INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XLIV sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 14 lutego 2018 roku
W okresie międzysesyjnym na mój wniosek odbyła się sesja nadzwyczajna, na której nie
przedstawiałem informacji z działalności międzysesyjnej
Na dzisiejszą sesję przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji 8
projektów uchwał. Ponadto w okresie międzysesyjnym podjąłem decyzje, zarządzenia oraz
rozstrzygnięcia w następujących sprawach:
I.

W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:
Zmian w budżecie gminy na 2017 rok:
1. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i grupami w dziale:
1) 80101 „Szkoły podstawowe” w wydatkach bieżących kwotę 9.394 zł w tym:
a) kwotę 9.293 zł z wydatków jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych,
b) kwotę 251 zł z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań,
c) kwotę 150 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
2) 80104 „Przedszkola” w wydatkach bieżących kwotę 124 zł w tym:
a) kwotę 433 zł z wydatków jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych,
b) kwotę 1.144 zł z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań,
c) kwotę 1.701 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
3) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w wydatkach bieżących w tym na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 430 zł,
4) 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych…” w wydatkach
bieżących kwotę 554 zł w tym:
a) kwotę 557 zł z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań,
b) kwotę 3 zł. na wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane,
5)80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, …” na wydatki
bieżące kwotę 9.394 zł w tym:
a) kwotę 1.461 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych,
b) kwotę 9.293 zł na wydatki jednostek budżetowych w tym
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
c) kwotę 1.562 zł na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań,
Zmian w budżecie gminy na 2018 rok w związku ze:
1. Zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” w
rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w
Gdańsku Nr FB-I. 3111.1.1.2018.MS z dnia 26.01.2018 r. - decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 1/1/2018 z dnia 26.01.2018 r. zwiększono plan dotacji na 2018 rok o kwotę
2.550 zł, przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I
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kwartał 2018 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej kwotę 2.500 zł oraz na
koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie
kwotę 50 zł, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).
2. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz.
75818 „Rezerwy ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej kwotę 1.700 zł do działu 600
„Transport i łączność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań do rozdz.:
1) 60011 „Drogi publiczne krajowe” kwotę 500 zł,
2) 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” kwotę 200 zł,
3) 60014 „Drogi publiczne powiatowe” kwotę 1.000 zł,
z przeznaczeniem na opłaty za zamieszczenie urządzeń w pasach dróg.
3. W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w budżecie gminy na 2018 rok.
II.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI :
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, w dniu 9.02. 2018r. dokonano drugiego odbioru częściowego
po wykonaniu 35,4% wartości robót. Łącznie wykonano robót o wartości 870 771,77zł, w tym
odbiór drugi o wartości 585 205,97zł, Wykonawca wykonał stan surowy otwarty wraz z
montażem dźwigarów drewnianych na stali gimnastycznej. Obecnie Wykonawca wykonuje
instalacje elektryczne oraz przystępuje do montażu stolarki okiennej. Nadzór inwestorski
sprawuje firma EKO-INWEST S.C. z Elbląga, za kwotę 42.619,50 zł.
2. „Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie KWADRO”. Wykonawcą
robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Firma REMBUD Krzysztof
Paziewski – Rakowiec Kwidzyńska 31A 82-500 Kwidzyn KWADRO” za kwotę 3.295.538,99
zł, termin realizacji do dnia 29.12.2018r. Nadzór inwestorski sprawuje Janusz Winnicki. Trwają
prace rozbiórkowe. Gmina nadzoruje zadanie w imieniu SCK na podstawie pełnomocnictwa.
Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki
3. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie
Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi).
Trwają roboty termomodernizacyjne na następujących obiektach:
a) 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 dniu 9.02.2018r.
dokonano odbioru częściowego, stan zaawansowania robót wynosi 22,45%. Wartość robót
do odbioru wyniósł 232 251,48 zł.
b) 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, trwają prace termomodernizacyjne: ocieplenie ścian i fundamentów.
c) Przedszkole Publiczne w Gościszewie – wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber z Kwidzyna, za kwotę 550 470,00 zł. W dniu
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17.01.2018r. przekazano plac budowy. Trwają prace termomodernizacyjne, w tym
ocieplenie fundamentów oraz rozbiórka posadzek wewnątrz budynku.
d) 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
planowanej wymianie pokrycia dachowego na budynku szkoły) z terminem zakończenia
prac do 30 czerwca 2018r.
e) Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie – wykonawcą robót budowlanych jest
INSTAL-ELEKTRO z Kwidzyna, w dniu 25.01.2018 przekazano Wykonawcy teren
budowy, Wykonawca planuje rozpocząć prace budowlane od marca 2017r., planowany
termin zakończenia do 31.07.2018r.
f) Na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, 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. W dniu 12.02.2018r.
przeprowadzono negocjacje z Firmą CELBUD sp. z o.o. Kwidzyn. Koszt robót
budowalnych wyniesie 1 598 763,70zł. Planowany termin podpisania umowy to
22.02.2018r.
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.
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.
W okresie sprawozdawczym zawarto umowy:
1. W dniu 10.01.2018r. na część I na „Przebudowę oświetlenia ulicznego w systemie
„zaprojektuj i wybuduj” na obszarze wiejskim Miasta i Gminy Sztum” (dot. wsi: Barlewice,
Pietrzwałd, Szpitalna Wieś) w ramach Projektu Poprawa efektywności energetycznej na
terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne) w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą jest FBSERWIS
Spółka Akcyjna z Warszawy, termin wykonania części „zaprojektuj” do 30.04.2018r. za
cenę 17 892,91zł, natomiast części „wybuduj” do 31.07.2018r. za cenę 280 599,58zł.
(umowa nr RI.272.18.1.2017)
2. W dniu 10.01.2018r. na część II na „Przebudowę oświetlenia ulicznego w systemie
„zaprojektuj i wybuduj” na obszarze wiejskim Miasta i Gminy Sztum” (dot. wsi:
Koniecwałd, Gronajny, Węgry) w ramach Projektu Poprawa efektywności energetycznej na
terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne) w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą jest FBSERWIS
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Spółka Akcyjna z Warszawy, termin wykonania części „zaprojektuj” do 30.04.2018r. za
cenę 25 390,79zł, natomiast części „wybuduj” do 31.07.2018r. za cenę 407 530,52zł.
(umowa nr RI.272.18.2.2017)
3. W dniu 5.02.2018r. na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu:
„Przebudowa oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj” (…) dla części I z
Zakładem Usług Technicznych Maciej Glaza z Kwidzyna za cenę 4 900,00zł w tym
1 000,00zł za „zaprojektuj” i 3 900,00zł za „wybuduj”. (umowa nr RI.272.29.1.2017)
4. W dniu 5.02.2018r. na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu:
„Przebudowa oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj” (…) dla części II z
Zakładem Usług Technicznych Maciej Glaza z Kwidzyna za cenę 4 900,00zł w tym
1 000,00zł za „zaprojektuj” i 3 900,00zł za „wybuduj”.
5. W dniu 15.01.2018r. na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania
pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla
Gminy Sztum”. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KRAJAN sp. z
o.o. Wiśniewa, 89-400 Sępólno Krajeńskie, termin wykonania określono do 30.11.2018r.,
koszt dokumentacji wyniesie 30 565,50zł.
6. W dniu 17.01.2018r. na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej dla zadania pn.
„Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, poprzez konserwacje i rewitalizacje
zabytkowego cmentarza przy ul. Kochanowskiego w Sztumie”. Wykonawcą jest Biuro
Usług Projektowych Janusz Winnicki Kwidzyn, termin wykonania określono do
29.06.2018r. (z uzyskaniem pozwolenia na budowę), koszt dokumentacji wyniesie
19 036,90zł.
7. W dniu 17.01.2018r. na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.
„Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie” z Panem Jackiem Śliwińskim
SML Inżynierowie i Architekci z Sopotu, koszt usługi to 9 225zł, Miasto i Gmina Sztum
działa na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie.
8. W dniu 19.01.2018r. na roboty budowlane – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i
Gminy w Sztumie. Wykonawcą jest firma INSTAL-ELEKTRO sp. z o.o. z Kwidzyna, za
kwotę 1 018 000,00 zł z terminem realizacji do 31 lipca 2018r.
Ponadto w Referacie przygotowano dokumenty do wszczęcia postepowania na następujące
inwestycje:
1. Budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie – roboty budowlane
2. Przebudowa parkingu przy ulicy Nowowiejskiego w Sztumie – roboty budowlane
3. Przebudowa ulicy Młyńskiej wraz z infrastruktura techniczną – roboty budowlane i na
inspektora nadzoru
4. Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą osiedle Witosa
– ETAP I – roboty budowlane i na inspektora nadzoru
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 modernizacją budynku zaplecza –
roboty budowlane i na inspektora nadzoru
6. Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody
opadowe – roboty budowlane i na inspektora nadzoru
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7. Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego w Sztumie – roboty
budowlane
III.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I BEZPIECZEŃSTWA:
W dniach 30.01-02.02.2018r. została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa
w ramach której kwalifikacji poddano 142 osoby z terenu Miasta i Gminy Sztum,
Zawarto umowę z schroniskiem dla bezdomnych zwierząt z Kościerzyny umowę na
odławianie oraz opiekę dla bezpańskich psów z terenu Miasta i Gminy Sztum,
Zawarto umowę z Przychodnią Weterynaryjną Zwierzyniec z Malborka na interwencyjną
pomoc medyczną dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Sztum. Zadanie
realizowane jest w ramach sztumskiego programu ochrony zwierząt,
Przygotowani projekt uchwały określającej Program Ochrony Zwierząt na rok 2018.
Projekt uchwały przekazano do zaopiniowania stowarzyszeniom których statutowym
działaniem jest ochrona zwierząt oraz służbom weterynaryjnym,
Przygotowano projekt uchwały dotyczącej wyznaczenia kąpieliska miejskiego oraz
określenia terminu sezony kąpielowego. Projekt uchwały poddano konsultacją
społecznym, które odbyły się w dniach 10.01-02.02.2018 r. Aktualnie projekt uchwały
przekazano do zaopiniowania właścicielowi wód Jeziora Zajezierskiego oraz
Państwowemu Gospodarstwu Wody Polskie,
Zawarto umowę z Firmą Elektro-Inf Łukasz Zwoliński na bieżącą konserwację sieci
monitoringu wizyjnego miasta.
W styczniu wykonano kompleksowy przegląd, konserwację oraz konieczne naprawy w
sieci monitoringu miejskiego, które zapewniają jego prawidłowe funkcjonowanie,
Zawarto z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie umowę na
bieżące utrzymanie boisk sportowych w roku 2018,
Zawarto z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie umowę na
naprawy i utrzymanie przystanków autobusowych w roku 2018,
Zawarto z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie umowę na
administrowanie kąpieliskiem miejskim w Sztumie w roku 2018,
Zawarto z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie umowę na
administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie miasta oraz przedłużono umowę
na administrowanie terenem hali targowej,
Przygotowano postępowanie przetargowe na zadanie pn.: „Bieżące naprawy i konserwacja
nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych” na rok 2018,
Przygotowano postępowanie przetargowe na zdanie pn.: „Rewitalizacja Centrum Wsi
Postolin – etap IV – modernizacja drogi wewnętrznej”,
Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla zadania polegającego na
przebudowie mostu drogowego nad Kanałem Uśnickim w Uśnicach,
Przeprowadzono analizę formalną i merytoryczną wniosków złożonych do Sztumskiego
Budżetu Obywatelskiego 2018,
Przyjęto sprawozdanie finansowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie z udzielonej
dotacji na zakup nowego samochodu pożarniczego,
Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla zadania pn. przebudowie
oświetlenia ulicznego na ul. Kochanowskiego w Sztumie,
Zlecono naprawę przyłącza energetycznego do budynku Remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Postolinie oraz przywrócono zabezpieczenie alarmowe budynku.
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IV. W ZAKRESIE REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży:
1. W miesiącu styczniu 2018 r. odbyło się uroczyste przekazanie Zamku Sztumskiego,
Muzeum Zamkowemu w Malborku. Akt notarialny podpisano w listopadzie 2016 r. W
uroczystości wziął udział m.in. wiceminister Kultury Jarosław Sellin, którego poparcie
odegrało istotną rolę dla przejęcia Zamku. Uroczystość była okazją do przedstawienia
inscenizacji historycznej z udziałem grup rekonstrukcyjnych ze Sztumu , Gniewu i
Elbląga. W okolicznościowym przemówieniu wiceminister kultury i dziedzictwa
narodowego podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w projekt oraz
przedstawił plany, co do przyszłości zabytkowego obiektu. Za wsparcie w przekazaniu
zamku, burmistrz Leszek Tabor przekazał podziękowania w imieniu samorządu
sztumskiego.
2. Dnia 22.01.2018 r. sztumski samorząd przekazał w drodze darowizny na rzecz Skarbu
Państwa, nieruchomości o pow. gruntu 1,3327 ha, położonej przy ul. Kochanowskiego
z przeznaczeniem na rozbudowę Zakładu Karnego w Sztumie. Wartość darowizny to
705 836,00 zł. Na przekazanym terenie ma powstać hala produkcyjna w ramach
programu Praca dla Więźniów.
3. Wykonano prawo pierwokupu, prawa użytkowania wieczystego działki nr 279/130 o
pow. 275 m2, położonej w Sztumie przy ul. Kochanowskiego za cenę 40 000,00 zł,
przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę
dojazdową o symbolu 04 KDD.
4. Ogłoszono III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 170,72 m2 położonej w Sztumie przy ul.
Paderewskiego nr 22. Cena wywoławcza 112 000 zł. Termin przetargu wyznaczono na
23 lutego 2018 r.
5. Podano do publicznej wiadomości wykaz dotyczący wytypowania do sprzedaży, w
drodze przetargu nieograniczonego działki nr 214/15 o pow. 7 719 m2, położonej w
Koniecwałdzie w sąsiedztwie PSSE. Cena wywoławcza 385 950 zł (tj. 50 zł za m2).
Przybliżony termin przetargu około 10 kwietnia 2018 r.
Umowy najmu/dzierżawy:
1. Z dniem 31.12.2017 roku zostało wygaszone prawo trwałego zarządu na działki 358/1
zabudowanej budynkiem po byłym Przedszkolu w Gościszewie. Protokolarne przejęcie
nieruchomości nastąpiło dnia 16.01.2018 roku.
2. Dnia 03.01.2018 roku protokólarnie został przejęty lokal użytkowy przy ul.
Chełmińskiej 11 w Sztumie, po byłej siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy.
3. Dnia 12.01.2018 roku została zawarta umowa użyczenia ze Sztumskim Centrum
Kultury na nowo wyremontowany budynek w Postolinie (była sala gimnastyczna) z
przeznaczeniem na utworzenie nowej świetlicy wiejskiej dla mieszkańców.
Lokale mieszkalne:
1. Wpłynęło 5 wniosków o przydział mieszkania, z czego 3 nie spełniły przesłanek
uprawniających do ubiegania się o najem.
2. Wydano jedno wskazanie do najmu lokalu dla osoby z tyt. bezdomności.
3. Stwierdzono jedno wstąpienie w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy.
4. Uwolnione zostały dwa lokale mieszkalne z uwagi na śmierć użytkowników: Pl.
Wolności 19/1 – lokal komunalny i Osińskiego 20/5 – lokal socjalny.
5. Uzyskano dwa prawomocne orzeczenia w sprawach o eksmisję z lokali komunalnych.
6. Wpłynęło 7 wniosków o zamianę mieszkań, w tym trzy najemców zamieszkałych poza
miastem, chcących zamieszkać w mieście.
7. Wydano zgodę na zamianę lokalu komunalnego na lokal mniejszy i tańszy dla rodziny
w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
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8. Wydano zgodę na zamianę lokalu w celu poprawy warunków mieszkaniowych.
9. Wydano wskazanie do najmu lokalu socjalnego dla rodziny wobec której Sąd orzekł
eksmisję.
10. W ramach prowadzonej sprawy o opuszczenie lokalu gminnego, wystąpiono z
wezwaniem do opuszczenia mieszkania do osoby w związku z uzyskanym wyrokiem
sądowym o eksmisji. Sąd orzekł eksmisję bez uprawnienia do lokalu socjalnego.
11. Zakończyła się sprawa o stwierdzenie istnienia stosunku najmu z powództwa byłego
najemcy przeciwko Gminie. Umowa została wypowiedziana z powodu
niezamieszkiwania najemcy w lokalu. Sąd oddalił powództwo.
12. Zatwierdzono Plan remontów i inwestycji w zasobie na 2018 r. i przekazano Zarządcy
do realizacji.
13. Zbieramy dane do sprawozdań „gusowskich”.
14. Wystąpiono do zarządców budynków, w których lokale są wynajmowane w obrocie
prywatnym, o niezbędne informacje, które Gmina każdego roku jest zobowiązana
ogłosić w Dzienniku Urzędowym, w terminie do końca marca.
Podziały nieruchomości:
1. Wszczęto 10 postępowań związanych z pracami geodezyjnymi (podział nieruchomości,
wznowienie granic) w obrębach ewidencyjnych Barlewice, Gościszewo, Postolin
Sztumskie Pole, Zajezierze i Sztum.
2. Wydano 4 decyzji o podziale nieruchomości.
3. Procedura wypłaty odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi gminne
w miejscowości Sztumskie Pole (działki nr 300/2 o pow. 0,0575 ha, nr 300/5 o pow.
0,2274 ha i nr 64/8 o pow.0,0057 ha) dla osoby fizycznej.
Planowanie przestrzenne:
1. Przystąpiono do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole” pod lokalizację PSZOK,
zgodnie z uchwałą Nr XLII.358.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2017
r. W dniu 30.01.2018 r. podpisano umowę na wykonanie ww. planu z panem Jakubem
Sieniawskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia
Architektury STUDIOPROJEKT, Jakub Sieniawski, za cenę 14.760 zł brutto, z
terminem wykonania zmiany planu do końca czerwca 2018 r.
2. Dnia 26.01.2018 r. wszedł w życie plan miejscowy dla części obrębu Gościszewo –
uchwalony pod lokalizację linii elektroenergetycznej 110 KV relacji PelplinMalbork/Sztum.
Wydano:
- 8 decyzji o warunkach zabudowy,
- 2 decyzje zmieniające warunki zabudowy,
- 1 decyzję przenoszącą warunki zabudowy na rzecz innej osoby,
- 1 decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy,
- 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 27 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub studium,
- 2 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- 7 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego,
- 1 zaświadczenie o numerze porządkowym
Zawarto umowy:
- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na
podstawie wniosków składanych w 2018 r. z panem Danielem Załuskim,
- na udział w posiedzeniach Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w
2018 r. z Panem Leszkiem Witkowskim (przewodniczącym), Panem Mirosławem Góralskim
(wiceprzewodniczącym) oraz Panem Wojciechem Babalskim (sekretarzem).
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V.
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:
W zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych
1.

2.

3.

4.

5.

W dniu 22 i 24 stycznia 2018 r. na wezwanie Instytucji Zarządzającej złożono korekty do 6 i 7
wniosku o płatność
złożonych w ramach projektu pn. Ochrona wód
i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum.
W ramach tych wniosków o płatność wnioskuje się o refundację wydatków w kwocie
43 245,99zł.
Trwa realizacja projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności
publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi). W
dniu 7 lutego 2018 r. złożono kolejny wniosek o płatność, w którym przedstawiono do
refundacji wydatki kwalifikowalne w wysokości 821 238,47 zł dotyczące robót zrealizowanych
przy budynkach OSP w Postolinie, Gimnazjum nr 1 w Sztumie, Sztumskim Centrum Kultury i
Szkole Podstawowej nr 2. Wnioskowana kwota refundacji to 513 068,02 zł. W dniu 7 i 12
lutego 2018 r. na wezwanie Instytucji Zarządzającej złożono korektę do 4 i 5 wniosku o
płatność, w ramach których wnioskuje się o refundację poniesionych wydatków w wysokości
23 598,15 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. Obecnie szkolenia
są realizowane w Pietrzwałdzie, Nowej Wsi, Czerninie i Sztumie. Niebawem rusza tez w
Postolinie. Zaproszenie również dla radnych Rady Miejskiej- jeśli będzie zainteresowanie
możemy przygotować grupę edukacyjną.
W Gminie Sztum przeszkolonych zostanie 360 chętnych osób. Wartość projektu wynosi 306
tys. zł, a dofinansowanie 284 580 zł.
W dniu 25 stycznia 2018 w Urzędzie Gminy Kwidzyn odbyło się spotkanie partnerów projektu
pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa
Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn. Celem spotkania było omówienia zasad
wspólnej realizacji projektu, w szczególności przeprowadzenia postępowania przetargowego
na wyłonienie wykonawcy miejsc postojowych.
W dniu 03 lutego br. podczas zabawy karnawałowej zorganizowanej dla mieszkańców otwarto
świetlicę wiejską w Postolinie zmodernizowaną ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz z zagranicą
1. Powstał nowy film promujący Miasto i Gminę Sztum wykonany techniką animacji. W
filmie wykorzystano teksty/ fragmentów wierszy uczniów ze szkół z terenu miasta i gminy
Sztum.
2. W ramach ogłoszonego w dniu 09 stycznia br. naboru wniosków złożono 14 wniosków z
czego 2 wnioski zostały odrzucone. Podsumowując udzielono dotacji i podpisano umowy
na realizację 12 zadań na łączną kwotę 281 500,00 zł.
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3.

W dniu 08 lutego br. w mammobusie ustawionym na parkingu przy budynku Urzędu
przeprowadzone zostały badania mammograficzne dla mieszkanek Miasta i Gminy Sztum
w wieku 50-69 lat, 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.
4. W ramach obchodów święta zakochanych sztumski samorząd zaproponował mieszkańcom
możliwość publikacji walentynek na tablicy Facebook Miasta i Gminy Sztum oraz
bezpłatny seans filmowy w kinie Powiśle.
5. Przekazanie placu budowy – świetlica w Piekle, która również będzie modernizowana przy
wsparciu środków z unii Europejskie w ramach programu Leader.
W okresie międzysesyjnym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zostały objęte
3 przedsięwzięcia:
1. 17 ZLOT MIŁOŚNIKÓW VW GARBUSA & CO organizowany przez Stowarzyszenie
AUTOMOBILKLUB Volkswagena Garbusa, w dniach 6-8 lipca 2018 roku. W ramach
konsultacji i analizy wniosku odbyły się 3 spotkania, na których przeanalizowane i
omówione zostały możliwości udzielenia przez Miasto i Gminę Sztum wsparcia
organizatorom zlotu.
2. VII Mistrzostwa Sztumu w Rummikub organizowane przez Klub Gier Planszowych
Pionkolandia, w dniu 17 marca 2018 roku.
3. Konkurs łowiecki „Jak pomagać i ochraniać zwierzynę w lesie i na polach” organizowany
przez Koło Łowieckie Cyranka w Sztumie, którego podsumowanie odbędzie się w dniu13
kwietnia 2018 roku.
Obecnie weryfikacji i ocenie formalnej podlegają 2 wnioski o objęcie Patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum przedsięwzięć:
1.

Finał konkursu dla uczniów organizowany w ramach „Roku dla Niepodległej” przez
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku Filia w Sztumie, w dniu 30 maja 2018
roku.
2. V Piknik z Iskrą – Sztumskie Pole, VIII Zawody w Skokach przez Przeszkody
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, w dniu 20 maja 2018 roku.
W okresie międzysesyjnym odbyły się 2 wydarzenie pod Patronatem Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum:
1. II Sztumski Sylwestrowy Bieg Wieczorny organizowany przez Lekkoatletyczny Klub
Sportowy ZANTYR Sztum, w dniu 30 grudnia 2017 roku.
2. XIX Zimowe Grand Prix Sztumu w biegach Przełajowych, organizowane przez
Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum, w dniu 20 stycznia 2018 roku. Ostatni
bieg w ramach Grand Prix zaplanowano na 17 lutego 2018 roku.
VI.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ:
1. 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 wybrany
do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą. Obecnie trwa kompletowanie załączników
niezbędnych do podpisania umowy dofinansowania projektu, ostatnie dokumenty zostaną
przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 16.02.2018 r. po podjęciu przez Radę
Miejską w Sztumie uchwały dot. jego realizacji oraz podpisaniu umów partnerskich. Projekt
skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich
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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, w tym:
1) rodziny: 60 osób (34 rodziców, 26 dzieci),
2) seniorzy: 40 osób (28K,12M) w wieku 60+,
3) osoby z niepełnosprawnościami: 18 osób (10K,8M).
Najważniejsze przedsięwzięcia:
1) objęcie 60 osób usługami społecznymi w ramach wsparcia dla rodzin,
2) objęcie 58 osób usługami społecznymi w ramach wsparcia dla osób starszych i osób
z niepełnosprawnościami.
Charakterystyka wsparcia:
1) Wsparcie Rodzin (60 osób),
2) Wsparcie Seniorów (40 osób),
3) Wsparcie osób z niepełnosprawnościami- 18 osób., w tym szkolenie/kształcenie opiekunów
faktycznych osób z niepełnosprawnościami (6 os.) i szkolenia na opiekunów (10 os.).
Całkowita wartość projektu: 1 388 988 zł, w tym dofinansowanie 1 319 538 zł (95%);
planowany okres realizacji: kwiecień 2018 – czerwiec 2020.
2. Złożono 3 wnioski 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 realizację 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.
3. 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.:
- przeprowadzono 9 wywiadów środowiskowych w celu udzielenia pomocy finansowej w
związku z udziałem w projekcie bądź podjęciem prac społecznie użytecznych/
stażu/zatrudnienia;
- opracowano ścieżki reintegracji dla 11 uczestników, w tym w ramach Klubu Integracji
Społecznej (KIS);
- sporządzono wniosek o płatność za okres XI-XII 2017 r.;
- monitorowano przebieg 14 staży zawodowych – we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną
„Iskra”;
- 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 ;
- 31.01.2018 r. ogłoszony został konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego
w formie „Warsztatów przedsiębiorczości i ekonomii społecznej”.
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).
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4. 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.
5. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sztum na lata 2016-2022 (LPR) – W dniu
05.12.2017 r. przedstawiono w UMWP kolejny projekt LPR, który wymaga dalszych korekt
i uzupełnienia o wskazane na tym spotkaniu uwagi pracowników Urzędu Marszałkowskiego
odpowiedzialnych za rewitalizację. Projekt LPR jest obecnie aktualizowany i korygowany
o wskazania UMWP i zostanie ponownie przedstawiony Zespołowi ds. rewitalizacji przy
Marszałku Województwa w miesiącu lutym br. Następnie po etapie konsultacji zostanie
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.
6. 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.
7. Projekt pn. „Przełamywanie barier – oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami
psychicznymi na terenie MiG Sztum” – zrealizowany został przez MGOPS w ramach
Rządowego Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na rok
2017; projekt w okresie międzysesyjnym został rozliczony, złożono sprawozdanie z jego
realizacji oraz informację w ramach ewaluacji dot. osiągniętych mierników w zakresie
poszczególnych celów.
8. Projekt „Kawa dla Seniora” – od 21 marca 2017 r. sztumscy seniorzy mają możliwość
skosztowania kawy/herbaty za symboliczną złotówkę w dwóch sztumskich lokalach, tj.
„Romie” i Caffe „Figaro”. Obecnie ogółem 174 seniorów posiada bony na kawę/herbatę.
9. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i
Gminy Sztum projektu przyjęto 333 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 1454
Kart. Liczba rodzin, które otrzymały SKDR wynosi 268.
10. 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 16 osób. Osoby korzystające z
ww. usługi zostały dodatkowo objęte nowym projektem tzw. „Kopertą życia”, z której to
usługi korzysta ogółem 61 osób.
11. 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 19 niepełnoprawnych osób, głównie
mieszkańców MiG Sztum.
12. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 – w ramach zadań GKRPA: monitorowano 10
rodzin dotkniętych problemem alkoholowym motywując do podjęcia leczenia; z Punktu
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Konsultacyjnego „Krokus” skorzystało 39 mieszkańców MiG Sztum; odbyło się 7
indywidualnych dyżurów członków GKRPA oraz 1 wspólne posiedzenie; na posiedzenia
członków GKRPA wezwano 11 osób.
W dniu 05.02.2018 r. ogłoszone zostały 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań
publicznych wskazanych w Programie; termin składania ofert upływa w dniu 26.02.2018 r.
Od lutego br. w 3 rodzinach prowadzona jest tzw. terapia rodzin, tj. łączne wsparcie rodzin
z problemem alkoholowym 3 specjalistami: asystentem rodziny, psychologiem i terapeutą
ds. uzależnień.
13. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie (GZI) – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęło 6 Niebieskich Kart; zwołano 14 grup roboczych w celu
podjęcia działań na rzecz rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy; wizytowano
24 środowiska, w których stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną.
14. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnym – liczba rodzin
uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 160, natomiast świadczenia rodzinne
wypłacane są dla 1239 rodzin (w tym zasiłki rodzinne 624).
15. Program Rodzina 500+ - obecnie świadczenie 500+ pobiera w MGOPS w Sztumie 1188
rodzin (na 1876 dzieci), a wartość wypłaconych w miesiącu styczniu br. świadczeń
wyniosła 920.081 zł.
W związku z realizacją nowego świadczenia w środowiskach objętych pomocą społeczną
wdrożono wzmożony nadzór i monitoring wydatkowania otrzymywanych świadczeń, w
kilkunastu rodzinach 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. Należy również wspomnieć o tym, że w odniesieniu do osób przebywających
za granicą decyzje do 2017 roku wydawał Marszałek Województwa, od 2018 roku wydaje
Wojewoda i jest to bardzo długi proces. W niektórych przypadkach rodziny czekają na
wypłatę zasiłku od 2016 roku. W naszej gminie dotyczy to 50 rodzin.
16. W okresie międzysesyjnym wydano 352 decyzje administracyjne w zakresie świadczeń
pomocy społecznej, 51 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 23 decyzje dot.
dodatku energetycznego. Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystały w okresie
międzysesyjnym 232 rodziny (481 osób w rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystało
250 rodzin (744 osoby w rodzinie).
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ogółem 240 wywiadów środowiskowych, w
tym 18 alimentacyjnych, podpisano i wdrożono 28 nowych kontraktów socjalnych.
W schroniskach przebywało 14 klientów, W DPS przebywało 15 mieszkańców MiG
Sztum, a w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie (RDP) przebywało 6 podopiecznych
(w tym 3 z terenu naszej gminy); z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystały 23
osoby, natomiast w formie specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 8 osób.
Wsparciem w postaci gorącego posiłku objętych było 180 dzieci w przedszkolach
i szkołach oraz 16 osób dorosłych. Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej
skorzystało 40 rodzin (69 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, żywność
wydawano zakwalifikowanym mieszkańcom w miesiącach styczniu i lutym 2018 r.,
skierowania otrzymało 940 osób.
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VII.

W ZAKRESIE OŚWIATY:
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 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:
1) kontynuowano realizację zajęć pozalekcyjnych w pięciu szkołach podstawowych tj. w
Sztumie, w Czerninie, w Gościszewie i w Nowej Wsi (laboratorium naukowotechniczne, laboratorium przyrodnicze, matematyczne, językowe, akademia rozwoju
osobistego, akademia mechaniki i robotyki, pogotowie matematyczno-przyrodnicze,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, stymulacyjno-relaksacyjne,
socjoterapeutyczne, terapia ruchowa, gimnastyka korekcyjna, zajęcia w ramach
Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPINKA) zajęcia w ramach Szkolnych
Klubów Przedsiębiorczości,
2) sporządzono wniosek o płatność za okres 01.10.2017-31.12-2017,
3) wprowadzono zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu,
4) w dniu 22.01.2018 roku w Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w
Sztumie odbyły się pokazy astronomiczne w ramach Mobilnego Planetarium. W
pokazach uczestniczyło 241 uczniów,
5) w dniach 25-26.01.2018 roku odbyły się zajęcia wyjazdowe do Centrum Nauki
Experyment w Gdyni. W zajęciach wyjazdowych brało udział 111 uczniów i 12
nauczycieli Zespołu Szkół w Czerninie, Zespołu Szkół w Gościszewie i Szkoły
Podstawowej w Nowej Wsi,
6) w dniach 15-19.01.2018 roku przeprowadzono szkolenie pn. Narzędzia TIK w
edukacji szkolnej. W szkoleniu udział brało 114 nauczycieli.
7) w okresie od 14.12.2017 roku do 02.02.2018 roku pracownicy Urzędu
Marszałkowskiego przeprowadzili kontrolę prawidłowości realizacji projektu, w tym
m.in.: prawidłowości rozliczeń finansowych, kwalifikowalności uczestników,
poprawności udzielania zamówień publicznych. Nieprawidłowości nie stwierdzono,
8) trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie
infrastruktury sieciowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie, w Gościszewie oraz
w Nowej Wsi,
9) trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do szkól podstawowych
biorących udział w projekcie.
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
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(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:
1) 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),
2) przygotowano wniosek o płatność za okres 01.10.2017 – 31.12.2017,
3) wprowadzono zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu,
4) ogłoszono kolejny (dziewiąty) konkurs na stanowisko koordynatora projektu,
5) przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli:
a) w dniu 02.12.2017r. Metody aktywizujące w realizacji podstawy programowej
wychowania przedszkolnego dla 24 nauczycieli,
b) w dniu 13.01.2018 roku Wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedszkolu
dla 24 nauczycieli.
3. Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach –
„Bezpieczna+”, który kładzie nacisk na kluczowe elementy związane z bezpieczeństwem
uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią, oraz budowanie pozytywnego klimatu szkoły.
Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Gościszewie. Działania w ramach
projektu skupiały się na poprawie bezpieczeństwa uczniów i budowaniu pozytywnego
klimatu szkoły. Całkowita wartość programu wyniosła 6.085,00 zł z czego dotacja wyniosła
4.868,00 zł.
W okresie międzysesyjnym:
1) sporządzono sprawozdanie z realizacji programu wraz z zestawieniem faktur.
4. Rządowy program Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Celem programu było
wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów
prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży
w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez
promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Uzyskano wsparcie finansowe zostało
udzielone na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek
szkolnych. Wysokość dotacji uzależniona była ilości uczniów szkoły. Całkowita wartość
programu wyniosła 53.100,00 zł, z czego dotacja wyniosła 42.480,00 zł.
W okresie międzysesyjnym: sporządzono sprawozdanie z realizacji programu wraz z
zestawieniem faktur.
5. Projekt pn. „Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak
efektywnie oszczędzać energię w szkole”, którego pomysłodawcą jest Stowarzyszenia Gmin
Polska Sieć „Energie Cités”, a podmiotem przekazującym dofinansowanie Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Celem projektu jest ograniczenie
zużycia energii w szkołach poprzez wdrożenie innowacyjnej metodologii 50/50 zakładającej
aktywne zaangażowanie użytkowników budynków w proces zarządzania energii i uczącej ich
proekologicznych zachowań. Zwieńczeniem realizacji projektu będzie redukcja zużycia energii
w szkole oraz osiągnięcie związanych z tym oszczędności finansowych, które są równo dzielone
pomiędzy samorząd lokalny finansujący rachunki za energię, a szkołę. Projekt realizowany jest
w latach szkolnych 2016-2017 oraz 2017-2018.
W okresie międzysesyjnym:
1) realizowano projekt w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie, Gimnazjum Nr 2 w Czerninie,
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Szkole Podstawowej w Czerninie oraz Szkole Podstawowej w Gościszewie.
2) przygotowano dane do wyliczenia osiągniętych oszczędności energii i oszczędności
finansowych w 2017 roku,
3) w kolejnych etapach nastąpi wyliczenie oszczędności oraz zostaną przesłane raporty do
koordynatora projektu ze Stowarzyszenia Gmin Polska sieć „Energie Cités”.
6. Program 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.
W okresie międzysesyjnym:
1) Otrzymano informację o przyznaniu dofinansowania w wysokości 1.120.000,00 zł,
2) Trwają prace nad przygotowaniem dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o
dofinansowanie.
7. Program Aktywna tablica - złożono sprawozdanie z wykorzystania dotacji. W 2017 roku Szkoła
Podstawowa Nr 1 i Nr 2 w Sztumie uzyskały dofinansowanie na zakup tablic interaktywnych i
monitorów dotykowych. Całkowita wartość dofinansowania wyniosła 35.000,00 zł.
8. Złożono sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanej na zakup wyposażenia gabinetów
profilaktyki zdrowotnej. W 2017 roku szkoły otrzymały 29.000, zł na zakup tablic do badania
ostrości wzroku oraz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do udzielania pomocy zdrowotnej
uczniom.
W zakresie bieżącej działalności:
1. Przygotowano zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego na rok 2018 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum.
2. Przygotowano i przekazano do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdania o pracujących,
wynagrodzeniach i czasie pracy (Z0-6 ) dla placówek z terenu Miasta i Gminy Sztum.
3. Dokonano weryfikacji danych zgormadzonych w Systemie Informacji Oświatowej do
kalkulacji subwencji oświatowej na rok 2018.
4. Dokonano weryfikacji danych zgormadzonych w Systemie Informacji Oświatowej do
kalkulacji kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego w 2018 roku.
5. W dniu 17.01.2018 roku w zorganizowano i przeprowadzono w Sztumskim Centrum Kultury
szkolenie dla dyrektorów przedszkoli, szkół, pracowników oświaty pn. Zmiany w Karcie
Nauczyciela – obowiązki dyrektora, perspektywa samorządowca.
6. W dniu 02.02.2018 roku dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
uczestniczyła w spotkaniu z Panią Minister Edukacji Narodowej. Spotkanie dotyczyło zmian
w przepisach prawa oświatowego oraz sposobów finansowania działań oświatowych.
7. Złożono Wojewodzie sprawozdanie z wykonywania zadań za okres od 01.07.2017 do
31.12.2017 roku z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
8. Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w kształceniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum zgodnie z dyspozycją art. 122
ustawy Prawo oświatowe w okresie międzysesyjnym:
a) przygotowano sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy z
przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników za rok 2017,
b) złożono wniosek w sprawie przekazania środków Funduszu Pracy na wyodrębniony
rachunek bankowy Gminy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników dla dwóch pracodawców na łączną kwotę 16.162,00 zł.
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9. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” złożono rozliczenie
dotacji za rok 2017.
10. Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w
przygotowano sprawozdanie za rok 2017 z wykonania dotacji na realizację pomocy materialnej
o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych
na terenie Miasta i Gminy Sztum.
11. Przygotowano sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2017 roku na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz
przesłano do Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
12. Przeprowadzono kontrolę dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej na podstawie której sporządzano miesięczną informację o rzeczywistej liczbie
uczniów stanowiącą podstawę naliczania dotacji oraz dokumentów finansowych
potwierdzających prawidłowość wydatkowania środków z otrzymanej dotacji w
Niepublicznym Przedszkolu Na Słonecznej Górce w Sztumie, Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Sztumie oraz Punkcie Przedszkolnym Dzwoneczek w Sztumie. Dokonano
rozliczenia dotacji przekazanej w 2017 roku.
13. Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela przeprowadzono analizę wydatków poniesionych w
2017 roku w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli określonych
ustawą Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli w
poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Przygotowano sprawozdanie z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
Jednorazowy dodatek wypłacono nauczycielom stażystom na łączną kwotę 2.658,11 zł oraz
nauczycielom mianowanym na łączną kwotę 188,99 zł.
14. Wykonano dokumentację projektową na remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Czerninie.
Otrzymano pozwolenie na budowę.
15. Przygotowano postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń
Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymogów
przeciwpożarowych.
16. W okresie ferii zimowych w szkołach przeprowadzono prace remontowe. W Zespole Szkół w
Czerninie wymieniono wykładziny, kafle i drzwi, pomalowano salę oraz wycięto 4 drzewa na
placu zabaw przedszkola. W Zespole Szkół w Czerninie wymiano okładziny podłogowe na
TARKET, wymieniono drzwi i grzejnik, pomalowano klasy, szatnię, świetlicę i magazynek.
Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1. W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
1) w dniach 2- 26 stycznia 2018 roku odbył się cykl spotkań w ramach szkolnego klubu
przedsiębiorczości:
a) Lokalny rynek pracy przedstawiła Pani Monika Chmielewska – doradca zawodowy
Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie,
b) Warsztaty nauki pisania biznesplanu przeprowadziła Pani Magdalena Empel - doradca
zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Sztumie,
2) uczniowie przystąpili do Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości (etap szkolny)
zorganizowanej przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych przy
Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
3) 6 uczniów zostało laureatami etapu rejonowego konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego 1887- 1922 - O niepodległość i granice”. Uczniowie zakwalifikowali się do etapu
wojewódzkiego konkursu.
4) w dniu 20 stycznia uczniowie szkoły wzięli udział w etapie regionalnym konkursu
„Bohaterowie II wojny światowej na Pomorzu”. Finalistą konkursu został Maciej
Kopczyński, laureatem Cyprian Piróg. Etap wojewódzki odbędzie się 23 marca w Muzeum
II Wojny Światowej,
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5) w dniu 20 stycznia odbył się konkurs dla uczniów gimnazjum „II wojna na Pomorzu 19391945”. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 4 uczniów gimnazjum. Etap
wojewódzki odbędzie się 23 marca 2018 roku,
6) w dniu 25 stycznia w ramach edukacji pro zawodowej pani Marzena Lubowiecka,
pielęgniarka szkoły zaprezentowała swój zawód. Uczniowie podczas przedstawionej
prezentacji dowiedzieli się jakie wymagania trzeba spełnić aby pracować w tym zawodzie,
poznali historię pielęgniarstwa oraz obowiązki, które pielęgniarki muszą wypełniać,
7) w dniu 26 stycznia 2018 odbyła się zabawa karnawałowa dla klas pierwszych i czwartych
oraz miało miejsce rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w ramach szkolnego konkursu
literackiego „W zimowy czas …”.
W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:
1) w dniach 4-10 stycznia odbyły się zajęcia profilaktyczne w ramach podnoszenia
świadomości i kształtowania umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej –
kontynuacja szkolnego programu – klasy 3 – postępowanie w przypadku zakrztuszenia,
opatrywanie ran,
2) w dniu 6 stycznia br. uczniowie wzięli udział w Orszaku Trzech Króli,
3) w dniach 10-11 stycznia br. odbyły się bale karnawałowe klas 4-7,
4) w dniu 10 stycznia br. uczniowie wzięli udział w II etapie konkursu historycznego „Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego” w Kwidzynie,
5) w dniach 10-11 stycznia br. odbył się bal Karnawałowy klas 1-3 „Zimowa Kraina”,
6) w dniu 11 stycznia uczniowie wzięli udział w akcji głośnego czytania w ramach akcji Cała
Polska Czyta Dzieciom,
7) w dniu 12 stycznia br. została zorganizowana szkolna zbiórka na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy,
8) w dniu 15 stycznia br. uczniowie wzięli udział w Międzyszkolnych rozgrywkach w Dwa
Ognie w Czerninie,
9) w dniu 15 stycznia br. uczniowie klas V wzięli udział w szkolnym konkursie „Mistrz
Matematyki”,
10) w dniu 16 stycznia br. odbyło się przedstawienie teatralne dla klas 3a, 3b, 3c, 3d, 3g pt.
„Karolcia”,
11) w dniach 18 21 stycznia br. odbywał się seans w przenośnym Planetarium, podróż
międzyplanetarna,
12) w dniu 20 stycznia br. uczniowie wzięli udział w II edycji Zimowego Grand Prix Sztumu
w Biegach Przełajowych,
13) 22 stycznia br. zorganizowany został wyjazd na lodowisko do Malborka dla klas V,
14) w dniu 23 stycznia br. uczniowie wzięli udział w II etapie Wojewódzkiego Konkursu
Historycznego „Bohaterowie II Wojny Światowej na Pomorzu” w Gdańsku,
15) w dniu 23 stycznia br. odbyło się spotkanie edukacyjno-profilaktyczne z Policją dla klas 1–
bezpieczeństwo w czasie ferii, znaczenie znaków odblaskowych. Wyposażenie uczniów w
mini latarki do wykorzystania podczas poruszania się o zmierzchu, szczególnie w terenie
niezabudowanym, poboczem,
16) w dniu 24 stycznia br. zorganizowany został Między klasowy Koncert Kolęd oraz koncert
Kolęd dla rodziców,
17) w dniu 25 stycznia br. uczniowie klasy VI wzięli udział w spotkaniu „Bezpieczne ferie – I
ty możesz pomóc” w Sztumskim Centrum Kultury, które zostało zorganizowane przez SP
nr 2, służby mundurowe oraz Studium Medyczne,
18) w dniu 25 stycznia br. zorganizowany został szkolny Turniej Piłki Siatkowej Klas VI o
Mistrzostwo Szkoły,
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19) w dniu 25 stycznia br. zorganizowany został wyjazd do Elbląga do Teatru Dramatycznego
na przedstawienie „Skąpiec” oraz na lodowisko do Malborka– klasa 6c i 7e.
20) w dniach 13-14 lutego br. uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacji przyrodniczej pn.
"Ptaki zorganizowanej przez zespół Zielone Lekcje z Gdańska.
W Zespole Szkół w Czerninie:
1) w dniu 9 stycznia uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacji przyrodniczej pn. "Ptaki
zorganizowanej przez zespół Zielone Lekcje z Gdańska,
2) w dniu 9 stycznia br. trzy uczennice szkoły brały udział w etapie rejonowym
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Do finału wojewódzkiego awansowała Julia
Jasieńska,
3) w dniach 9-10 stycznia br. zorganizowano Szkolny konkurs biblijny – „Odgadnij jaka to
historia biblijna”,
4) w dniu 15 stycznia odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w grze "Dwa ognie
usportowione". Uczniowie szkoły awansowali do półfinału wojewódzkiego,
5) w dniu 16 stycznia uczniowie obejrzeli spektakl teatralny pn. Karolcia oraz Opowieść
wigilijna,
6) w dniu 18 stycznia uczniowie klas I – III obchodzili Międzynarodowy Dzień Kubusia
Puchatka,
7) w dniu 20 stycznia br. odbyły się Otwarte Mistrzostwa Czernina w tenisie stołowym,
8) w dniu 26 stycznia br. odbył się bal karnawałowy dla uczniów klas I – III,
9) uczniowie klasy I szkoły podstawowej przystąpili do Ogólnopolskiego Programu
Szkoła Bezpiecznego Puchatka,
W Zespole Szkół w Gościszewie:
1) w dniu 15 stycznia odbyła się wycieczka do Malborka na przedstawienie słownomuzyczne,
2) w dniach od 18 -22 stycznia zorganizowano uroczyste spotkania z okazji Dnia Babci i
Dziadka,
3) w dniu 25 stycznia w przedszkolu i w szkole zorganizowano bale karnawałowe dla
dzieci.
W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi:
1) realizowano zajęcia dla uczniów klas I-III w ramach projektów „Mały Mistrz” oraz
Szkolny Klub Sportowy,
2) w dniu 11 stycznia uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zadań
Logicznych,
3) w dniu 22 stycznia realizowano zajęcia w ramach projektu pn. „Czytaj razem z nami”,
4) w dniu 23 stycznia 2018 odbył się bal karnawałowy dla uczniów klas I i III,
5) w dniu 26 stycznia odbyło się przedstawienie dla seniorów z okazji Dnia Babci i
Dziadka,
6) w dniu 26 stycznia odbyło się podsumowanie akcji Góra Grosza,
7) w styczniu została podpisana umowa z firmą Orange, dotycząca udostępnienia
nieruchomości na potrzeby związane z budową szerokopasmowego przyłącza do sieci
INTERNET w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
W Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. „Kubusia Puchatka” w Sztumie:
1) W dniu 11 stycznia br. w kamach kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom
odbyło się głośne czytanie bajek
2) w dniu 12 stycznia br. grupa 5 – latków zapoznała się z korzyściami płynącymi ze
zdrowego odżywiania w ramach realizacji projektu „Klub zdrowej Wiewiórki”,
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3) w dniu 12 stycznia br. w grupie dzieci 5 – letnich odbyły się zajęcia pt. „Przeganiamy
robaczka Próchniczka” w ramach projektu Akademia Aquafresh,
4) w dniu 14 stycznia br. dzieci brały udział w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy,
5) w dniach 17 - 18 stycznia br. dzieci z grupy 6 – laków przedstawiły Jasełka pt.
„Powitajmy maleńkiego” dla wszystkich grup przedszkolnych,
6) w dniach 17 – 24 stycznia br. dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych gościły swoich
bliskich z okazji Dnia Babci i Dziadka,
7) w dniu 18 stycznia br. w ramach realizacji projektu „ Zwierzaki i ich przyjaciele
dzieciaki” odbyło się spotkanie z hodowcami psów „Chow in the fog” oraz ich
pupilami,
8) w dniu 19 stycznia br. w grupie 5 – latków odbyły się zajęcia pt. „Ruch to ważna sprawa
– Kubuś dzieciom podpowiada” w ramach programu Kubusiowi Przyjaciele Natury,
9) w dniu 24 stycznia br. dzieci z grupy 3 – latków w ramach realizacji akcji „Snuj się
snuj bajeczko”, przygotowały i przedstawiły przedstawienie pt. „Zimowa przygoda” dla
dzieci z przedszkola,
10) w dniu 26 stycznia br. w grupie dzieci 4 - 5 – letnich odbyły się zajęcia na temat
bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii zimowych – realizacja projektu „Klub
Zdrowej Wiewiórki”,
11) w dniu 27 stycznia br. wszystkie grupy przedszkolne wzięły udział w Balu
Przebierańców pt. „W krainie bajek i baśni”,
12) w dniu 30 stycznia br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sztumie odwiedzili
przedszkolaków. Tematem spotkania były „Bezpieczne ferie”,
13) w dniu 1 lutego br. dla dzieci 3-letnich odbyły się zajęcia muzyczno-ruchowe pt.
Zabawy z Klanzą,
14) w dniu 9 lutego br. w ramach realizacji projektu „Zwierzaki i ich przyjaciele dzieciaki”
dwie grupy przedszkolne (3 i 6 latki) uczestniczyły w zajęciach w Bibliotece
Sztumskiego Centrum Kultury,
15) W miesiącu styczniu i lutym br. prowadzono dla dzieci dodatkowe zajęcia dla z języka
niemieckiego oraz kółko matematyczne.
VIII. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
29.12.2017
16:00 - KINO - Coco
18:30 - KINO - Cicha Noc
30.12.2017
13:30 - KINO - Coco
16:00 - KINO - Coco
17:00 - Bieg Sylwestrowy
31.12.2017
23:00 - Impreza sylwestrowa i Powitanie Nowego 2018 Roku (Plac przed UMiG)
02.01.2018
10:00 - Jęz. angielski UTW - gr. zaawansowana (N. Markiewicz)
16:00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
03.01.2018
10:00 - Warsztaty fotograficzne UTW (W. Bielecki)
10:00 - Zespół wokalny UTW (M. Sawicki)
12:00 - Kurs keyboardu (M.Sawicki)
14:00 - Zajęcia gitarowe dla dzieci i młodzieży (K. Tarasiuk)
15:30 - Warsztaty taneczne (A. Musiał)
16:00 - Zajęcia jogi UTW (A. Furyk)
04.01.2018
14:00 - Jęz. niemiecki UTW (E. Michalik)
15:00 - Warsztaty wokalne dla młodzieży (M. Sawicki)
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15:45 - Warsztaty taneczne (A. Musiał)
05.01.2018
18:00 - KINO - Liga Sprawiedliwości
06.01.2018
18:00 - KINO - Liga Sprawiedliwości
07.01.2018
12:45 - Uroczystość przekazania kluczy Sztumskiego Zamku dla Muzeum Zamkowego w Malborku
18:00 - KINO - Liga Sprawiedliwości
08.01.2018
09:30 - Jęz. angielski UTW - gr. początkująca (N. Markiewicz)
10:00 - Warsztaty komputerowe dla początkujących (A. Bartnicka)
12:00 - Warsztaty fotografii cyfrowej UTW (A. Bartnicka i A. Zatorska)
15:00 - Warsztaty taneczne (A. Musiał)
15:00 - Warsztaty wokalne dla dzieci (M. Seibert)
16:00 - Warsztaty ruchowe UTW (E. Piotrowska)
16:00 - Spotkanie wolontariuszy WOŚP
09.01.2018
10:00 - Jęz. angielski UTW - gr. zaawansowana (N. Markiewicz)
14:30 - Warsztaty żywienia UTW (K. Januszkiewicz)
16:00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
18:00 - DKF - Aquarius
10.01.2018
12:00 - Zespół wokalny UTW (M. Sawicki)
14:00 - Zajęcia gitarowe dla dzieci i młodzieży (K. Tarasiuk)
14:00 - Kurs keyboardu (M.Sawicki)
15:30 - Warsztaty taneczne (A. Musiał)
16:00 - Zajęcia jogi UTW (A. Furyk)
11.01.2018
14:00 - Jęz. niemiecki UTW (E. Michalik)
15:00 - Warsztaty wokalne dla młodzieży (M. Sawicki)
15:45 - Warsztaty taneczne (A. Musiał)
12.01.2018
16:00 - KINO - Paddington 2
13.01.2018
16:00 - KINO - Paddington 2
18:00 - Retransmisja opery "Carmen"
14.01.2018
14:00 - 26 Finał WOŚP
15.01.2018
09:30 - Jęz. angielski UTW - gr. początkująca (N. Markiewicz)
10:00 - Warsztaty komputerowe dla początkujących (A. Bartnicka)
15:00 - Warsztaty taneczne (A. Musiał)
15:00 - Warsztaty wokalne dla dzieci (M. Seibert)
16:00 - Warsztaty ruchowe UTW (E. Piotrowska)
16:00 - KINO - Paddington 2
16.01.2018
11:00 - Kino Niepodległa 2018: 1920 Bitwa Warszawska
16:00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
18:00 - Kino Niepodległa 2018: 1920 Bitwa Warszawska
17.01.2018
10:00 - Warsztaty fotograficzne UTW (W. Bielecki)
12:00 - Zespół wokalny UTW (M. Sawicki)
14:00 - Kurs keyboardu (M. Sawicki)
14:00 - Zajęcia gitarowe dla dzieci i młodzieży (K. Tarasiuk)
15:30 - Warsztaty taneczne (A. Musiał)
16:00 - Zajęcia jogi UTW (A. Furyk)
18.01.2018
14:00 - Jęz. niemiecki UTW (E. Michalik)
15:00 - Warsztaty wokalne dla młodzieży (M. Sawicki)
15:45 - Warsztaty taneczne (A. Musiał)
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19.01.2018
17:00 - Spotkanie Noworoczne Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
20.01.2018
16:00 - KINO - Fernando
18:00 - KINO - Gotowi na wszystko: Exterminator
20:00 - Koncert - Cyrk Deriglassoff
21.01.2018
14:00 - Zabawa karnawałowa w Piekle
16:00 - KINO - Fernando
18:00 - KINO - Gotowi na wszystko: Exterminator
22.01.2018
09:30 - Jęz. angielski UTW - gr. początkująca (N. Markiewicz)
12:00 - Warsztaty fotografii cyfrowej UTW (A. Bartnicka i A. Zatorska)
15:00 - Warsztaty taneczne (A. Musiał)
15:00 - Warsztaty wokalne dla dzieci (M. Seibert)
16:00 - Warsztaty ruchowe UTW (E. Piotrowska)
16:00 - KINO - Fernando
18:00 - KINO - Gotowi na wszystko: Exterminator
23.01.2018
10:00 - Jęz. angielski UTW - gr. zaawansowana (N. Markiewicz)
15:00 - Warsztaty manualne UTW (E. Grzeca)
16:00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
18:00 - DKF - Dzikie róże
24.01.2018
12:00 - Zespół wokalny UTW (M. Sawicki)
13:00 - Sztuka w Kinie: The square
14:00 - Zajęcia gitarowe dla dzieci i młodzieży (K. Tarasiuk)
14:00 - Kurs keyboardu (M.Sawicki)
15:30 - Warsztaty taneczne (A. Musiał)
16:00 - Zajęcia jogi UTW (A. Furyk)
16:00 - Zabawa karnawałowa w Nowej Wsi
18:00 - Sztuka w Kinie: The square
25.01.2018
14:00 - Jęz. niemiecki UTW (E. Michalik)
15:00 - Warsztaty wokalne dla młodzieży (M. Sawicki)
15:45 - Warsztaty taneczne (A. Musiał)
26.01.2018
09:00 - KINO - Jumanji: Przygoda w dżungli
11:00 - KINO - Paddington 2
11:00 - Wycieczka UTW do Muzeum II Wojny Światowej
16:00 - Zabawa karnawałowa w Czerninie
16:00 - KINO - Paddington 2
18:00 - KINO - Jumanji: Przygoda w dżungli
18:00 - Wernisaż Sztumskiego Koła Plastyków "Paleta"
27.01.2018
12:00 - Zabawa karnawałowa sołectwa Kępina (SCK)
14:00 - Zabawa karnawałowa w Koniecwałdzie
16:00 - KINO - Paddington 2
18:00 - KINO - Jumanji: Przygoda w dżungli
28.01.2018
15:00 - Zabawa karnawałowa ul. Domańskiego i Barlewiczek
16:00 - KINO - Paddington 2
18:00 - KINO - Jumanji: Przygoda w dżungli
29.01.2018
09:30 - Jęz. angielski UTW - gr. początkująca (N. Markiewicz)
10:00 - Warsztaty komputerowe dla początkujących (A. Bartnicka)
15:00 - Warsztaty taneczne (A. Musiał)
15:00 - Warsztaty wokalne dla dzieci (M. Seibert)
16:00 - Warsztaty ruchowe UTW (E. Piotrowska)
30.01.2018
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10:00 - Jęz. angielski UTW - gr. zaawansowana (N. Markiewicz)
16:00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
16:00 - Zabawa karnawałowa w Pietrzwałdzie
31.01.2018
12:00 - Zespół wokalny UTW (M. Sawicki)
14:00 - Zajęcia gitarowe dla dzieci i młodzieży (K. Tarasiuk)
14:00 - Kurs keyboardu (M.Sawicki)
15:00 - Warsztaty taneczne (A. Musiał)
16:00 - Zajęcia jogi UTW (A. Furyk)
01.02.2018
12:00 - Zabawy zimowe (Biblioteka Miejska)
15:00 - Warsztaty wokalne dla młodzieży (M. Sawicki)
15:45 - Warsztaty taneczne (A. Musiał)
17:00 - Zakończenie semestru zimowego UTW
02.02.2018
10:00 - Spektakl dla dzieci „Warkocz Królewny Wisełki”
11:00 - Super Quiz (Biblioteka Miejska)
16:00 - Próba Sztumskiej Orkiestry Dętej
17:00 - Zabawa karnawałowa w Białej Górze
18:00 - KINO - Star Wars: Ostatni Jedi
03.02.2018
12:00 - Zabawa karnawałowa w Gościszewie
14:00 - Zabawa karnawałowa w Postolinie
18:00 - KINO - Star Wars: Ostatni Jedi
04.02.2018
14:00 - Zabawa karnawałowa w Koślince
15:00 - Zabawa karnawałowa w Uśnice
18:00 - KINO - Star Wars: Ostatni Jedi
05.02.2018
09:30 - Jęz. angielski UTW - gr. początkująca (N. Markiewicz)
10:00 - Warsztaty komputerowe dla początkujących (A. Bartnicka)
12:00 - Warsztaty fotografii cyfrowej UTW (A. Bartnicka i A. Zatorska)
12:00 - Kiri-Origami (Biblioteka Miejska)
13:00 - Przygotowanie strojów do dziecięcego pokazu mody - warsztaty plastyczne
15:00 - II Sztumski Pokaz Mody Fantazyjnej dla Dzieci
15:00 - Warsztaty wokalne dla dzieci (M. Seibert)
15:15 - Warsztaty taneczne (A. Musiał)
16:00 - Warsztaty ruchowe UTW (E. Piotrowska)
16:00 - Zabawa karnawałowa sołectwa Sztumska Wieś i Parowy
06.02.2018
10:00 - Jęz. angielski UTW - gr. zaawansowana (N. Markiewicz)
12:00 - Gra "Trival Pursuit" (Biblioteka Miejska)
12:00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
16:00 - Zabawa karnawałowa w Gronajnach
18:00 - DKF - Konstytucja
07.02.2018
09:30 - KINO - Jumanji: Przygoda w dżungli
12:00 - Muzyczny Świat (Biblioteka Miejska)
12:00 - Zespół wokalny UTW (M. Sawicki)
14:00 - Kurs keyboardu (M.Sawicki)
14:00 - Zajęcia gitarowe dla dzieci i młodzieży (K. Tarasiuk)
15:00 - Bal przebierańców dla dzieci
15:15 - Warsztaty taneczne (A. Musiał)
15:30 - Spotkanie organizacyjne dla potencjalnych uczestników programu ,,E-mocni”
16:00 - Zajęcia jogi UTW (A. Furyk)
08.02.2018
10:00 - KINO - Gnomy rozrabiają
12:00 - "Tysiące Twarzy" - prace plastyczno-techniczne (Biblioteka Miejska)
14:00 - Jęz. niemiecki UTW (E. Michalik)
15:00 - Warsztaty wokalne dla młodzieży (M. Sawicki)
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15:45 - Warsztaty taneczne (A. Musiał)
16:00 - KINO - Gnomy rozrabiają
09.02.2018
10:00 - Feryjne Walentynki (Biblioteka Miejska)
10:00 - Spektakl dla dzieci "Przygody Kubusia"
14:00 - KINO - Gnomy rozrabiają
16:00 - Próba Sztumskiej Orkiestry Dętej
17:00 - Recital Kabaretu Nowaki
10.02.2018
12:00 - Zabawa karnawałowa sołectwa Zajezierze (SCK)
13:00 - Zabawa karnawałowa w Sztumskim Polu
16:00 - KINO - Gnomy rozrabiają
18:00 - Retransmisja musicalu: Szaleństwa - Rewia
11.02.2018
14:00 - Zabawa karnawałowa sołectwa Kępina (SCK)
16:00 - KINO - Gnomy rozrabiają
12.02.2018
09:30 - Jęz. angielski UTW - gr. początkująca (N. Markiewicz)
10:00 - Warsztaty komputerowe dla początkujących (A. Bartnicka)
15:00 - Warsztaty wokalne dla dzieci (M. Seibert)
15:15 - Warsztaty taneczne (A. Musiał)
16:00 - Warsztaty ruchowe UTW (E. Piotrowska)
13.02.2018
10:00 - Jęz. angielski UTW - gr. zaawansowana (N. Markiewicz)
16:00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
18:00 - Walentynkowy seans filmowy: Planeta singli
14.02.2018
12:00 - Zespół wokalny UTW (M. Sawicki)
14:00 - Kurs keyboardu (M. Sawicki)
14:00 - Zajęcia gitarowe dla dzieci i młodzieży (K. Tarasiuk)
15:15 - Warsztaty taneczne (A. Musiał)
16:00 - Zajęcia jogi UTW (A. Furyk)

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor

S t r o n a 23 | 23

