymentuję odbyły się
warsztaty pt. „Chemiczne zabawy kolorami” prowadzone przez edukatorów z Centrum Edukacji w
Gdańsku „SMARTLAB”.
e) W dniach 12.10.2017r. i 26.10.2017r. odbyły się zabawy integracyjne w ramach realizowanych
projektów „Maluch i starszaki bawią się razem” oraz „Mali Wolontariusze”.
f) W dniu 13.10.2017 r. odbyły się urodziny Kubusia Puchatka – uroczystość ogólnoprzedszkolna.
W tym dniu wszystkie przedszkolaki świętowały urodziny swojego patrona.
g) W dniu 16.10.2017 r. odbył się Światowy Dzień Chleba. Dzieci zapoznały się z etapami
powstawania chleba.
h) W dniach 23-24.10.2017 w ramach projektu Ekoludki i Kubusiowi Przyjaciele Natury odbyły się
zajęcia edukacyjne pt. „Jemy warzywa i owoce”.
i) W dniu 26.10.2017r. w ramach projektu „Akademia zdrowego przedszkolaka” odbyły się zajęcia
pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
j) W dniach 26.10.2017roku oraz 02, 09 i 16.11.2017r. w ramach projektu Badam, odkrywam i
eksperymentuję dzieci uczestniczyły w zajęciach pt. „Bańki mydlane”, „Doświadczenia z jajkiem”,
„Mieszamy kolory”, „Doświadczenia z wodą”.
k) W dniach 30.10. i 17.11.2017r. w ramach projektu Akademia Aquafresh odbyły się zajęcia
edukacyjne.
l) W miesiącu listopadzie organizowano dla dzieci zajęcia matematyczne pn. „Matematyka na
wesoło”.
m) W miesiącu listopadzie w ramach akcji „Nie kupuj lizaka– nakarm zwierzaka” przeprowadzono
akcję zbiórki karmy dla Przytuliska „Miłosna”.
n) W dniu 21.11.2017r. organizowano obchody Dnia Życzliwości. Tego dnia do wspólnych obchodów
włączyli się rodzice, którzy wspólnie ze swoimi pociechami wykonali zawieszki na drzewko
życzliwości.
o) W dniu 22.11.2017r. zorganizowano dla dzieci konkurs recytatorski pn. „Jesienne
Wierszowanie”.
p) W dniu 18.10.2017r. w ramach realizowanego projektu pt. „Sport to zdrowie”, dzieci brały udział
w zajęciach sportowych.
q) W ramach projektu „Przyjaciele (nie) potrzebnej książki” – dzieci włączyły się w zbiórkę książek
w ramach akcji organizowanej przez portal internetowy „Bliżej Przedszkola”.
r) W dniu 30.10.2017r. odbyły się Zajęcia otwarte pt. „Kształtowanie gotowości do nauki czytania i
pisania”.
s) W dniu 06.11.2017r. dzieci brały udział w Warsztatach telewizyjnych w Malborku.
t) W dniach 09 i 11.11.2017 r. dzieci wzięły udział w Festiwalu Piosenki Ułańskiej, gdzie zdobyły I
miejsce.
u) W dniach 16 i 20.11.2017r. w ramach Kampani Cała Polska Czyta Dzieciom dzieci uczestniczyły
w „głośnym czytaniu”.
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v) W dniu 28.11.2017r. odbyło się spotkanie z pracownikami Zakładu Karnego w Sztumie pn.
Spotkanie z opiekunami psów tropiących.
IX.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
04.10.2017r.
14:00 - zajęcia gitarowe (K. Tarasiuk)
15:30 - zajęcia taneczne (A. Musiał)
05.10.2017r.
15:45 - zajęcia taneczne (A. Musiał)
17:00 - Rozpoczęcie Roku Akademickiego UTW
06.10.2017r.
16:00 - KINO: Super Spark: Gwiezdna Misja
18:00 - wernisaż
07.10.2017r.
16:00 - KINO: Super Spark: Gwiezdna Misja
08.10.2017r.
16:00 - KINO: Super Spark: Gwiezdna Misja
09.10.2017r.
10:00 - warsztaty komputerowe UTW dla początkujących - Biblioteka Miejska (A. Bartnicka)
12:00 - warsztaty fotografii cyfrowej UTW (A. Bartnicka i A. Zatorska)
15:00 - zajęcia wokalne dla dzieci (M. Seibert)
15:00 - zajęcia taneczne (A. Musiał)
16:00 - warsztaty ruchowe UTW (E. Piotrowska)
10.10.2017r.
10:00 - warsztaty jęz. angielskiego dla grupy zaawansowanej UTW (N. Markiewicz)
16:00 - zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
18:00 - DKF: Mężczyzna imieniem Ove
11.10.2017r.
10:00 - warsztaty fotograficzne UTW (W. Bielecki)
14:00 - zajęcia gitarowe (K. Tarasiuk)
15:30 - zajęcia taneczne (A. Musiał)
16:00 - joga UTW (A. Furyk)
12.10.2017r.
14:00 - warsztaty jęz. niemieckiego (E. Michalik)
15:45 - zajęcia taneczne (A. Musiał)
13.10.2017r.
11:00 - KINO: American Assassin
16:00 - KINO: Tarapaty
18:00 - KINO: American Assassin
14.10.2017r.
16:00 - KINO: Tarapaty
18:00 - KINO: American Assassin
15.10.2017r.
16:00 - KINO: Tarapaty
18:00 - KINO: American Assassin
16.10.2017r.
10:00 - warsztaty komputerowe UTW dla początkujących - Biblioteka Miejska (A. Bartnicka)
12:00 - warsztaty fotografii cyfrowej UTW (A. Bartnicka i A. Zatorska)
15:00 - zajęcia wokalne dla dzieci (M. Seibert)
15:00 - zajęcia taneczne (A. Musiał)
16:00 - warsztaty ruchowe UTW (E. Piotrowska)
17.10.2017r.
10:00 - warsztaty jęz. angielskiego dla grupy zaawansowanej UTW (N. Markiewicz)
14:00 - warsztaty żywienia (K. Januszkiewicz)
16:00 - zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
18.10.2017r.
09:00 - KINO: Troje na gigancie (projekt MGOPS)
10:00 - warsztaty fotograficzne UTW (W. Bielecki)
14:00 - zajęcia gitarowe (K. Tarasiuk)
15:30 - zajęcia taneczne (A. Musiał)
16:00 - joga UTW (A. Furyk)
18:00 - KINO: Troje na gigancie (projekt MGOPS)
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19.10.2017r.
08:55 - wycieczka piesza UTW na trasie Biała Góra - Uśnice
14:00 - warsztaty jęz. niemieckiego (E. Michalik)
14:20 - warsztaty jęz. angielskiego dla grupy zaawansowanej UTW (N. Markiewicz)
15:45 - zajęcia taneczne (A. Musiał)
16:00 - warsztaty manualne (E. Grzeca)
18:00 - KINO: Troje na gigancie (projekt MGOPS)
20.10.2017r.
18.00 - KINO: Botoks
21.10.2017r.
15:00 - KINO: Botoks
18.00 - KINO: Botoks
22.10.2017r.
15:00 - KINO: Botoks
18.00 - KINO: Botoks
23.10.2017r.
10:00 - warsztaty komputerowe UTW dla początkujących - Biblioteka Miejska (A. Bartnicka)
12:00 - warsztaty fotografii cyfrowej UTW (A. Bartnicka i A. Zatorska)
15:00 - zajęcia wokalne dla dzieci (M. Seibert)
15:00 - zajęcia taneczne (A. Musiał)
16:00 - warsztaty ruchowe UTW (E. Piotrowska)
24.10.2017r.
10:00 - warsztaty jęz. angielskiego dla grupy zaawansowanej UTW (N. Markiewicz)
14:00 - warsztaty żywienia UTW (K. Januszkiewicz)
16:00 - zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
18:00 - DKF: Frantz
25.10.2017r.
10:00 - warsztaty fotograficzne UTW (W. Bielecki)
14:00 - zajęcia gitarowe (K. Tarasiuk)
15:15 - zajęcia taneczne (A. Musiał)
16:00 - joga UTW (A. Furyk)
26.10.2017r.
12:00 - wykład UTW - dr Romuald Zabrocki "Kultura stołu cz. 2"
14:00 - warsztaty jęz. niemieckiego (E. Michalik)
14:20 - warsztaty jęz. angielskiego dla grupy zaawansowanej UTW (N. Markiewicz)
15:45 - zajęcia taneczne (A. Musiał)
16:00 - warsztaty manualne (E. Grzeca)
27.10.2017r.
09:30 - KINO: My Little Pony
13:00 - KINO: Dwie Korony
16:00 - KINO: My Little Pony
18:00 - Otwarcie wystawy prac manualnych i fotograficznych UTW
18:00 - KINO: Dwie Korony
28.10.2017r.
16:00 - KINO: My Little Pony
18:00 - KINO: Dwie Korony
29.10.2017r.
16.00 - KINO: My Little Pony
18:00 - KINO: Dwie Korony
30.10.2017r.
10:00 - warsztaty komputerowe UTW dla początkujących - Biblioteka Miejska (A. Bartnicka)
12:00 - warsztaty fotografii cyfrowej UTW (A. Bartnicka i A. Zatorska)
15:00 - zajęcia wokalne dla dzieci (M. Seibert)
15:00 - zajęcia taneczne (A. Musiał)
16:00 - warsztaty ruchowe UTW (E. Piotrowska)
31.10.2017r.
10:00 - warsztaty jęz. angielskiego dla grupy zaawansowanej UTW (N. Markiewicz)
16:00 - zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
02.11.2017r.
15:45 - zajęcia taneczne (A. Musiał)
15:00 - zajęcia wokalne (M. Sawicki)
03.11.2017r.
10:00 - wycieczka UTW do Bydgoszczy
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16:00 - KINO: Potworna Rodzinka
18:00 - KINO: Krucyfiks
04.11.2017r.
16:00 - KINO: Potworna Rodzinka
18:00 - KINO: Krucyfiks
05.11.2017r.
16:00 - KINO - Potworna Rodzinka
18:00 - KINO - Krucyfiks
06.11.2017r.
15:00 - zajęcia wokalne dla dzieci (M. Seibert)
15:00 - zajęcia taneczne (A. Musiał)
07.11.2017r.
16:00 - zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
18:00 - DKF: Na pokuszenie
08.11.2017r.
09:00 - KINO: Still Alice (projekt MGOPS)
12:00 - warsztaty keyboard (M. Sawicki)
14:00 - zajęcia gitarowe (K. Tarasiuk)
15:30 - zajęcia taneczne (A. Musiał)
18:00 - KINO: Still Alice (projekt MGOPS)
09.11.2017r.
11:00 - IV Festiwal Piosenki Ułańskiej
15:00 - zajęcia wokalne (M. Sawicki)
15:45 - zajęcia taneczne (A. Musiał)
18:00 - KINO: Still Alice (projekt MGOPS)
10.11.2017r.
11:00 - IV Festiwal Piosenki Ułańskiej
18:00 - KINO: Ptaki śpiewają w Kigali
11.11.2017r.
09:45 - Obchody 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
12:30 - koncert Galowy IV Festiwalu Piosenki Ułańskiej
18:00 - KINO: Ptaki śpiewają w Kigali
12.11.2017r.
18:00 - KINO: Ptaki śpiewają w Kigali
13.11.2017r.
15:00 - zajęcia wokalne dla dzieci (M. Seibert)
15:00 - zajęcia taneczne (A. Musiał)
14.11.2017r.
16:00-17:00 zajęcia plastyczne
15.11.2017r.
12:00 - zajęcia - keyboard (M. Sawicki)
14:00 - zajęcia gitarowe (K. Tarasiuk)
15:30 - zajęcia taneczne (A. Musiał)
16.11.2017r.
15:00 - wokal (M. Sawicki)
15:45 - zajęcia taneczne (A. Musiał)
17.11.2017r.
17:00 - wernisaż malarski Małgorzaty Dobrowolskiej
18:00 - KINO: Zgoda
18.11.2017r.
18:00 - KINO: Zgoda
19.11.2017r.
18:00 - KINO: Zgoda
20.11.2017r.
15:00 - zajęcia wokalne dla dzieci (M. Seibert)
15:00 - zajęcia taneczne (A. Musiał)
17:30 - spotkanie autorskie z autorami książki "Ania"
21.11.2017r.
16:00 - zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
18:00 - DKF: Człowiek z magicznym pudełkiem
22.11.2017r.
12:00 - zajęcia - keyboard (M.Sawicki)
14:00 - zajęcia gitarowe (K. Tarasiuk)
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15:30 - zajęcia taneczne (A. Musiał)
16:00 - joga UTW (A. Furyk)
23.11.2017r.
15:45 - zajęcia taneczne (A. Musiał)
19.00 - koncert Krzysztof Zalewski "Złoto Tour"
24.11.2017r.
14:00 - 70-lecie Cechu Rzemiosł Różnych w Sztumie
18:00 - KINO: Złe mamuśki 2. Jak przetrwać święta
25.11.2017r.
16:00 - KINO: Emotki
18:00 - KINO: Złe mamuśki 2. Jak przetrwać święta
26.11.2017r.
13:00 - zabawa andrzejkowa w Barlewicach
16:00 - KINO: Emotki
18:00 - KINO: Złe mamuśki 2. Jak przetrwać święta
27.11.2017r.
15:00 - zajęcia wokalne dla dzieci (M. Seibert)
15:00 - zajęcia taneczne (A. Musiał)
28.11.2017r.
10:00 - warsztaty jęz. angielskiego dla grupy zaawansowanej UTW (N. Markiewicz)
16:00 - zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
29.11.2017r.
12:00 - zajęcia - keyboard (M. Sawicki)
14:00 - zajęcia gitarowe (K. Tarasiuk)
15:30 - zajęcia taneczne (A. Musiał)
16:00 - joga UTW (A. Furyk)
30.11.2017r.
11:00 - Dzień Pracownika Socjalnego - MGOPS
15:00 - zajęcia wokalne dla młodzieży (M. Sawicki)
15:45 - zajęcia taneczne (A. Musiał)

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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