INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XLII sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 28 GRUDNIA 2017 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji 15
projektów uchwał. Ponadto w okresie międzysesyjnym podjęto decyzje, zarządzenia oraz rozstrzygnięcia
w następujących sprawach:
I.

W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:
I. Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale:
1. 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB- I.3111.270.2017.EPkor z dnia 23.11.2017
r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 160kor/270/2017 z dnia 22.11.2017 r. skorygowano plan
dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa (poz.26), o kwotę 4.556 zł (§2030), przeznaczonej na
wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o
szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki
zdrowotnej (Dz.U. poz.1744) z § 4240,
2. 852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I. 3111.239.5.2017.MS z dnia 29.11.2017 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 142.1/239.5/2017 z dnia 29.11.2017 r. dokonano zmniejszenia w planie dotacji na
rok 2017 o kwotę 28.600 zł (§2030), przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o
których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (z §3110).
II. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale:
1. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85195 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Wojewody
Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.362.2017.AR z dnia 17.11.2017 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 224/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok w
kwocie 4.218 zł (§2010), z przeznaczeniem na koszty wydania decyzji potwierdzających prawo
do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o
którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (kwota 2.961 zł na §4010, kwota 510 zł na
§4110, kwota 72 zł na §4120, kwota 400 zł na §4210, kwota 275 zł na §4300),
2. 852 „Pomoc społeczna” 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” na podstawie pisma
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.378.2017.MS z dnia 28.11.2017 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 229/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. zwiększono plan dotacji na
2017 rok w kwocie 700 zł (§2030), z przeznaczeniem na składki zdrowotne od zasiłków stałych
(na §4130),
3. 855 „Rodzina” rozdz.:
a) 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na podstawie pisma
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.28.3.2017.MŻ1kor z dnia 17.11.2017 r.
decyzją Wojewody Pomorskiego nr 138.2/kor/28.3 /2017 z dnia 15 listopada 2017 r.
zwiększono plan dotacji na 2017 rok w kwocie 8.248 zł (§2010), z przeznaczeniem na
wypłatę jednorazowego świadczenia w tym (kwota 8.000 zł na §3110, kwota 248 zł na
§4210) w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem” (Dz.U. 2016 r. poz. 1860),
b) 85503 „Karta dużej rodziny” na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr
FB-I.3111.29.2.2017.MŻ1 z dnia 17.11.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
118.1/29.2/2017
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z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2017 rok w kwocie 120 zł
(§2010), z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej
Rodziny (na §4210) wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1832),
c) 855 „Rodzina” w tym w rozdz. 85501 „Świadczenie wychowawcze” na podstawie pisma
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.27.5.2017.MŻ z dnia 19.12.2017 r.
decyzją Wojewody Pomorskiego nr 254/27.5/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. zwiększono
plan dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.89) w kwocie 500.000 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 2017 r.
poz. 1851) (§3110).
III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz.
75818 „Rezerwy ogólne i celowe” kwotę 143.000 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w związku
z koniecznością opłacenia faktur za energię elektryczną (§4260).
IV. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i grupami 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 20162019 edycja 2017” kwotę 27.920 zł do rozdz.:
a) 60011 „Drogi publiczne krajowe” kwotę 7.920 zł na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
b) 60095 „Pozostała działalność” kwotę 20.000 zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie
inwestycyjne pn. „Przebudowa zjazdu dla rowerzystów z ul. Kochanowskiego na
targowisko
z przeznaczeniem na schody”,
2. 60016 „Drogi publiczne gminne” w wydatkach bieżących w tym z wydatków jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 17.800 zł z (§4270) na
wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa
parkingu i remont nawierzchni odcinka drogi na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie”
(§6050), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z modernizacją odcinka drogi
na Os. Sierakowskich w Sztumie,
2) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z
wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z
§4300) kwotę 4.300 zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie 14
sztuk krat okiennych w budynku Pasażu Handlowego w Sztumie” (§6050),
1. w wydatkach majątkowych w tym:
a) z zadania pn. „Wykonanie ocieplenia budynku Koślinka 21 (modernizacja)” kwotę 6.000
zł (§6050),
b) wykreśla się zadanie pn. „Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych w
budynku Czarnieckiego 2” w kwocie 4.000 zł (§6050),
c) zadanie pn. „Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych w budynku
Kopernika 1C” zwiększa się o kwotę 2.000 zł (§6050) w związku z wyższymi kosztami
zadania,
d) zadanie pn. „Wykonanie 14 sztuk krat okiennych w budynku Pasażu Handlowego w
Sztumie zwiększa się o kwotę 4.300 zł (§6050),
e) na nowe zadanie pn. „Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Związku Jaszczurczego w
Sztumie (udział 1/10) kwotę 3.700 zł (§6050),
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3) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże
pożarne” z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie posadzek w
remizie OSP w Postolinie” kwotę 39.000 zł (z §6050) na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań (na §4270), w celu właściwego sklasyfikowania
wydatków,
4) 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz.:
a) 80101 „Szkoły podstawowe” w wydatkach bieżących kwotę 10.942 zł w tym:
 kwotę 300 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 kwotę 3.033 zł na dotacje na zadania bieżące,
 kwotę 7.609 zł na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań,
b) 80101 „Szkoły podstawowe” w wydatkach bieżących kwotę 9.969 zł w tym:
 kwotę 5.085 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 kwotę 5.469 zł z wydatków jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych,
 kwotę 585 zł na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań,
c) 80104 „Przedszkola” w wydatkach bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych
kwotę 3.341 zł na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań,
d) 80110 „Gimnazja” w wydatkach bieżących kwotę 16.533 zł w tym:
 kwotę 3.033 zł z dotacji na zadania bieżące,
 kwotę 13.510 zł z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań,
 kwotę 10 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
e) 80110 „Gimnazja” w wydatkach bieżących kwotę 3.770 zł w tym:
 kwotę 2.000 zł z wydatków jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od
nich naliczanych,
 kwotę 1.807 zł z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań,
 kwotę 37 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
f) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w tym:
 w wydatkach bieżących w tym z wydatków jednostek budżetowych związanych z
realizacją ich statutowych zadań kwotę 310 zł na świadczenia na rzecz osób
fizycznych,
 w wydatkach bieżących kwotę 2.770 zł w tym:
-- kwotę 5.276 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych,
-- kwotę 1.000 zł na wydatki jednostek budżetowych w tym
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
-- kwotę 7.046 zł na wydatki jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zadań,
g) 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych…” w tym:
 z wydatków bieżących w tym z dotacji na zadania bieżące kwotę 235 zł,
 w wydatkach bieżących w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę
669 zł,
h) 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, …” na wydatki
bieżące kwotę 1.270 zł w tym:
 kwotę 1.035 zł. na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań,
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5)
6)

7)

8)

II.

 kwotę 235 zł na dotacje na zadania bieżące,
i) 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, …” na wydatki
bieżące kwotę 10.300 zł w tym:
 kwotę 2.902 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 kwotę 8.500 zł na wydatki jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od
nich naliczane,
 kwotę 4.702 zł na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań,
852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w wydatkach bieżących w
tym z wydatków jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę
1.100 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w tym rozdz.:
a) 85401 „Świetlice szkolne” w wydatkach bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób
fizycznych kwotę 2.051 zł na wydatki jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i
składki od nich naliczane,
b) 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” z wydatków bieżących w
tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 200 zł do rozdz. 85416 „Pomoc
materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” na wydatki bieżące w tym na
świadczenia na rzecz osób fizycznych,
855 „Rodzina” w ramach zadań zleconych w rozdz.:
a) 85501 „Świadczenie wychowawcze” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym
z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 9.000 zł na wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań,
b) 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w wydatkach bieżących
zmniejsza się o kwotę 4.765 zł w tym:
 kwotę 490 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 kwotę 4.275 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, a zwiększa
się o kwotę 4.765 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych wynagrodzenia i
składki od nich naliczane.
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 3.820 zł na wydatki majątkowe na zadanie pn. ”Budowa przyłącza energetycznego
w Barlewicach”.

W ZAKRESIE REFERATU ORGANIZACYJNEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
w okresie sprawozdawczym odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy Sztum, na której
radni złożyli ślubowanie oraz wybrano prezydium w skład, którego weszli jako przewodnicząca
Młodzieżowej Rady Agata Lityńska, wiceprzewodnicząca Emilia Lemkowska i Sekretarz Milan
Safader.
Postępowania z ramach prawa zamówień publicznych
przeprowadzone w referacie
organizacyjnym w okresie sprawozdawczym na wnioski Referatu Inwestycji w tym również jedno
postępowanie, które przeprowadził Lider 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.
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2.
1)
2)
3.
4.

5.

6.

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.
„Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39” - trwa
badanie ofert.
„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego, budynków i jednostek
organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Sztum“ – 2 części - postępowanie powyżej progów unijnych –
zawarto umowy w dniu 01.12.2017 r. na:
I część zamówienia -Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb lokali i obiektów –ENERGA
OŚWIETLENIE S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, cena brutto umowy 1.648.247,13 zł.
II część zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego - ENERGA
OŚWIETLENIE S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, cena brutto umowy 339.372,66 zł.
„Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie” – umowę zawarto w dniu 15.12.2017 r. z
REMBUD Krzysztof Paziewski, Rakowiec, ul. Kwidzyńska 31A, 82-500 Kwidzyn, cena brutto umowy
3.295.538,99 zł.
„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych robót budowlanych pn.: Utworzenie
nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie” – umowę zawarto w dniu 19.12.2017 r. z BIURO
OBSŁUG PROJEKTOWYCH Janusz Winnicki, ul. Kopernika 3, 82-500 Kwidzyn, cena brutto umowy
29.800,00 zł.
„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 02.11.2017 roku.
Planowane otwarcie ofert w dniu 08.01.2018 roku.
„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
współfinansowanego z Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego” – 2 części.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.12.2017 r.
W postepowaniu wpłynęły następujące oferty:
W części I zamówienia:
Lp.
Nazwa
Adres Wykonawcy
Cena ofert
Długość okresu
Wykonawcy
brutto zł
gwarancji
1.

ZEUS S.A.

2.

FB Serwis SA

3.

Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe
ELPAT Sławomir
Orzechowski

W części II zamówienia:
Lp.
Nazwa
Wykonawcy
1.

ZEUS S.A.

Ul. Obrońców Westerplatte
1
80-000 Pruszcz Gdański
Ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

516.108,00 zł

5 lat tj.
60 miesięcy

298.492,49 zł

5 lat tj.
60 miesięcy

Ul. Zamkowa 4
82-550 Prabuty

382.026,93 zł

5 lat tj.
60 miesięcy

Adres Wykonawcy

Cena ofert
brutto zł

Długość okresu
gwarancji

Ul. Obrońców Westerplatte
1
80-000 Pruszcz Gdański

774.162,00 zł

5 lat tj.
60 miesięcy
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2.

FB Serwis SA

Ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

432.921,31 zł

5 lat tj.
60 miesięcy

3.

Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe
ELPAT Sławomir
Orzechowski

Ul. Zamkowa 4
82-550 Prabuty

547.925,64 zł

5 lat tj.
60 miesięcy

7. „Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z Parku Przemysłowego w Sztumie”
– postepowanie nr 1
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 05.12.2017 r.. Zamawiający w dniu 07.12.2017 roku unieważnił
postepowanie, gdyż kwota, którą zaoferował wykonawca (tj. 649.644,44 zł), przewyższała kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. 440.500,00 zł).
W dniu 19.12.2017 r. Zamawiający opublikował 2 postępowanie na w/w zamówienie. Planowane
otwarcie ofert w dniu 05.01.2017 r.
8. „Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum”
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.12.2017 r.
W postepowaniu wpłynęły następujące oferty:
Lp.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena ofert
Termin
brutto zł
płatności za
fakturę
1.
2.
3.

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowe
KRAJAN Sp. z o.o.
P.H.U. TAROS Tadeusz
Rostkowski

Wiśniewa 18
89-400 Sępólno Krajeńskie

30.565,50

do 30 dni

ul. Długie Ogrody 4/44
80-765 Gdańsk

158.055,00

do 30 dni

HEKO Halina Karamolińska
- Słotkowska

ul. Jugosłowiańska 41
60-301 Poznań

61.131,00

do 30 dni

9. „Przebudowa boiska treningowego i kortów tenisowych oraz budowa terenowych urządzeń sportowo –
rekreacyjnych i wylotu kanalizacji deszczowej przy Stadionie Miejskim w Sztumie oraz Modernizacja
budynku zaplecza przy boisku treningowym w Sztumie”:
Postępowanie opublikowano w dniu 06.12.2017 r. Planowane otwarcie ofert w dniu 03.01.2018 r.
III.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI:
I. Zadania inwestycyjne zakończone
1. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + . Zakończyły się prace związane z utworzeniem Klubu
Senior+. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego
„Celbud – Przemysłówka” sp. z o.o.za kwotę 169 996,35 zł . Inspektorem nadzoru wyłonionym w
drodze przetargu było Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Halina Landsberg z Gdańska za
kwotę 2000,00 zł. Dostawę z montażem wyposażenia Klubu Senior+ za kwotę 34 048,86 zł.
wykonało P.P.H.U. AS POMORZANKA Andrzej Szarmach ze Skórcza. Inwestycja była
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 140.062,94 zł.
Dokonano rozliczenia inwestycji i został złożony wniosek o wypłatę dofinansowania inwestycji.
2. W ramach poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie
Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi)zakończono roboty budowlane
na:
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– Budynku Sztumskiego Centrum Kultury – wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber z Kwidzyna, za kwotę 110 447,99 zł.
Zakres prac obejmował montaż paneli fotowoltaicznych (przewidywany termin zakończenia prac do 30
czerwca 2018r.). W dniu 13.12.207r. dokonano odbioru końcowego robót.
– Budynku Gimnazjum nr 1 w Sztumie przy ul. Sienkiewicza 54 – wykonawcą robót było
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber z Kwidzyna, za kwotę
177 239,99 zł. Zakres prac obejmował montaż paneli fotowoltaicznych (przewidywany termin
zakończenia prac do 30 czerwca 2018r.).
Zakończono prace 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. Umowny termin zakończenia robót 31.12.2017r. Wykonawca zgłosił
roboty budowlane do odbioru końcowego.
II. Zadania Inwestycyjne w trakcie realizacji:
1. „Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Gościszewie”
Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe Resteks Sp. z o.o. z Tczewa, za kwotę 2 460 000,00 zł .
Prace przebiegają terminowo wykonany został stan surowy budynku bez pokrycia dachowego części
socjalnej oraz dachu hali sportowej, umowny termin zakończenia robót 31 lipca 2018r.
Nadzór inwestorski wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego sprawuje firma EKO-INWEST
S.C. z Elbląga, za kwotę 42.619,50 zł.
2. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i
Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi). Trwają roboty termomodernizacyjne
na następujących obiektach:
– Budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie – w dniu 03.10.2017 r. zwarto umowę na roboty
budowlane. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe DAWMAR 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 oraz wymianą oświetlenia
wewnętrznego na energooszczędne LED .Planowane jest zawarcie Aneksu rozszerzającego zakres
prac związany z wymiana instalacji elektrycznej na budynku C 9 (najstarsza część) z uwagi na jej
bardzo zły stan techniczny występuje instalacja aluminiowa. Dokonano odbioru częściowego robót.
– Budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Chełmińskiej 9 i 11 –wykonawcą robót jest
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber z Kwidzyna, za kwotę
392 872,99 zł. W dniu 08.11.2017r. wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Przewidywany
termin zakończenia prac do 30 czerwca 2018r. W chwili obecnej trwają prace związane z
dociepleniem ścian podziemnych.
Ponadto 4 września 2017r. zawarto umowy na roboty budowlane na:
– Przedszkole Publiczne w Gościszewie – wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowe 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.
– Budynek Zespołu Szkół w Czerninie przy ul. Donimirskich 19 – wykonawcą robót
budowlanych jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber z
Kwidzyna, za kwotę 114 120,00 zł, zakres prac obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych
(przewidywany termin wprowadzenia wykonawcy na plac budowy II kwartał 2018r. (po
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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.
Zamówienie na roboty zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki w związku z tym że
w 2 krotnym przetargu nieograniczonym nie wpłynęła żadna oferta.

III. Dokumentacje projektowe odebrane:
1. Dostosowanie stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum do
obowiązujących warunków technicznych W dniu 08.12.2017 dokonano odbioru dokumentacji
projektowej jest Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki, ul. Kopernika 3, 82-500 Kwidzyn. Koszt
robót budowlanych dostosowania budynku do wymagań p. pożarowych według kosztorysu
inwestorskiego wynosi 400 tyś. zł. Obecnie dokumentacja jest weryfikowana pod względem
rozwiązań i kosztów.
IV.
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 Projektowo-Inwestycyjne „Hydro-Term”
z Malborka.
Termin realizacji inwestycji został wydłużony do dnia 30.03.2018r. z uwagi na
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.Termin realizacji dokumentacji został w zakresie
wydłużony Osiedla Pieniężnego został wydłużony do dnia 30.03.2018r.
3. Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego w ramach zadania
budżetowego „Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF MalborkSztum”. Wykonawcą jest Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki z Kwidzyna. Wykonawcy w
dniu 21.12.2017r uzyskał pozwolenie na budowę dotyczące punktu widokowego i w najbliższych
dnia zostanie przekazana Zamawiającemu. Termin na realizację dokumentacji został przekroczony i
Wykonawcy zostanie naliczona kara za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej.
V.
W okresie sprawozdawczym zawarto umowy:
1. W dniu 19.12.2017r. na wykonanie rozbudowy drenażu na stadionie miejskim w Sztumie.
Wykonawca robót będzie firma GOSŁAW SPORT CENTER sp. z o.o. z Wodzisławic Śląskich.
za kwotę 39.800,00zł.
2. W dniu 19.12.2017r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z „ Utworzenie
nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie .Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu
nieograniczonego będzie Firma REMBUD Krzysztof Paziewski – Rakowiec Kwidzyńska 31A 82-500
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Kwidzyn KWADRO” za kwotę 3.295.538,99zł z terminem realizacji do dnia 29.12.2018r. Wykonawcy
w dniu 20.12.2017r. został już przekazany teren budowy.
3. Zawarto również w dniu 19.12.2017r. umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniem
„Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie KWADRO”. Funkcję inspektora nadzoru
inwestorskiego wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego sprawować będzie Biuro Usług
Projektowych Janusz Winnicki z Kwidzyna za kwotę 29.800 zł.
VI. Ponadto w Referacie trwają prace związane z wyłonienie Wykonawcy na następujące inwestycje:
1. „Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego” w ramach Projektu „Poprawa efektywności
energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)” udzielane są odpowiedzi do
wpływających pytań do przetargu planowany termin otwarcia ofert 08.01.2018r.
2. Budowa 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)” – trwa badanie ofert celem wyłonienia wykonawcy
3. Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z Parku Przemysłowego w
Sztumie – przetarg został ponownie ogłoszony z uwagi na wysoki koszt oferty w pierwszym
postępowaniu.
4. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy
Sztum – dokumentacja projektowa – trwa badanie ofert celem wyłonienia wykonawcy.
5. 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 wraz z modernizacja budynku zaplecza – udzielane są
odpowiedzi do wpływających pytań do przetargu- termin składania ofert 03.01.2018r.
6. Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody
opadowe – przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu.
IV.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA:
1. Zamontowano nowe wiaty autobusowe na ul. Jagiełły w Sztumie wraz z wykonaniem nowych
posadzek,
2. Dokonano montażu nowej iluminacji świątecznej na terenie miasta,
3. Zawarto umowę z Firmą Błysk E. Jędrusik na przebudowę zejścia na Halę Targową – prace trwają i
powinny się niebawem zakończyć,
4. Przeprowadzono rozeznanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej
modernizacji dróg z wykorzystaniem płyt yumbo w roku 2018 oraz zawarto umowę z Firmą Everest
Tm. Miler na wykonanie dokumentacji,
5. Przeprowadzono indywidualne spotkania z sołtysami miejscowości gdzie zaplanowane są
przyszłoroczne modernizacje dróg z wykorzystaniem płyt yumbo podczas których uzgodniono
odcinki dróg do modernizacji,
6. Złożono do Starostwa Powiatowego w Sztumie zgłoszenie wodno-prawne związane z utworzeniem
w przyszłym roku kąpieliska na terenie miasta,
7. Rozliczono kolejną edycję programu „Czyste Powietrze w Mieście i Gminie Sztum – edycja 2017”
w ramach którego pozyskano 34.270 zł na modernizację bądź likwidację tradycyjnych źródeł ciepła,
8. Rozliczono kolejną edycję programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i
Gminy Sztum – edycja 2017” w ramach którego pozyskano dotację w kwocie 1.800 zł,
9. Zawarto aneks do umowy z Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym TUGA przedłużający termin
wykonania nowej nawierzchni na Os. Sierakowskich, tj. zadania realizowanego w ramach
Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego. Trudne i niekorzystne z uwagi na niskie temperatury warunki
atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie tego zadania w pierwotnie założonym terminie.
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10. Ochotnicza Straż Pożarna w Gościszewie odebrała zakupiony w ramach udzielonej dotacji nowy
samochód pożarniczy na podwoziu Volvo. Samochód został zarejestrowany i ubezpieczony i jest
gotowy do pełnienia służby,
11. Trwają odbiory modernizowanych w bieżącym roku dróg z wykorzystaniem płyt yumbo,
12. Zawarto umowę na wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej w Czerninie z firmą
Kogut Ksenia Tyszyńska,
13. Straż Miejska w Sztumie wraz z MGOPS prowadzi bieżące akcje związane z inwentaryzacją oraz
pomocą osób bezdomnych na terenie miasta,
14. Zawarto umowy kompleksowe z Energa na dostawę energii elektrycznej na potrzeby urzędu, PWiK
Sztum, Sztumskiego Centrum Kultury oraz jednostek oświatowych.
15. Skierowano do wszystkich podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż alkoholu druki
oświadczeń o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2017 na podstawie których
zostanie wyliczona opłata na rzecz Gminy.
16. W dniu 4 grudnia br. odbyła się uroczystość zakończeniu modernizacji odcinka drogi krajowej nr 55
uczestniczyli, w której uczestniczyli wiceminister Kazimierz Smoliński z Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa, Karol Markowski, wicedyrektor gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji
Krajowych Dróg i Autostrad, włodarze miasta i powiatu, radni, projektanci i wykonawcy oraz duża
grupa mieszkańców. Minister Kazimierz Smoliński pogratulował sztumianom inwestycji, która
będzie służyła mieszkańcom całego województwa. Zadeklarował, że Warszawa będzie nadal
pamiętała o sprawach o Powiśla. Z kolei dyrektor Markowski podkreślił udział sztumskiego
samorządu w projekcie przebudowy drogi. Wręczając herby Sztumu panom Kazimierzowi
Smolińskiemu oraz Karolowi Markowskiemu, podziękowałem za przebudowę głównego traktu, co
jest dopełnieniem podjętej przed laty przez samorząd rewitalizacji zabytkowej części miasta.
Podziękowałem także mieszkańcom, którzy cierpliwie znosili niedogodności związane z
wielomiesięcznymi pracami. Inwestycja o wartości ok. 8 mln zł polegała m.in. na przebudowie
skrzyżowania drogi gminnej ulicy Baczyńskiego z drogą krajową i budową ronda. Była prowadzona
w ramach rządowego Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
V.

W ZAKRESIE REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
Sprzedaż:
W drodze bezprzetargowej:
1. 2 lokale mieszkalne na rzecz najemców w tym jeden przy ul. Reja 6a za cenę po zastosowaniu
bonifikaty 30 022,00 zł i jeden w Pietrzwałdzie nr 21 za cenę po zastosowaniu 70% bonifikaty
31 646,00.
2. Podpisano protokół dotyczący darowizny na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości położonych przy
ul. Kochanowskiego z przeznaczeniem na rozbudowę Zakładu Karnego w Sztumie. Wartość
nieruchomości 705 836,00 zł. Przewidywany termin zawarcia umowy – styczeń 2018 r. Podpisanie
aktu notarialnego w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości przy ul.
Kochanowskiego, na realizację polityki resocjalizacji osób pozbawionych wolności przebywających
w Zakładzie Karnym w Sztumie, zostało przesunięte na miesiąc styczeń 2018 r. w związku z
oczekiwaniem na udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi ZK na zawarcie umowy.
3. Przeprowadzono III przetarg na sprzedaż działek o pow. 6 813 m2 pod budowę garaży przy ul.
Spokojnej. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu. Cena
wywoławcza wynosiła 332 000,00 zł.
4. Przeprowadzono II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym o pow. użytkowej 170,72 m2, położonej w Sztumie przy ul. Paderewskiego 22. Przetarg
zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu. Cena wywoławcza-142000zł.
Umowy najmu/dzierżawy:
1. Zawarto 4 umowy dzierżaw/najmu na grunty gminne.
2. Wykonano prace porządkujące, w ramach estetyzacji gruntów gminnych, terenu przy ul. Chełmińskiej
13 i Słowackiego 2 w Sztumie. Prace obejmowały m.in.: wymianę nawierzchni chodnika przy ul.
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1.
2.
a)
b)
c)
3.

1.
2.
3.

4.
5.

VI.

Chełmińskiej 13, usunięcie słupów pozostałych po ogrodzeniu, usunięcie zniszczonych samosiejek,
wyrównanie gruntu. Koszt robót 6 800 zł brutto wykonawca firma Błysk E. Jędrusik.
Lokale mieszkalne:
Odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej - do zaopiniowania przekazano 4 sprawy
mieszkaniowe
Gmina realizuje remonty zasobu, w ostatnim czasie w szczególności:
docieplenie elewacji budynku Fiszera 1 - 45 900 zł
inst. gazowa w lokalach gminnych w bud.
Czarnieckiego 1 i 2, Sienkiewicza 16, Baczyńskiego 4, Mickiewicza 42A, Kopernika 1c,
Jagiełły 6 /c.o./, Czarnieckiego 9 /c.o./, Baczyńskiego 1,
remont elewacji Koślinka 21 - 43 200 zł
Wpłynęły dwa wnioski o przydział mieszkania:
- Jeden nie zakwalifikowany do potrzeb
- drugi w trakcie rozpatrywania
4. Wydane zostało wskazanie do najmu lokalu przy ul. Reja 31 dla rodziny z budynku Kochanowskiego
19 przy ZK.
Podziały nieruchomości:
1. Wszczęto 5 postępowań związanych z podziałem i wznowieniem granic nieruchomości w obrębach
ewidencyjnych miasta Sztum i w Gościszewo.
2. Wydano 2 decyzji o podziale nieruchomości.
Planowanie przestrzenne:
11.12.2017 r. uzyskano decyzje na rozbiórkę części muru wraz z wieżą (zwyżką strażniczą) Zakładu
Karnego przy ul. Gdańskiej w Sztumie, w celu przekazania części terenu dla ZK oraz poszerzenia drogi
do terenów gminnych.
Przystąpiono do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
„Centrum miasta Sztum” w jednostce urbanistycznej C40UPu przy ul. Słowackiego i ul. Chełmińskiej
w Sztumie”, zgodnie z uchwałą Nr XLI.347.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada 2017 r.
W dniu 20.12.2017 r. podpisano umowę na wykonanie ww. planu z panem Jakubem Sieniawskim
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Architektury STUDIOPROJEKT, Jakub
Sieniawski, ul. Leśna 40, 83-010 Rotmanka, za cenę 6.000 brutto, z terminem wykonania zmiany planu
do końca maja 2018 r.
Na zaproszenie Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina oraz Dyrektora
Muzeum Zamkowego w Malborku, 7 stycznia 2018 r. o godz. 13.00 odbędzie się uroczystość
przekazania zamku sztumskiego na rzecz Muzeum Zamkowego w Malborku.
8 listopada 2017 r. została sprzedana nieruchomość po byłej Centrali Nasiennej przy ul Polnej oraz 15
grudnia 2017 roku sprzedano nieruchomość obejmującą teren byłego Pometu (Zaspa) nowym
inwestorom.
Wydano:
- 2 decyzje o warunkach zabudowy,
- 1 decyzję zmieniającą warunki zabudowy,
- 26 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub studium,
- 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- 2 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego,
- 1 zaświadczenie o numerze porządkowym
Pozostałe
Dnia 06.12.2017 r. złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na wymianę pokrycia
dachowego na budynku biblioteki miejskiej.
Wystąpiono z wnioskiem do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. aktualizacji
Gminnej Ewidencji Zabytków (wykreślenie budynków nieistniejących i w złym stanie technicznym).
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:
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1.

2.

3.

4.

5.

11 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego została podpisana
umowa o dofinansowanie projektu pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym
R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn. W ramach projektu
partnerskiego, który realizowany będzie wspólnie z Gminą Kwidzyn, Gminą Miłoradz, Gminą
Ryjewo, Gminą Sadlinki i Miastem Kwidzyn, na terenie Gminy Sztum powstanie miejsce
postojowe dla rowerzystów w Białej Górze oraz oznakowana zostanie trasa rowerowa, biegnąca 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.
15 grudnia 2017 r. zakończyły się czynności audytowe przeprowadzone przez Departament Audytu
Środków Publicznych Ministerstwa Finansów w ramach projektu pn. Ochrona wód i przywracanie
różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum. Kontroli podlegały wydatki
przedstawione do refundacji w ramach dwóch wniosków o płatność obejmujących okres od 25
czerwca do 23 grudnia 2016 r.
Trwa realizacja projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności
publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi). W dniu
29 listopada 2017 r. złożony został VI częściowy wniosek o płatność, w którym Miasto i Gmina
Sztum przedstawiło do refundacji wydatki kwalifikowalne w kwocie 33 504,18 zł, wnioskowana
refundacja to 21 742,77 zł.
W dniu 22 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego złożone zostały
dwa wnioski o płatność dotyczące operacji pn. Poprawa jakości życia mieszkańców terenów
wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Postolinie oraz Utworzenie miejsca
rekreacyjno - wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy
Dolnego Powiśla.
W ramach wniosku o płatność dotyczącego świetlicy wiejskiej w Postolinie przedstawiono
poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 313 787,74 zł, z czego wnioskowana kwota
refundacji to 199 663,00 zł. We wniosku o płatność dotyczącym utworzenia miejsca rekreacyjno –
wypoczynkowego w Barlewiczkach ujęto wydatki kwalifikowalne w wysokości 196 421,95 zł,
wnioskowana refundacja to kwota 124 983,00 zł.
W dalszym ciągu trwa cykl szkoleń w ramach projektu pn. E-mocni: cyfrowe umiejętności realne
korzyści. Projekt dedykowany mieszkańcom 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. Wartość projektu
wynosi 306 tys. zł, a dofinansowanie 284 580 zł.

W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z
zagranicą
1. W dniu 13 grudnia br. w mammobusie ustawionym na parkingu przy budynku Urzędu
przeprowadzone zostały badania mammograficzne dla mieszkanek Miasta i Gminy Sztum, w ramach
Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez NFZ. Badania przeprowadzone
zostały przez firmę Geneva Trust Polska sp. z o.o. NZOZ Profilaktyka i Diagnostyka. W ramach
przeprowadzonej akcji przebadano 64 panie w wieku 50-69 lat.
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2.

20 grudnia w ramach akcji profilaktycznej prowadzonej przez Miasto i Gminę Sztum przekazano do
sztumskich placówek szkolnych i przedszkolnych ponad 400 (dokładnie 414) zestawów do
pielęgnacji zębów, z przeznaczeniem dla uczniów klas zerowych i pierwszych z przedszkoli i szkół
podstawowych w Gminie Sztum. Przybory te wykorzystane zostaną do działań profilaktycznych
zapobiegających próchnicy zębów.
3. W dniu 28 grudnia poznano nagrody sportowe dla następujących zawodników
i działaczy z terenu Miasta i Gminy Sztum:
 Oliwia Majewska, Julia Ewertowska – UKS Sokolik;
 Konrad Drałus, Kamil Jesionkowski – KS Victoria;
 Michał Hadrysiak – KS Czernin;
 Ryszard Mazerski, Bartosz Mazerski – LKS Zantyr.
W okresie międzysesyjnym odbyło się 1 wydarzenie pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum:
1. XIX Zimowe Grand Prix Sztumu w biegach Przełajowych, organizowane przez Lekkoatletyczny
Klub Sportowy ZANTYR Sztum w dniu 16 grudnia 2017 roku, Pozostałe biegi zaplanowano na 20
stycznia i 17 lutego 2018 roku
2. W dniu 30 grudnia 2017r. odbędzie się II Sztumski Sylwestrowy Bieg Wieczorny organizowany
przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum.

VII.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ:
Przygotowanie 3 wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonych przez Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej konkursów planowanych działań wobec osób starszych
i niepełnosprawnych w 2018 r.:, tj.:
a) Program Senior+ - aplikacja dotycząca zapewnienia funkcjonowania powstałego w roku 2017
Klubu Senior+ „Amator” przy SCK;
b) Program Aktywności Społecznej Osób Starszych – edycja 2018 (ASOS) – wniosek złożony w
ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” – na
realizacje różnego rodzaju działań edukacyjnych na rzecz seniorów;
c) Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018 – wniosek dot.
wsparcia środowiska osób niepełnosprawnych, w tym kontynuacja sprawdzonych z roku bieżącego
działań, np. hipoterapia, dogoterapia itp. itd.
2. Rodzinny Dom Pomocy w Postolinie (RDP) – w dniu 07.12.2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie
DOW, w którym wzięli udział zaproszeni przez Zarząd Fundacji „Przystań” goście, w tym władze
samorządowe Miasta i Gminy Sztum.
Obecnie w placówce przebywa 5 podopiecznych, w tym 1 mieszkanka Sztumu przeniesiona z DPS.
Od 2 stycznia kolejna mieszkanka gminy Sztum zamieszka w RDP.
Docelowo
w placówce przebywać będzie 8 osób starszych i/lub niepełnosprawnych.
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
IZ 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
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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 os(34 rodziców, 26 dzieci),
*seniorzy: 40os(28K,12M) w wieku 60+,
*osoby z niepełnosprawnościami: 18os (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 wyjazd uczestników do teatru muzycznego w Gdyni (26.11.2017
r.). Odbyło się spotkanie podsumowujące projekt w Restauracji „Szwalnia” w Sztumie z udziałem
uczestników projektu, ich rodzin, instytucji i specjalistów współpracujących.
Przedsięwzięcie realizowane było 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 był 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 był animator osoby niepełnosprawnej, którego zadaniem jest wsparcie osoby w
codziennym funkcjonowaniu. Wymiar oferowanego wsparcia animatora był stopniowo zmniejszany
w wymiarze miesięcznym w celu zwiększenia swobody funkcjonowania osoby. Priorytetowym celem
realizowanych działań buło bowiem zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Wartość
realizowanej w okresie od 01.06.2017 r. do 31.10.2017 r. w naszej gminie innowacji społecznej
stanowiła kwotę 38 000,00 zł w całości finansowaną ze środków zewnętrznych. Działania projektu
znacznie przekroczyły zakładane rezultaty; uczestnicy innowacji przełamali bariery uczestnictwa w
życiu społecznym, a jeden z nich zupełnie zmienił postawę z biernej na aktywną (jest uczestnikiem
ŚDS w Czerninie, aktywnie poszukuje zatrudnienia).
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
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Sztum współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Projekt skierowany jest do 978 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów
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 jest 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) realizowano zajęcia pozalekcyjne i specjalistyczne dla uczniów,
b) w dniach 14-18.12.2017 roku została przeprowadzona kontrola realizacji projektu. Zakres
kontroli obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w
umowie o dofinansowanie projektu nr RPPM.03.02.01-22-0131/15-00 z dnia 18.12.2016 oraz we
wniosku o dofinansowanie projektu, a w szczególności:
 Prawidłowość rozliczeń finansowych,
 Kwalifikowalność personelu projektu,
 Kwalifikowalność uczestników projektu,
 Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu,
 Postęp rzeczowy realizacji projektu,
 Poprawność udzielania zamówień, w tym stosowania zasady konkurencyjności oraz
stosowania przepisów prawa unijnego,
 Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis,
 Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
 Zapewnienie właściwej ścieżki audytu,
 Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,
Protokół z przeprowadzonej kontroli zostanie przekazany w miesiącu styczniu.
c) w dniach 11-15.12.2017 roku przeprowadzono szkolenie pn. „Neurobiologiczne podstawy
uczenia się a nowoczesne technologie”. W szkoleniu udział brało łącznie 114 nauczycieli.
d) 01.12.2017 roku odbyły się zajęcia wyjazdowe prowadzone na Uniwersytecie Gdańskim w
Instytucie Fizyki Doświadczalnej w ramach zajęć Laboratorium naukowo-technicznego. W
zajęciach wyjazdowych brało udział 25 uczniów.
e) 08.12.2017 roku odbyły się zajęcia wyjazdowe prowadzone na Uniwersytecie Gdańskim w
Instytucie Fizyki Doświadczalnej w ramach zajęć Laboratorium naukowo-technicznego. W
zajęciach wyjazdowych brało udział 30 uczniów.
2) 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.
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5)

a)
b)
6)

b) kontynuowano realizację zajęć pozalekcyjnych w czterech przedszkolach tj. w Sztumie, w
Czerninie, w Gościszewie i w Nowej Wsi (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne,
dydaktyczno-wyrównawcze, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, języka angielski),
c) ogłoszono kolejny (piąty) konkurs na stanowisko koordynatora i referenta ds. realizacji i
rozliczania projektu,
d) przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli:
 w dniu 02.12.2017 roku Metody aktywizujące w realizacji podstawy programowej
wychowania przedszkolnego dla 23 nauczycieli.
2. Bieżąca działalność.
1) Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok
szkolny 2017/2018, stypendium rozliczono w kwocie 71.854,87zł. natomiast z nierozliczonych
decyzji pozostało 6079,13zł. Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia
realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych
realizowanych poza szkołą, na zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w
szczególności na zakup podręczników i lektur szkolnych, słowników, pomocy szkolnych w tym
programów komputerowych, przyborów szkolnych, wyposażenia szkolnego, zakupu odzieży i
obuwia sportowego wymaganego na lekcjach wychowania fizycznego, abonamentu internetowego
itp.
2) Realizując Rządowy program „Wyprawka szkolna” 2017, ostatecznie rozliczenia dokonało trzech
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 1 uczeń z Zespołu Szkól im. Jana Kasprowicza w Sztumie, na
kwotę 128,90 oraz dwóch uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w
Barlewiczkach na kwotę 539,11 zł. Wykorzystana kwota łącznie to 668,01 zł.
3) Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w kształceniu młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 122 prawa
oświatowego wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
zawodowych. Pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z
Funduszu Pracy w kwocie 26.936,64 zł.
4) W dniu 14.12.2017 roku w Sztumskim Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala wręczenia
Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum za rok szkolny 2016/2017. Wręczono 9 stypendiów
dla najlepszych absolwentów gimnazjum. W kategorii za szczególne wyniki i osiągnięcia w nauce
wręczono 13 stypendiów dla uczniów gimnazjum oraz 10 dla uczniów szkoły podstawowej.
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:
w Szkole Podstawowej w Gościszewie realizowane są zadania zaplanowane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy,
przygotowano sprawozdania z realizacji programu wraz z zestawieniem faktur.
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,
a także pracowano nad sprawozdaniem z realizacji programu. Miasto i Gmina Sztum otrzymała wsparcie
w wysokości 42480,00 zł, wkład własny w wysokości 20% wynosi 10620,00 zł, a całkowita wartość
programu 53100,00 zł.
7) W ramach programu Aktywna tablica dokonano zakupu sprzętu tj. tablic interaktywnych oraz
projektorów na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie i Szkole Podstawowej Nr 2
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w Sztumie. Wartość otrzymanego dofinansowania 28.000 zł, wkład własny 7.000,00 zł. Całkowita
wartość zadania 35.000 zł.
8) W ramach otrzymanego dofinansowania na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki
zdrowotnej we wszystkich szkołach dokonano zakupu tablic do badania ostrości wzroku oraz
sprzętu
i wyposażenia niezbędnego do udzielania pomocy zdrowotnej uczniom. Wartość otrzymanego
dofinansowania wyniosła 29.000 zł.
3. Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
a) 1 grudnia uczniowie włączyli się w obchody Światowego Dnia Walki z AIDS i
Solidaryzowania się z chorymi na AIDS. Uczennice ze Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości
zaprezentowały informacje na temat przyczyn AIDS, objawów i profilaktyki,
b) 1-2 grudnia wolontariusze z naszej szkoły wspierali akcję BANKU ŻYWNOŚCI DODAJ
ŚWIĘTOM SMAKU. Przez dwa dni uzbierali 510 kilogramów produktów żywnościowych,
c) 5 grudnia w dniu wolontariusza w sali kinoteatru w Sztumie, odbyła się VII GALA
WOLONTARIATU,
d) 6 grudnia dla uczniów klas 1A i 1B zorganizowano Mikołajki,
e) 7 grudnia uczniowie uczestniczyli w Maratonie Pisania Listów, odbywającym się w ramach
świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia). W tym roku również,
w czwartek, pisaliśmy listy- apele do władz oraz listy do osób, których prawa są łamane,
f) 7 grudnia uczniowie ze Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości oraz chętni uczniowie
uczestniczyli w wycieczce do Jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie. Celem
wycieczki było zapoznanie uczniów z pracą strażaka, wzbogacanie wiadomości uczniów na
temat ochrony przeciwpożarowej,
g) 8 grudnia- zakończyło się zbieranie datków od uczniów i nauczycieli, przygotowujących
SZLACHETNĄ PACZKĘ. Paczka /11 kartonów/,
h) 11-22 grudnia zorganizowany został szkolny konkurs literacki pod hasłem: W zimowej
szacie, w grudniowy czas świąteczne dzwonki srebrzą świat”,
i) w grudniu uczniowie uczęszczający na zajęcia Akademii Rozwoju Osobistego w ramach
projektu „Naukowy zawrót. Myśl i twórz współpracując, czyli trwała poprawa
jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum”,
pracowali nad realizacją klipu świątecznego,
j) 18 grudnia w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się gala stypendialna
podsumowanie „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży –
mieszkańców województwa pomorskiego", realizowanego przez samorząd województwa
pomorskiego w latach 2016/2017. Wyróżnienia otrzymali Kacper Grudniewski i Michał
Zdziennicki,
k) 18 -19 grudnia odbył się Turniej Mikołajkowy w Zbijaka dla uczniów,
l) 18-22 grudnia uczniowie uczestniczyli w klasowych spotkaniach wigilijnych,
m) 21-22 grudnia klasy pierwsze prezentowały przed swoimi rodzicami klasowe jasełka
połączone ze spotkaniem wigilijnym,
n) 21 grudnia w ramach przedświątecznych przygotowań klasy III przygotowały koncert kolęd
i piosenek świątecznych, również w języku angielskim, które przedstawiły podczas przerw,
o) 22 grudnia – zostały zorganizowane Jasełka.
2) W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:
a) 1 grudnia wyjazd do Malborka na lodowisko oraz do kina – klasa 7a,
b) 1 grudnia odbył się szkolny konkurs matematyczny „Mistrz Matematyki klas IV”,
c) w grudniu uczniowie wzięli udział w akcji charytatywnej - zbiórka produktów spożywczych
dla Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich oraz dzieci z Białorusi – Szkolne Koło
Caritas,
d) w grudniu Klub Miłośników Książek przeprowadził zbiórkę książek, żywności i słodyczy na
rzecz Szpitala Polskiego w Sztumie,
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e) 1 grudnia uczniowie klasy 5e wzięli udział w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez
specjalistów z PPP w Sztumie,
f) 1 grudnia przedstawiciele samorządu uczniowskiego wzięli udział w Forum Samorządów
Uczniowskich zorganizowanym przez Zespół Szkół w Dzierzgoniu,
g) 2 grudnia uczniowie trenujący w klubie LKS Zantyr Sztum wzięli udział w treningu na
Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku,
h) 6 grudnia Klub Miłośników Książek przekazał książki do szpitala chorym dzieciom zebrane w
akcji „Możesz być świętym Mikołajem”,
i) 6 grudnia został zorganizowany szkolny konkurs - Mikołajkowe Zmagania Matematyczne,
j) 7 grudnia Mikołajkowe w ramach realizacji programu Cała Polska czyta dzieciom, w SCK
Sztum, odbyło się głośne czytanie,
k) 8 grudnia odbyło się uroczyste zaprzysiężenie radnych Młodzieżowej Rady Gmin Sztumskich
oraz wręczenie mandatów na najbliższą kadencję – Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady
Gminy,
l) 9 grudnia w ramach Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego "Święta się zbliżają tytuł
laureata otrzymała Wiktoria Kądziela,
m) w grudniu w klasach 2 i 3 realizowane były zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
n) 12 grudnia odbyła się mikołajkowa wycieczka do Gdańska, zwiedzanie domu Uphagena,
zabawy ruchowe w Jump City,
o) 12 grudnia został zorganizowany szkolny konkurs z j. angielskiego „English In numbers”,
p) 11 – 15 grudnia zostały zorganizowane Warsztaty świąteczne z rodzicami – wykonywanie
ozdób świątecznych, pieczenie pierniczków,
q) 13-14 grudnia uczniowie wzięli udział w Pomorskiej Lidze Zadaniowej z matematyki, chemii,
fizyki, biologii i informatyki,
r) 13 grudnia uczniowie wzięli udział w emisji filmu „Twój Vincent” w SCK,
s) 16 grudnia uczniowie wzięli udział w biegu w ramach Zimowego Grand Prix,
t) 18 – 21 grudnia odbyły się Klasowe, rodzinne spotkania wigilijne – jasełka, kiermasz, montaże
słowno – muzyczne,
u) 18-22 grudnia zostały przeprowadzone lekcje wychowawcze o bezpieczeństwie w czasie
wolnym, aktywnym spędzaniu czasu wolnego oraz zakazie używania środków
pirotechnicznych,
v) 19 grudnia uczniowie wzięli udział w podsumowaniu zadania publicznego realizowanego
przez MOPS w Sztumie pt.: „Przełamywanie barier – oparcie społeczne dla osób z
zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Sztum”,
w) 19 grudnia uczniowie wzięli udział w podsumowaniu konkursu literackiego na własną wersję
bajek braci Grimm organizowanego przez Centrum Heredera UG,
x) 20-21 grudnia został zorganizowany szkolny świąteczny turniej w Piłkę Siatkową dla klas
siódmych,
y) 21 grudnia zostało przygotowane przedstawienie szkolnego koła teatralnego w Kino – teatrze
Powiśle pt. Ratujemy święta,
z) 21 grudnia odbyło się wspólne kolędowanie z pensjonariuszami Zakładu OpiekuńczoLeczniczego – Koło Muzyczne i Koło Caritas.
3) W Zespole Szkół w Czerninie:
a) w klasach I– III kontynuowano realizację szkolnego projektu „Rodzice czytają dzieciom” w
ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
b) w ramach ogólnopolskiego konkursu matematycznego MULTITEST 2017 tytuł laureata
otrzymali Julia Jasieńska, Marta Zołotar, Filip Majewski, Zuzanna Kaniepień, Kacper
Kaniepień- wyróżnienie,
c) 2-3 grudnia odbył się XX Turniej Mikołajkowy w Tenisa Stołowego,
d) w ramach Tygodnia Misyjnego w ZS w Czerninie uczniowie i nauczyciele zorganizowali
akcję charytatywną pod hasłem: „Dzielę się tym, co mam”. Polegała ona na zbiórce
materiałów papierniczych. Gromadzenie wszelkich przydatnych materiałów szkolnych trwało
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przez cały listopad na rzecz City of Hope w Lusace i Domu Dziecka w Kasisi też w Lusace
z Zambii,
e) 6 grudnia odbyły się Mikołajki w szkole,
f) 9 grudnia zorganizowano festyn rodzinny pn. „W oczekiwaniu na Boże Narodzenie”.
g) 12 grudnia w Zakładzie Karnym w Sztumie odbyło się podsumowanie konkursu
zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Sztumie wspólnie z Miejsko Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej na spot filmowy pn. „Stop dla Alkoholu”. Uczniowie klasy II
B( Julia Kwiatkowska, Katarzyna Kapuścińska, Aleksander Gołombek, Kacper
Muchewicz, Łukasz Piskorski), i III B( Katarzyna Żołędowska, Klaudia Kowal) nagrali
filmy dotyczące szkodliwości picia alkoholu, które zostały nagrodzone,
h) 18 grudnia uczniowie Julia Jasieńska, Marta Zołotar i Filip Majewski odebrali Stypendia
Marszałka Województwa Pomorskiego,
i) 18 grudnia Samorząd Uczniowski rozstrzygnął konkurs "Klasa w świąteczno - zimowym
nastroju",
j) 18 grudnia wolontariusze naszej szkoły – Klaudia Kowal i Katarzyna Żołędowska,
odwiedzili pensjonariuszy Daru Serca w Czerninie,
k) 18 grudnia w ramach realizowanego Narodowego Programu Czytelnictwa odbył się szkolny
konkurs ze znajomości baśni. Przystąpiło do niego 16 uczniów z klas VI-VII oraz II-III
gimnazjum,
l) 19 grudnia odbyło się wręczanie nagród w konkursie plastycznym ,,Jestem taki jak Ty"
organizowanym przez Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie.
Uczennica klasy III gimnazjum Katarzyna Żołędowska zdobyła 3 miejsce,
m) 20 grudnia uczniowie klas III gimnazjum przygotowali słodki upominek dla podopiecznych
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” w Czerninie. Przez cały
dzień odbywało się pieczenie pierniczków.
4) W Zespole Szkół w Gościszewie:
b) 4 grudnia uczniowie klasy V pojechali na wycieczkę do Malborka w ramach imprezy
integracyjnej z okazji Mikołajek,
c) 5 grudnia uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w Gali Wolontariatu organizowanej
przez MGOPS w Sztumie,
d) 6 grudnia uczniowie klasy IV pojechali na lodowisko do Malborka z okazji Mikołajek,
e) 7 grudnia nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym w Hufcu w Sztumie,
f) 8 grudnia nastąpiło przekazanie darów żywności w zbiórce bożonarodzeniowej dla kresowych
straceńców zamieszkujących na Białorusi i Litwie,
g) 8 grudnia uczniowie wraz z opiekunem wzięli udział w spotkaniu Młodzieżowej Rady Gminy,
h) 8 grudnia uczniowie klas V,VI i VII pojechali na wycieczkę do Malborka – w programie
zwiedzaniu zamku i spotkanie z pracownikami schroniska dla zwierząt Rex,
i) 12 grudnia nauczycielka religii p. Irena Urbańska uczestniczyła w gali wręczenia nagród dla
laureatów ( 3 miejsce) akcji „Nauczyciel na medal”,
j) 9 grudnia nastąpiło podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego „Żyj zdrowo i
bezpiecznie” (1 nagroda główna i 2 wyróżnienia),
k) udział w podsumowaniu III edycji Powiślańskiego Konkursu Historycznego „Armia Krajowa
i Powojenne Losy Jej Żołnierzy” – 3 miejsce i wyróżnienie,
l) w bibliotece szkolnej odbyły się warsztaty scrapbookingowe – uczennice klasy VI
wykonywały kartki świąteczne i lampiony,
m) 19 grudnia nauczyciele wzięli udział w szkoleniu „Akademia Piłkarska Grassroots 2017”,
n) realizowane są zakupy mebli i pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej i
Publicznego Przedszkola w Gościszewie.
5) W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi:
a) w ramach projektu Szkolny Klub Sportowy kontynuowano realizację sportowych zajęć
pozalekcyjnych,
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b)
c)
d)
e)
f)

w ramach projektu Mały Mistrz kontynuowano realizację sportowych zajęć w klasach 1-3,
w dniu 30 listopada odbyła się impreza andrzejkowa dla klas 0-3, dyskoteka dla klas 4-7,
w dniu 6 grudnia zorganizowano Mikołajki klasowe,
w dniu 12 grudnia odbyło się podsumowanie akcji zbierania makulatury,
w dniu 14 grudnia dla dzieci klas 1-3 oraz ich rodziców zorganizowano warsztaty
Bożonarodzeniowe,
g) 16 grudnia zostało zorganizowane podsumowanie akcji zbiórki żywności realizowanej przez
dzieci i Caritas w Sztumie – Podziel się,
h) w ramach projektu Czytaj razem z nami, w dniu 30 listopada i 21 grudnia zorganizowano
głośne czytanie,
i) 21 grudnia zostały zorganizowane szkolne Jasełka przedstawione dla rodziców,
j) 22 grudnia odbyły się klasowe spotkania wigilijne,
k) w miesiącu grudniu przeprowadzono modernizację oświetlenia na Sali gimnastycznej, w
kwocie 15000,00 zł.
6) W Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. „Kubusia Puchatka” w Sztumie:
a) 30 listopada w grupie dzieci 6-letnich zostały zorganizowane Andrzejki,
b) „Pionkolandia w przedszkolu” - w ostatni dzień listopada grupy 5-6 latków odwiedzili
uczniowie ze sztumskiej szkoły podstawowej – godzinne spotkania w poszczególnych grupach
upłynęły na wspólnym graniu w gry planszowe przyniesione przez uczniów,
c) w miesiącu grudniu w grupie 3-latków rozpoczęto realizację projektu edukacyjnego
„Kolorowa matematyka z klockami Numicon – zabawy wprowadzające dzieci w świat
matematyki”,
d) „Zabawy z mydłem” – warsztaty przeprowadzone zostały w grupie dzieci 3-letnich- maluchy
bezpośrednio uczestniczyły w doświadczeniach z mydłem, tworzyły własne kolorowe
mydełka,
e) 6 grudnia odbyły się „Mikołajki w przedszkolu”
f) 8 grudnia grupę dzieci 6-letnich odwiedzili uczniowie szkoły podstawowej, którzy
opowiedzieli przedszkolakom ciekawostki o czasach prehistorycznych – wizyta została
zorganizowana przez nauczycielkę w ramach realizacji tematu kompleksowego,
g) 13 grudnia w grupie 5-latków odbyło się głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska czyta
dzieciom”,
h) 14 grudnia odbył się Przedszkolny Przegląd Piosenki Świątecznej (na terenie Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Sztumie) – wszystkie starsze grupy z Przedszkola Kubusia Puchatka
wystąpiły z przygotowaną kolędą lub pastorałką. Przegląd rozpoczęły dzieci 5-letnie
przedstawieniem Jasełek. Dwie grupy 3-latków zostały w przedszkolu i wspólnie
zorganizowały mini koncert piosenki zimowej i świątecznej,
i) „Mali kucharze” – w celu przybliżenia dzieciom polskich tradycji Bożonarodzeniowych 3latki piekły świąteczne ciasteczka i orzeszki,
j) W dniach 15-19 grudnia cztery grupy przedszkolne (5-6 latki) przedstawiały Jasełka
wszystkim przedszkolakom,
k) kontynuacja realizacji projektu „Maluchy i starszaki bawią i uczą się razem” – grupa 6-latków
opiekuje się grupą 3-latków, spotykają się i wspólnie działają, np. wspólne kolędowanie,
l) w dniach 18-28 grudnia w ramach projektu „Mały patriota” grupa 3-latków poznawała tradycje
związane ze Świętami Bożego Narodzenia,
m) 21 grudnia w grupie 5-6 latków odbyły się warsztaty „Pracownia kryształów” – dzieci
uczestniczyły w doświadczeniu powstawania kryształków – kontynuacja projektu „Badam,
doświadczam, eksperymentuję” realizowanego w przedszkolu przez Stowarzyszenie
„Przyjaciele Dzieci” od września do listopada,
n) kontynuacja projektów realizowanych w grupie 6-latków „Zwierzaki i ich przyjaciele
dzieciaki” oraz „Bzik matematyczny”,
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o) prowadzenie dodatkowych bezpłatnych zajęć dla przedszkolaków: z jęz. niemieckiego i kółka
matematycznego – stwarzanie możliwości do rozwijania zainteresowań i zdolności dzieci,
p) 7 grudnia w grupie 5-latków odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców „Czapeczki Św.
Mikołaja”,
q) 13 grudnia w grupie dzieci 6-letnich odbyło się świąteczne spotkanie „Kolędowanie z
rodzicami” ,
r) 15 grudnia odbyły się kolejne zajęcia otwarte dla rodziców – tym razem w grupie dzieci 6letnich – „Rozpoznajemy i nazywamy uczucia”,
s) w dniach 14-20 grudnia w czterech grupach przedszkolnych rodzice oglądali Jasełka
przygotowane przez ich dzieci,
t) w czterech grupach przedszkolnych zostały przeprowadzone warsztaty z udziałem dzieci i ich
rodziców: „Świąteczne niespodzianki” (6-latki – 18 grudnia), „W oczekiwaniu na Święta” (3latki – 20 grudnia) oraz warsztaty świąteczne (4-latki),
u) grupy przedszkolne przyłączyły się do akcji „Polacy kresowym straceńcom” i przygotowały
paczki z żywnością, słodyczami i środkami czystości – łącznie udało się zrobić 13 paczek,
v) 6 grudnia przedszkolaki odwiedziły chore dzieci w sztumskim szpitalu i wręczyły im maskotki
oraz bajeczki i książeczki,
w) 8 grudnia przedszkolaki przekazały zrobione ozdoby choinkowe na finał akcji „Szlachetna
paczka”,
x) 8 grudnia w grupie 6-latków odbyło się spotkanie w ramach realizacji projektu „Zwierzaki i
ich przyjaciele dzieciaki” – gościem był pracownik z Przytuliska Miłosna a tematem spotkania
– opieka nad zwierzętami,
y) 15 grudnia grupa 6-latków przedstawiła Jasełka uczniom ze Szkoły Podstawowej Nr 2,
z) 20 grudnia w ramach projektu „Mali wolontariusze” grupa 6-latków odwiedziła Ośrodek
Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Czerninie.
IX.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
01.12.2017
17:00 - Wykład TMZS: Maciej Kraiński "Sierakowscy i ich koneksje rodzinne”
18:00 - Wernisaż Danuty Gołombiewskiej i promocja książki "Wiersze Nikity”
18:00 - KINO: Thor: Ragnarok
02.12.2017
18:00 - KINO: Thor: Ragnarok
03.12.2017
18:00 - KINO: Thor: Ragnarok
04.12.2017
09:30 - Jęz. angielski UTW - gr. początkująca (N. Markiewicz)
10:00 - Warsztaty komputerowe dla początkujących UTW (A. Bartnicka)
11:00 - Otwarcie Ronda Powiśla (obsługa techniczna)
12:00 - Warsztaty fotografii cyfrowej UTW (A. Bartnicka i A. Zatorska)
15:00 - Warsztaty wokalne dla dzieci (M. Seibert)
15:00 - Zajęcia taneczne (A. Musiał)
16:00 - Spotkanie organizacyjne dla wolontariuszy WOŚP
16:00 - Warsztaty ruchowe UTW (E. Piotrowska)
17:30 - Spotkanie autorskie Biblioteki SCK z Magdaleną Grzebałkowską
05.12.2017
10:00 - Jęz. angielski UTW - gr. zaawansowana (N. Markiewicz)
13:00 - VII Sztumska Gala Wolontariatu
16:00 - Zajęcia taneczne (A. Musiał)
16:00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
06.12.2017
10:00 - Zespół wokalny UTW (M. Sawicki)
12:00 - Warsztaty keyboardowe (M. Sawicki)
14:00 - Warsztaty gitarowe (K. Tarasiuk)
15:00 - Spotkanie Bożonarodzeniowe na Pl. Wolności - Rozświetlenie Choinki Sztumskiej
15:30 - Zajęcia taneczne (A. Musiał)
16:00 - Joga UTW (A. Furyk)
18:30 - KINO: Kumple z dżungli
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07.12.2017
09:00 - KINO: Kumple z dżungli
14:00 - Jęz. niemiecki UTW (E. Michalik)
15:00 - Warsztaty wokalne dla młodzieży (M. Sawicki)
15:45 - Zajęcia taneczne (A. Musiał)
16:00 - KINO: Kumple z dżungli
08.12.2017
16:00 - KINO: Kumple z dżungli
17:00 - Rozświetlenie Choinki w Czerninie (obsługa techniczna)
09.12.2017
16:00 - KINO: Kumple z dżungli
10.12.2017
16:00 - KINO: Kumple z dżungli
11.12.2017
09:30 - Jęz. angielski UTW - gr. początkująca (N. Markiewicz)
10:00 - Warsztaty komputerowe dla początkujących UTW (A. Bartnicka)
15:00 - Warsztaty wokalne dla dzieci (M. Seibert)
15:00 - Zajęcia taneczne (A. Musiał)
16:00 - Warsztaty ruchowe UTW (E. Piotrowska)
16:30 - 14 Konkurs Potraw Bożonarodzeniowych
12.12.2017
09:30 - Jęz. angielski UTW - gr. zaawansowana (N. Markiewicz)
16:00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
18:00 - DKF: Szatan kazał tańczyć
13.12.2017
13:00 - Sztuka w Kinie: Twój Vincent
14:00 - Warsztaty gitarowe (K. Tarasiuk)
15:30 - Zajęcia taneczne (A. Musiał)
16:00 - Joga UTW (A. Furyk)
16:00 - Sztumska Wieczerza Wigilijna w Czerninie (obsługa techniczna)
18:00 - Sztuka w Kinie: Twój Vincent
14.12.2017
14:00 - Wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Sztum (obsługa techniczna)
14:00 - Jęz. niemiecki UTW (E. Michalik)
15:45 - Zajęcia taneczne (A. Musiał)
15.12.2017
09:00 - KINO: Listy do M. 3
18:00 - KINO: Listy do M. 3
20:00 - KINO: Listy do M. 3
16.12.2017
09:30 - XIX Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych
14:00 - KINO: Listy do M. 3
18:00 - KINO: Listy do M. 3
20:00 - KINO: Listy do M. 3
17.12.2017
15:00 - Spotkanie opłatkowe w świetlicy wiejskiej w Postolinie
18:00 - KINO: Listy do M. 3
18.12.2017
09:30 - Jęz. angielski UTW - gr. początkująca (N. Markiewicz)
10:00 - Warsztaty komputerowe dla początkujących UTW (A. Bartnicka)
12:00 - Warsztaty fotografii cyfrowej UTW (A. Bartnicka i A. Zatorska)
15:00 - Warsztaty wokalne dla dzieci (M. Seibert)
15:00 - Zajęcia taneczne (A. Musiał)
16:00 - Warsztaty ruchowe UTW (E. Piotrowska)
19.12.2017
10:00 - Jęz. angielski UTW - gr. zaawansowana (N. Markiewicz)
11:00 - Konferencja MGOPS "Przełamywanie barier" - podsumowanie programu
16:00 - Zajęcia taneczne (A. Musiał)
16:00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
18:00 - DKF: Ana, mon amour
20.12.2017
09:40 - KINO: Coco
14:00 - Warsztaty gitarowe (K. Tarasiuk)
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15:30 - Zajęcia taneczne (A. Musiał)
16:00 - Joga UTW (A. Furyk)
21.12.2017
10:00 - Jasełka SP2 (obsługa techniczna)
14:00 - Jęz. niemiecki UTW (E. Michalik)
15:45 - Zajęcia taneczne (A. Musiał)
18:00 - KINO: Najlepszy
22.12.2017
18:00 - KINO: Najlepszy
23.12.2017
18:00 - KINO: Najlepszy
27.12.2017
14:00 - Warsztaty gitarowe (K. Tarasiuk)
16:00 - KINO: Coco
28.12.2017
16:00 - KINO: Coco
18:30 - KINO: Cicha noc

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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