INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XLVI sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 28 marca 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 sesji 13 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 2018 rok:
I. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.46.2018.EP z dnia 21.02.2018
r. zgodnie z decyzją Nr 2.1/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 lutego 2018 r. ustalono
na 2018 rok, wielkość dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz
na zadania własne.
1) Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono
plan dotacji o kwotę 2.000 zł na dochody bieżące – i wydatki bieżące, w ramach zadań
zleconych,
2. 852 „Pomoc społeczna” rozdz.:
a) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe” zwiększono plan dotacji o kwotę 12.000 zł, na dochody i wydatki, w
ramach zadań własnych,
b) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększono plan
dotacji o kwotę 25.000 zł na dochody i wydatki, w ramach zadań zleconych,
3. 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” dochody i
wydatki:
1) na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.48.2018.MS z dnia
27.02.2018 r. zgodnie z decyzją Nr 7/48/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 27
lutego 2018 r. zwiększono plan dotacji na 2018 rok o kwotę 460 zł, z przeznaczeniem
na opłacenie składek na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na
obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy
społecznej, w ramach zadań zleconych,
2) na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.74.2018.MS z dnia
05.03.2018 r. zgodnie z decyzją Nr 13/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 marca
2018 r. zwiększono plan dotacji na 2018 rok o kwotę 510 zł, z przeznaczeniem na
opłacenie składek na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na
obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy
społecznej, w ramach zadań zleconych,
4. 855 „Rodzina” rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” na podstawie pisma Wojewody
pomorskiego Nr FB-I.3111.42.2018.SM z dnia 06.03.2018 r. zgodnie z decyzją Nr
17/42/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 marca 2018 r. zwiększono plan dotacji na
2018 r. o kwotę 28 zł dochody i wydatki, z przeznaczeniem na realizację zadań
związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5
grudnia 2014 r. o Katcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 r. poz.785 ze zm.), w ramach
zadań zleconych.
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II. Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1. 852 „Pomoc społeczna” rozdz.:
a) 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zmniejszono
plan dotacji o kwotę:
- 1.500 zł dochody i wydatki, w ramach zadań zleconych,
- 120 zł dochody i wydatki, w ramach zadań własnych,
b) 85216 „Zasiłki stałe” zmniejszono plan dotacji o kwotę 20.090 zł i wydatki w
ramach zadań własnych,
2. 855 „Rodzina” rozdz. 85501 „Świadczenie wychowawcze” zmniejszono plan dotacji o
kwotę 400.000 zł i wydatki w ramach zadań zleconych.

III. Przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818
„Rezerwy ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej kwotę 99.000 zł do działu 801 „Oświata i
wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja” na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań w celu zabezpieczenia środków na remont dachu
Zespołu Szkół w Czerninie.

IV. Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków w dziale:
1. 750 „Administracja publiczna” z rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań kwotę 400 zł do rozdz. 75095 „Pozostała działalność” na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na zakup map
do celów oznaczenia okręgów wyborczych w mieście i gminie Sztum,
2. 801 „Oświata i wychowanie”:
1) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 127.600 zł w tym:
a) kwotę 131.100 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z
realizacją ich statutowych zadań,
b) kwotę 3.500 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane,
zgodnie ze złożonymi planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych tj.
SP Nr 1, ZS Czernin, ZS Gościszewo,
2) do rozdz. 80104 „Przedszkola” kwotę 23.500 zł w tym:
a) kwotę 4.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań w ZS Gościszewo,
b) kwotę 19.500 zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup
i montaż pieca konwekcyjno-parowego” w Publicznym Przedszkolu Nr 1,
3) do rozdz. 80110 „Gimnazja” kwotę 118.000 zł na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w celu zabezpieczenia
środków na remont dachu w ZS Czernin,
4) do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” kwotę 5.600 zł na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, zgodnie ze
złożonymi planami finansowymi jednostki budżetowej tj. ZS Gościszewo,
5) z rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 19.500
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zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od
nich naliczanych w związku z niewykorzystanymi środkami w planie budżetowym w
SP Nr 2,
6) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdz. 92195 „Pozostała
działalność” z wydatków majątkowych z zadania pn. „Zakup zestawu sprzętu
nagłaśniającego sołectwo Biała Góra – fundusz sołecki” w tym:
a) kwotę 4.710 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań, w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatku,
b) kwotę 290 zł na zadanie pn. „Zakup odbiornika TV sołectwo Biała Góra – fundusz
sołecki”.
3. Ponadto podjąłem zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2017, sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia
Gminy Sztum na dzień 31.12.2017 rok.
II.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI :
I. 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, wykonano 35,4% wartości robót umownych.
Obecnie Wykonawca wykonuje instalacje elektryczne i sanitarne oraz przystępuje do
montażu stolarki okiennej sali sportowej. Trwają pracę związane z układaniem warstwy
wierzchniej stropodachu na części socjalnej oraz montaż warstw wykończeniowych dachu
nad salą sportową,
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. W dniu 13.03.2018r. przeprowadzono I odbiór robót budowlanych o wartości 380
926,67zł, stan zaawansowania wynosi 11,56% wartości robot. Gmina nadzoruje zadanie w
imieniu SCK na podstawie pełnomocnictwa.
3. 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 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. Na zadaniu zwiększono zakres o
opracowanie dokumentacji projektowej dla rozszerzonego zakresu robót, Wykonawca
dodatkowo wykona roboty polegające na wymianie instalacji elektrycznej wraz z
oświetleniem ewakuacyjnym i alarmowym, Koszt zwiększonego zakresu wyniesie
226 207,53zł. Łączna wartość robót budowlanych po dodaniu zakresu dodatkowego to
S t r o n a 3 | 26

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

–

–

–

–

–

2 202 814,92zł. Aneks nr 1 został zawarty w dniu 28.02.2018r. Prace przebiegają
terminowo, w dniu 27.02.2018r. dokonano trzeciego odbioru częściowego, stan
zaawansowania robót wynosi 32,85%. Wartość robót do odbioru wyniosła 205 502,29zł.
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. Prace przebiegają terminowo, w dniu 16.02.2018r. dokonano pierwszego
odbioru częściowego, stan zaawansowania robót wynosi 39,78%. Wartość robót do
odbioru wyniosła 156 295,08zł.
Przedszkole Publiczne w Gościszewie – wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber z Kwidzyna, za kwotę 550 470,00 zł.
W dniu 17.01.2018r. przekazano plac budowy. Trwają prace termomodernizacyjne, w
tym ocieplenie fundamentów oraz rozbiórka posadzek wewnątrz budynku.
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.
Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie – wykonawcą robót budowlanych jest
INSTAL-ELEKTRO z Kwidzyna za kwotę 1 018 000,00zł, Wykonawca rozpoczął prace
związane z wymiana instalacji elektrycznej na III piętrze.
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – zamówienie zostało udzielone w trybie z wolnej ręki
dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Celbud- Przemysłówka” sp. z o.o.
z siedzibą w Kwidzynie za kwotę 1 480 162,80zł., umowę podpisano w dniu 08.03.2018r.
Wykonawcy przekazano teren budowy w dniu 22.03.2018r.

4. Przebudowa boiska treningowego i kortów tenisowych oraz budowa terenowych
urządzeń sportowo – rekreacyjnych przy Stadionie Miejskim w Sztumie.
Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Rajmund
Zalewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TORAKO, Koszczały 9, 88210 Dobre za kwotę 2 741 423,13zł, umowę podpisano w dniu 28.02.2018r., termin
realizacji zadania do 28.09.2018r. Teren budowy przekazano Wykonawcy w dniu
06.03.2018r. Zadanie jest objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w ramach pilotażowego programu modernizacji infrastruktury
sportowej – Mały Klub (planowana kwota dofinansowania to 783 500zł). Nadzór
inwestorski zgodnie z umową nr RI.272.7.1.2018 z dnia 05.03.2018r. sprawuje Michał
Leszczyński, koszt usługi wyniesie 36 900zł.
5. Modernizacja budynku zaplecza przy boisku treningowym w Sztumie.
Wykonawcą
robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „IZOGAZ” sp. z o.o. Kwidzyn za
kwotę 257 013,44zł, umowę podpisano w dniu 28.02.2018r., termin realizacji zadania
do 30.11.2018r. Teren budowy przekazano Wykonawcy w dniu 06.03.2018r. Nadzór
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inwestorski zgodnie z umową nr RI.272.7.2.2018 z dnia 05.03.2018r. sprawuje Michał
Leszczyński, koszt usługi wyniesie 18 195,39zł.
6. Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym
wody opadowe. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego
jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Budownictwa „ALFA” sp. z o.o. z
Kwidzyna za kwotę 2 457 879,45zł, umowę podpisano w dniu 09.03.2018r., termin
realizacji zadania do 30.08.2018r. Teren budowy przekazano Wykonawcy w dniu
26.03.2018r. Nadzór inwestorski zgodnie z umową nr RI.272.5.2018 z dnia 21.03.2018r.
sprawuje EKO- INWEST S.C. Alicja Jurasińska, Andrzej Zegzuła, Zbigniew Jurasiński
z siedzibą w Elblągu, koszt usługi wyniesie 27 982,50 zł.
4. Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego w Sztumie wraz
z rozbudową oświetlenia i pomostu pływającego. Wykonawcą robót wyłonionym w
drodze przetargu nieograniczonego jest Przemysław Kalinowski KAMEX Gościszewo
za kwotę 218 000,00zł, termin realizacji zadania do 31.08.2018r. Planowany termin
przekazania terenu budowy to 27.03.2018r.Nadzór inwestorski zgodnie z umową nr
RI.272.12.1.2018 z dnia 26.03.2018r. sprawuje Michał Łaga prowadzący działalność
gospodarczą pn.: MILAG, Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie, koszt usługi wyniesie
10 824,00zł.
5. Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę wraz z oświetleniem oraz wzmocnienie
istniejącej ścieżki Wykonawcą
robót wyłonionym w drodze przetargu
nieograniczonego jest Przemysław Kalinowski KAMEX Gościszewo za kwotę
64 000,00zł, termin realizacji zadania do 29.06.2018r. Planowany termin przekazania
terenu budowy to 27.03.2018r. Nadzór inwestorski zgodnie z umową nr
RI.272.12.2.2018 z dnia 26.03.2018r. sprawuje Michał Łaga prowadzący działalność
gospodarczą pn.: MILAG, Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie, koszt usługi wyniesie
7 134,00zł zł.
6. Budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze
przetargu nieograniczonego jest Marianna Kędziora Tereny Zielone Mareza, 82-500
Kwidzyn za kwotę 299 485,81zł, umowę podpisano w dniu 20.03.2018r., termin
realizacji zadania do 28.09.2018r. Teren budowy przekazano Wykonawcy w dniu
26.03.2018r.
Nadzór inwestorski sprawuje Wojciech Rytlewski i Ireneusz Zagórski Przedsiębiorstwo
Budowlano – Montażowe „DROG-BUD” s.c. z Tczewa za kwotę 5 900,00zł

7. Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie. Wykonawcą robót
wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Mariusz Pelcer Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe FAST – BRUK Straszewo, 82-420 Ryjewo za kwotę 144 000,00zł,
umowę podpisano w dniu 20.03.2018r., termin realizacji zadania do 28.09.2018r. Teren
budowy przekazano Wykonawcy w dniu 26.03.2018r. Nadzór inwestorski sprawuje
Wojciech Rytlewski i Ireneusz Zagórski Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „DROGBUD” s.c. z Tczewa za kwotę 2 900,00zł
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II.
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. W trakcie
realizacji zakres obejmujący Osiedle Pieniężnego – planowany termin odbioru dokumentacji
30.03.2018r.
3. 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. Wykonawca jest w trakcie opracowania koncepcji
zagospodarowania terenu.
4. 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.
III.
W Referacie zawarto umowy:
1. W dniu 05.03.2018r. na „Dostawę i montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie MiG
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. Wykonawca jest ENERGA OŚWIETLENIE sp. z o.o. z
Sopotu, termin wykonania do 31.07.2018r. za cenę 2 577 390,31zł (umowa nr
RI.272.17.1.2017)
IV. Ponadto w Referacie przygotowano dokumenty do wszczęcia postepowania na
następujące inwestycje:
1. Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą osiedle
Witosa – ETAP I – roboty budowlane i na inspektora nadzoru – otwarcie ofert na roboty
w dniu 26.03.2018r.
2. Remont budynku przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym na Zajezierzu –
przetarg ogłoszono w dniu 15.03.2018r., termin składania ofert do 04.04.2018r.

III.
1.

2.
3.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I BEZPIECZEŃSTWA:
Przeprowadzono zebranie wiejskie w Gościszewie podczas którego podjęto uchwałę
dotyczącą realizacji zadania polegającego na budowie studni głębinowej na boisku
piłkarskim w Gościszewie,
Przygotowano dokumentację przetargową niezbędną do ogłoszenia przetargu na
przebudowę mostu na Kanale Uśnickim w Uśnicach,
Przygotowano dokumentację przetargową niezbędną do ogłoszenia przetargu na
modernizację dróg gminnych z wykorzystaniem płyt yumbo w roku 2018,
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4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

Przygotowano dokumentację przetargową niezbędną do ogłoszenia przetargu na realizację
zadań z zakresu bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych o nawierzchni
gruntowej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad tym zadaniem. Najkorzystniejsze
oferty złożyły: Makadem Sp. z o.o. ze Sztumu oraz MILAG Michał Łaga z Drawska
Pomorskiego (nadzór inwestorski),
Przygotowano dokumentację przetargową niezbędną do ogłoszenia przetargu na realizację
zadania pod nazwą: „Rewitalizacja Centrum Wsi Postolin – etap IV – modernizacja drogi
wewnętrznej”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Budowlane Brukarstwo
Marlena Lewandowska z Krasnej Łąki, gm. Mikołajki Pomorskie,
Przeprowadzono zebranie wiejskie w Sztumskim Polu, podczas którego podjęta została
uchwała zmieniająca przeznaczenie funduszu sołeckiego,
Przeprowadzono zebranie wiejskie w Piekle, podczas którego podjęta została uchwała
zmieniająca przeznaczenie funduszu sołeckiego,
Ogłoszono nabór wniosków do kolejnej edycji programu „Czyste Powietrze w Mieście i
Gminie Sztum – edycja 2018”. Wnioski na wymianę węglowych źródeł ciepła można
składać do 30 kwietnia br.,
Zorganizowano dwa spotkania dotyczące utworzenia Sztumskiego Klastra
Energetycznego. W dniu 20 marca podpisano List Intencyjny w sprawie jego utworzenia,
5 marca goszczono przedstawicieli Gminy Ritterhude oraz niemieckiej fundacji Adelphi
na warsztatach w ramach prowadzonego programu pn.: „Polsko-niemiecka współpraca na
rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w miastach”,
Dokonano naprawy przyłącza energetycznego i syreny alarmowej w strażnicy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Postolinie,
W ramach funduszu sołeckiego dla Białej Góry i Nowej Wsi zakupiono sprzęt
multimedialny,
W ramach funduszu sołeckiego dla Barlewic zakupiono traktor do koszenia trawy,
Na podstawie umowy zawartej z firmą Dendroserwis Robert Porębny wykonano zadania
polegające na usunięciu drzew oraz wykonaniu cięć pielęgnacyjnych na drzewach
rosnących na terenach gminnych zarówno w mieście jak i terenach wiejskich,
Złożono do Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w Gdańsku sprawozdanie z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie gminy za rok 2017,
Zawarto z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. umowę na bieżące
utrzymanie i konserwację fontanny miejskiej na Placu Wolności w Sztumie,
Przeprowadzono inwentaryzację miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na
parkingach zarządzanych przez Gminę. Inwentaryzacja została przeprowadzona celem
dostosowania oznakowania tych miejsc do nowych przepisów.

IV. W ZAKRESIE REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
1. W dniach od 30 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. wyłożony zostanie do publicznego
wglądu projekt „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum
miasta Sztum” w jednostce urbanistycznej C40UPu przy ul. Słowackiego i ul. Chełmińskiej
w Sztumie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obszar objęty projektem
„Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” położony jest na obszarze
miasta Sztum, pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Chełmińską, powierzchnia terenu wynosi ok.
0,40 ha. W celu umożliwienia społeczeństwu udziału w opracowaniu ww. dokumentów
zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu
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miejscowego rozwiązaniami w dniu 24 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i
Gminy Sztum, w Sali nr 33 od godz. 1300 do godz. 1400. Uwagi do planu można wnieść w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2018 r.
2. Wydano dwa wskazania do najmu lokalu rodzinom z listy.
3. Wpłynęły dwa wnioski o przydział mieszkania: jeden - braki formalne, drugi – rozpatrzony
negatywnie.
4. Przygotowano i przekazano do Głównego Urzędu Statystycznego dane dotyczące
gospodarki mieszkaniowej.
5. Wydano zgodę na zamianę lokalu większego 78 m2 na mniejszy 40 m4 najemcy w trudnej
sytuacji życiowej prowadzącej jednoosobowe gosp. domowe.
6. W marcu odbyły się zebrania dużych wspólnot mieszkaniowych. Gminę reprezentowali
pracownicy Referatu PM.
7. Zawarto 4 umowy dzierżawy na grunty gminne.
8. Ponadto wydano:
- 7 decyzji o warunkach zabudowy,
- 1 decyzję przenoszącą warunki zabudowy na rzecz innej osoby,
- 1 decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy,
- 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 39 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub studium,
- 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- 5 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego,
- 1 zaświadczenie o numerze porządkowym
- wszczęto 8 postępowań związanych z pracami geodezyjnymi (podział nieruchomości,
wznowienie granic) w obrębach ewidencyjnych Gościszewo, Kępina, Koniecwałd, Sztumskie
Pole i Zajezierze,
- wydano 14 decyzji o podziale nieruchomości.
V.
1.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:

W zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych
W dniu 21 marca 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. Budowa sali
sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Gościszewie w ramach programu Ministra
Sportu i Turystyki pn. Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej
– Grupa I – zadania przyszkolne. Kwota wydatków kwalifikowalnych, ujęta we wniosku o
dofinansowanie, wynosi 2 506 310,00 zł, w tym dofinansowanie- 1 107 898,00 zł.
Przewidywany termin oceny wniosków to koniec czerwca 2018 r.
2. W dniu 2 marca Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 6 wniosek o płatność w
ramach projektu pn. Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie
MOF Malbork – Sztum. W dniu 12 marca wpłynęła refundacja w wysokości 306 830,60
zł, w tym dla Miasta i Gminy Sztum w wysokości 5 979,36 zł.
3. W dniu 21 lutego 2018 r. złożono korektę wniosku o płatność w ramach operacji pn.
Utworzenie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie
oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla. Wnioskowana kwota pomocy to 124 983 zł.
Wniosek jest w trakcie weryfikacji.
4. W dniu 19 marca 2018 r. złożono korektę wniosku o płatność w ramach projektu
partnerskiego pn. Poprawa efektywności energetycznej na ternie MOF Malbork – Sztum
(oświetlenie uliczne). Wnioskowana kwota refundacji wynosi 88 340,46 zł,
w tym dla Miasta i Gminy Sztum – 53 858,47 zł. Wniosek jest w trakcie weryfikacji.
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5.

6.

W dniu 6 marca 2018 r. złożono I wniosek o płatność w ramach projektu pn. Pomorskie
Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 Partnerstwo Gminy Kwidzyn. Jest to wniosek sprawozdawczy, w którym nie występowano
o refundację poniesionych wydatków.
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. Już
blisko 100 osób wzięło udział w szkoleniach na terenie naszej gminy. W okresie
sprawozdawczym zajęcia były realizowane w Czerninie, Pietrzwałdzie, Nowej Wsi
oraz w Sztumie. W najbliższym czasie szkolenia kolejne grupy w Postolinie oraz w
Sztumie rozpoczną szkolenia. Zgodnie z założeniami projektu na terenie Miasta i Gminy
Sztum ma zostać przeszkolonych 360 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 09 marca br. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację następujących
zadań publicznych:
1) w zakresie turystyki i krajoznawstwa:
a) organizacja cyklu minimum 2 rajdów rowerowych turystycznych upowszechniających
wiedzę o Ziemi Sztumskiej skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum (do
wykorzystania rowerowy quest) – do 2.800 zł.
2) w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a) opieka paliatywna nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową z terenu Miasta i
Gminy Sztum – do 5.000 zł,
b) spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Sztum –
do 1.000 zł.
3) w zakresie edukacji, oświaty i wychowania:
a) wyrównywanie szans edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym– do 6.000 zł.
4) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
a) organizacja i realizacja Harcerskiej Akcji Letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta
i Gminy Sztum – do 5.000 zł,
b) organizacja i realizacja przedsięwzięcia kulturalnego mającego na celu
podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej poprzez organizację stoiska
produktów lokalnych Ziemi Sztumskiej podczas Dożynek Gminnych– do 3.000 zł,
c) organizacja wystawy plenerowej promującej lokalnych twórców z terenu Miasta
i Gminy Sztum – do 2 100,00 zł,
d) utworzenie drewnianej Szopki Bożonarodzeniowej na Placu Wolności nawiązującej do
folkloru i tradycji Dolnego Powiśla – do 6 000,00 zł.
Zadania zainicjowane w Mieście i Gminie Sztum w ramach animacji przestrzeni
publicznej poprzez projekty kulturalno- edukacyjne integrujące społeczność lokalną i
wzbogacające życie kulturalne Gminy:
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e) Lato w fosie - organizacja czasu wolnego mieszkańcom Miasta i Gminy Sztum poprzez
cykl minimum 5 warsztatów gier towarzyskich na terenie fosy staromiejskiej– do
2.000zł.
Zadania zainicjowane w Mieście i Gminie Sztum z okazji 100 rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości:
f) Organizacja cyklu minimum 5 wykładów pt. "Nasza droga do niepodległości"
ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i sytuacji na Ziemi Sztumskiej –
do 1.500 zł,
g) Piknik historyczny z turniejem (testem) wiedzy tematycznie związanej z 100 rocznicą
odzyskania przez Polskę Niepodległości – do 4.000 zł,
h) Zamaluj lokalnie czyli sztuka ulicy - stworzenie projektu zawierającego hasło bądź
motyw nawiązujący do 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, a
następnie zrealizowanie go w Sztumie np. w postaci muralu, wspólnego obrazu na
powierzchni, będącej częścią przestrzeni publicznej – do 1.800 zł,
i) Historia kołem się toczy/Rajd rowerowy do Małej Polski (Janowo) – do 1.800 zł.
Ogłoszony nabór trwa do 05 kwietnia br.
2.

W dniu 23 lutego br. przyznano stypendia sportowe na rok 2018 roku następującym zawodnikom:
Julii Ewertowskiej, Oliwii Majewskiej – zawodniczkom Uczniowskiego klubu Sportowego
Sokolik oraz Kamilowi Jesionkowskiemu, Konradowi Drałus i Kacprowi Traczewskiemu –
zawodnikom Klubu Sportowego Victoria. Wymienionym sportowcom przyznano stypendia
sportowe na łączną kwotę 7 700,00 zł.

3.

W dniach 15-16 lutego br. w Sztumie gościła oficjalna delegacja z miasta partnerskiego
Polessk w Rosji. Wizyta zawiązana była ze zorganizowanym spotkaniem roboczym
dotyczącym przygotowywanego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020.
W dniu 8 marca br. przygotowano wydarzenie dla kobiet w namiocie promocyjnym przed
Urzędem Miasta i Gminy Sztum w ramach akcji promocyjnej – obchodów Dnia Kobiet.

4.

W okresie międzysesyjnym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zostało
objętych 7 przedsięwzięć:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

„I Sztumski Piknik Zdrowotny „Sztum jest FIT”, organizowany przez Klub Olimpiad
Specjalnych przy SOSW w Uśnicach, który miał się odbyć 17 marca 2018 roku, termin
przedsięwzięcia przełożony został na kwiecień br.
Licealiada pod hasłem „Licealiada dla Niepodległej”, organizowana przez Zespół Szkół
im. Jana Kasprowicza w Sztumie, w dniu 21 marca 2018 roku.
X Jubileuszowe Forum dla Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego „Od aktywności do
umiejętności” organizowane przez Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sztumie oraz
Stowarzyszenie „Przyjaciele Dzieci”, w dniu 7 kwietnia 2018 roku.
„Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta PSP w Sztumie” organizowany przez
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie, w dniu 7 kwietnia 2018r.
„Mistrzostwa Szkół w Superfarmera”, organizowane przez Klub Gier Planszowych
PIONKOLANDIA, w dniu 9 maja 2018 roku.
„V Piknik z Iskrą oraz VIII Zawodów w Skokach Przez Przeszkody o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum”, organizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej w
Sztumskim Polu Klub Jeździecki Iskra, w dniu 20 maja 2018 roku.
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7.

„Rajd dla odkrywców”, organizowany przez Główną Kwaterę Związku Harcerstwa
Polskiego w Warszawie, w dniach 1-5 sierpnia 2018 roku.

Obecnie weryfikacji i ocenie formalnej podlegają 2 wnioski o objęcie Patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum przedsięwzięć:
1.

II Sztumski Festiwal Biegowy 3 Maja pod hasłem „Bieg Solidarności na 100-lecie
Niepodległości”, organizowany przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum,
w dniu 3 maja 2018 roku.
Przedsięwzięcie
pn.:
„Kalendarz
Stowarzyszenia+
Teledysk
Dotyczący
Niepełnosprawności” organizowane przez Stowarzyszenie Dwie Strony Medalu,
w terminie od 21 marca do 30 listopada 2018 roku.

2.

W okresie międzysesyjnym odbyły się 3 wydarzenia pod Patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum:
1. Trzeci bieg - XIX Zimowe Grand Prix Sztumu w biegach Przełajowych, organizowany
przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum, w dniu 17 lutego 2018 roku.
2. „VII Mistrzostwa Sztumu w Rummikub”, organizowane przez Klub Gier Planszowych
PIONKOLANDIA, w dniu 17 marca 2018 roku.
3. Licealiada pod hasłem „Licealiada dla Niepodległej”, organizowana przez Zespół Szkół
im. Jana Kasprowicza w Sztumie, w dniu 21 marca 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. W okresie międzysesyjnym
podpisano umowy partnerskie ze Stowarzyszeniem „Dar Serca” i Spółdzielnią Socjalną
„Iskra” oraz umowę dofinansowania projektu.
Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz
ich rodzin. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych
świadczonych na obszarze Miasta i Gminy Sztum dla 118 osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin z obszaru Miasta i Gminy Sztum
Grupa docelowa projektu: 118 osób (71K,47M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym oraz ich rodziny zamieszkujących obszar Miasta i Gminy Sztum, w tym:
*rodziny: 60 osób (34 rodziców, 26 dzieci),
*seniorzy: 40 osób (28K,12M) w wieku 60+,
*osoby z niepełnosprawnościami: 18 osób (10K,8M).
Najważniejsze przedsięwzięcia:
*objęcie 60 osób usługami społecznymi w ramach wsparcia dla rodzin,
*objęcie 58 osób usługami społecznymi w ramach wsparcia dla osób starszych i osób
z niepełnosprawnościami.
Charakterystyka wsparcia:
1. Wsparcie Rodzin (60 osób),
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2. Wsparcie Seniorów (40 osób),
3. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami- 18 osób, w tym szkolenie/kształcenie
opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami (6 osób) i szkolenia na opiekunów
(10 osób.).
Całkowita wartość projektu: 1 388 988 zł, w tym dofinansowanie 1 319 538 zł (95%);
planowany okres realizacji: kwiecień 2018 – czerwiec 2020.
2. Pozytywnie rozstrzygnięto 3 wnioski o dofinansowanie złożone przez MGOPS w
ramach ogłoszonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursów:,
to jest:
a) 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;
b) 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, alpakoterapia itp. itd.;
c) Projekt „Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna – wdrożenie zmian
organizacyjnych w MGOPS w Sztumie” – uzyskał finansowanie w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego Programu POWER 2004-2020.
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 6 wywiadów środowiskowych w celu udzielenia pomocy finansowej
w związku z udziałem w projekcie bądź podjęciem prac społecznie
użytecznych/stażu/zatrudnienia;
- zorganizowano warsztaty grupowe PAI dla 5 uczestników zajęć w Klubie Integracji
Społecznej;
- realizowano prace społecznie użyteczne 5 instytucjach/podmiotach dla 5 uczestników
projektu;
- monitorowano przebieg 14 staży zawodowych – we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną
„Iskra”;
- zrealizowano „Warsztaty przedsiębiorczości i ekonomii społecznej” dla 6 uczestników;
- liczba osób, które podjęły zatrudnienie w wyniku realizacji działań projektowych –
19 osób.
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób dotkniętych bądź zagrożonych
wykluczeniem społecznym ; całkowita wartość projektu przypadająca na Miasto i Gminę
Sztum wynosi 1 739 987,00 zł (w okresie 3 lat, tj. 2016-2018).
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 okresie
międzysesyjnym trwały prace nad aktualizacją LPR zgodnie ze wskazaniami Urzędu
Marszałkowskiego. Do 23.03.2018 r. planowane jest ostateczne sprawdzenie dokumentu
i przygotowanie go do konsultacji społecznych, a następnie przedłożenie radnym rady
Miejskiej w Sztumie celem przyjęcia w drodze uchwały. Następnie LPR będzie
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weryfikowany przez UMWP i wpisany na listę gminnych programów rewitalizacji. Do czasu
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. Sztumska Zbiórka Żywności – w dniach 16, 17 oraz 23, 24 marca br. we współpracy
z Caritas oraz wolontariuszy ze SP nr 1 w Sztumie i Zespołu szkół w Sztumie
przeprowadzono wielkanocną zbiórkę żywości.
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 370 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 1521
Kart tradycyjnych oraz 85 elektronicznych. Liczba rodzin, które otrzymały SKDR
wynosi 277.
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 13 osób. Osoby korzystające
z ww. usługi zostały dodatkowo objęte nowym projektem tzw. „Kopertą życia”, z której
to usługi korzysta ogółem 73 osoby.
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
8 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym motywując do podjęcia leczenia; z Punktu
Konsultacyjnego „Krokus” skorzystało 45 mieszkańców MiG Sztum; odbyło się
7 indywidualnych dyżurów członków GKRPA oraz 1 wspólne posiedzenie; na posiedzenia
członków GKRPA wezwano 25 osób.
W rozstrzygnięto ogłoszone konkursy ofert na realizację zadań publicznych wskazanych
w Programie oraz podpisano stosowne umowy.
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 7 Niebieskich Kart; zwołano 19 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 149, natomiast świadczenia rodzinne
wypłacane są dla 1239 rodzin (w tym zasiłki rodzinne 624).
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15. Program Rodzina 500+ - obecnie świadczenie 500+ pobiera w MGOPS w Sztumie 1196
rodzin (na 1896 dzieci), a wartość wypłaconych w miesiącu lutym br. świadczeń wyniosła
914.391 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.
16. W okresie międzysesyjnym wydano 190 decyzji administracyjnych w zakresie
świadczeń pomocy społecznej, 147 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz
31 decyzji dot. dodatku energetycznego.
Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystały w okresie międzysesyjnym 197 rodziny (378
osób w rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystało 209 rodzin (638 osoby
w rodzinie).
W ww. okresie przeprowadzono ogółem 169 wywiadów środowiskowych, w tym
13 alimentacyjnych, podpisano i wdrożono 13 nowych kontraktów socjalnych.
W schroniskach przebywało 14 klientów, W DPS przebywało 14 mieszkańców MiG
Sztum, a w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie (RDP) przebywało 7 podopiecznych
(w tym 3 z terenu naszej gminy); z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 27
osób, natomiast w formie specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 9 osób.
Wsparciem w postaci gorącego posiłku objętych było 223 dzieci w przedszkolach
i szkołach oraz 16 osób dorosłych. Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej
skorzystało 70 rodzin (106 osób w rodzinie).
W środowiskach rodzin zagrożonych kontynuowano wsparcie w postaci 2 asystentów
rodziny (18 rodzin). Od stycznia 2018 r. w 2 środowiska wprowadzono wsparcie 2 rodzin
wspierających.
20. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – we współpracy z Polskim Czerwonym
Krzyżem w Gdańsku do wymienionego programu zakwalifikowano 1200 osób, żywność
wydawano zakwalifikowanym mieszkańcom w miesiącu marcu 2018 r., skierowania
otrzymało 940 osób.
VII. W ZAKRESIE OŚWIATY:
I.
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.
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W okresie międzysesyjnym:
1. Wprowadzono zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu.
2. W okresie międzysesyjnym odbyły się zajęcia wyjazdowe do Centrum Hewelianum w
Gdańsku w ramach zajęć Laboratorium Naukowo-Technicznego. W zajęciach brało
udział 155 uczniów i 21 nauczycieli Zespołu Szkół w Czerninie oraz Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie.
3. W dniach 19-21.02.2018 roku przeprowadzono szkolenia w zakresie stosowania narzędzi
TIK w bloku językowym, w matematyce oraz w bloku naukowo-technicznym. W
szkoleniach brało udział 67 nauczycieli ze szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana
Pawła II w Sztumie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie,
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Zespołu Szkół w Czerninie i Zespołu Szkół w
Gościszewie.
4. W dniu 07.03.2018 roku odbyły się zajęcia wyjazdowe do Instytutu Biologii /
Biotechnologii mieszczącego się na Uniwersytecie Gdańskim w ramach zajęć
Laboratorium Naukowo-Technicznego. W zajęciach brało udział 40 uczniów i 6
nauczycieli Zespołu Szkół w Czerninie.
5. W dniach 12-14.03.2018 roku przeprowadzono szkolenie w zakresie umiejętności
posługiwania się metodami pracy dostosowanymi do potrzeb indywidualnych
możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W szkoleniu brało udział
64 nauczycieli ze szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, Szkoły
Podstawowej w Nowej Wsi, Zespołu Szkół w Czerninie i Zespołu Szkół w Gościszewie.
6. W dniu 20.03.2018 roku odbyły się zajęcia wyjazdowe do Teatru Szekspirowskiego w
Gdańsku w ramach zajęć Laboratorium językowego. W zajęciach brało udział 23
uczniów i 3 nauczycieli Zespołu Szkół w Gościszewie.
7. W dniu 23.03.2018 roku do Zespołu Szkół w Czerninie zorganizowano warsztaty
astronomiczne w ramach Mobilnego planetarium. W warsztatach astronomicznych
uczestniczyło 56 uczniów zajęć laboratorium przyrodniczego oraz 124 uczniów zajęć
pogotowia matematyczno- przyrodniczego. Z warsztatów skorzystali uczniowie Zespołu
Szkół w Czerninie, Zespołu Szkół w Gościszewie oraz Szkoły Podstawowej w Nowej
Wsi.
8. Dokonano rozliczenia godzin przeprowadzonych zajęć przez nauczycieli za okres
19.02.2018-16.03.2018.
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.
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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. wprowadzono zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu,
3. ogłoszono kolejny (dziesiąty) konkurs na stanowisko koordynatora projektu,
4. w dniach 5-7 marca zorganizowano dla 213 dzieci interaktywne spektakle z elementami
języka angielskiego pn. „Nadchodzi Pipi”,
5. przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli:
a. w dniu 17.02.2018 roku Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i
możliwości psychofizycznych uczniów warsztat praktycznych umiejętności dla 23
nauczycieli.
b. w dniu 03.03.2018 roku Terapia ręki, rozwijanie motoryki małej i grafomotoryki –
warsztat praktycznych umiejętności dla 23 nauczycieli.
c. W dniu 24.03.2018 roku Nowoczesna i atrakcyjna lekcja z komputerem/tabletem w
przedszkolu dla 24 nauczycieli.
3) Projekt pn. „Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie
oszczędzać energię w szkole”, którego pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités”, a podmiotem przekazującym dofinansowanie jest 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 jest realizowany w latach 2016-2017 oraz 20172018.
W okresie międzysesyjnym:

1. Realizowano projekt w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, Gimnazjum
Nr 2 w Czerninie, Szkole Podstawowej w Czerninie oraz w Szkole Podstawowej w
Gościszewie.
2. Przygotowano dane do wyliczenia osiągniętych oszczędności energii i oszczędności
finansowanych w 2017 roku,
3. Dokonywano wyliczeń osiągniętych oszczędności energii i oszczędności finansowanych w
2017 roku
4. Przygotowano raporty dla koordynatora projektu ze Stowarzyszenia Gmin Polska sieć
„Energie Cités”.
4) W ramach programu pn. Aktywna tablica trwają prace związane z przygotowaniem
wniosków o dofinansowanie zakupu pomocy multimedialnych (tablic multimedialnych i
interaktywnych monitorów). Planowana wartość dofinansowania 52.500 zł. Wkład własny
musi wynosić 20 % 10.500,00 zł.
5) W ramach programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dla wszystkich szkół podstawowych
przygotowano umowy o udostępnienie nieruchomości w celu wybudowania sieci
szerokopasmowego internetu. Stroną umowy jest firma Orange Polska S.A.
6) Przygotowano wniosek o pozyskanie środków finansowych w ramach konkursu ogłoszonego
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przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego RPO w celu podniesienia jakości
edukacji przedszkolnej oraz utworzenia dodatkowych miejsc edukacji przedszkolnej w Nowej
Wsi.
7) Program Maluch+ 2018 - zadanie polega 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) trwają prace związane z opracowaniem koncepcji przebudowy budynku w celu utworzenia żłobka.
II. Bieżąca działalność.

1) Przygotowano Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie określenia
terminów postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum.
2) Przygotowano Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie określenia
terminów postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów do klas I
publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodami tych szkół.
3) Przygotowano i przekazano wnioskodawcy informację publiczną w zakresie liczby miejsc
przedszkolnych w Mieście i Gminie Sztum.
4) Przygotowano i przekazano wnioskodawcy informację publiczną w zakresie liczby dzieci w
przedszkolach publicznych w latach 2008-2016 według danych z Systemu Informacji
Oświatowej.
5) Przygotowywano dane do złożenia spisu w Systemie Informacji Oświatowej według stanu
na 31 marca 2018 roku.
6) Złożono informację do Starostwa Powiatowego w Sztumie w sprawie realizacji przez szkoły
z terenu Miasta i Gminy Sztum Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania
Zakażeniom HIV w 2017 roku.
7) Realizując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w kształceniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum, w okresie międzysesyjnym
złożono dwa wnioski w sprawie przekazania środków Funduszu Pracy na wyodrębniony
rachunek bankowy Gminy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników dla trzech pracodawców na łączną kwotę 24.243,00 zł.
8) Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
złożono zapotrzebowanie do Kuratorium Oświaty w Gdańsku na środki finansowe na
realizację stypendiów oraz zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca 2018 roku w Mieście
i Gminie Sztum. Kwota wnioskowana wynosi 98 994,00 zł. natomiast zaplanowane środki
własne to 24 749,00 zł. Aktualnie trwa aktualizacja dochodów osób ubiegających się o
stypendium o charakterze socjalnym.
9) Wydano trzy decyzje pozytywne przyznające zasiłek szkolny na łączną kwotę 1 400,00 zł.
10) Ogłoszono postepowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa
pomieszczeń Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku
do wymogów przeciwpożarowych. Term składania ofert 16.03.2018 roku. Wpłynęły 2
oferty. Obecnie trwa analiza ofert.
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11) Ogłoszono postepowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wymiana
istniejącego pokrycia dachu dachówką w Zespole Szkół w Czerninie. Termin składania ofert
do 03.04.2018 roku.
III. Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksimiliana Golisza w Sztumie:
1. W dniu 15-16.02.2018 roku uczniowie wzięli udział w finale powiatowym w mini piłkę
siatkową dziewcząt i chłopców w Dzierzgoniu.
2. W dniu 16.02.2018 roku odbył się wyjazd integracyjny na turniej gier do Susza –
członkowie Pionkolandii.
3. W dniu 17.02.2018 roku uczniowie wzięli udział w wielkim finale Zimowych Grand Prix
w Biegach Przełajowych.
4. W dniu 22.02.2018 roku uczniowie wzięli udział w półfinale wojewódzkim w mini piłce
siatkowej chłopców w Kwidzynie.
5. W dniu 23.02.2018 roku odbył się szkolny konkurs Mistrz Matematyki klas VI.
6. W dniu 26.02.2018 roku odbyły się zajęcia profilaktyczne z zakresu udzielania I pomocy
przedmedycznej dla klas 1 prowadzone przez Policję i Straż Pożarną.
7. W dniu 28.02.2018 roku odbył się szkolny konkurs recytatorski „Nasze ulubione wiersze”.
Laureaci Jędrzej Dobrzyński, Filip Skok, Wiktoria Kądziela, Izabella Jagiełło, Aleksandra
Nazarewicz będą reprezentowali szkołę w Konkursie Recytatorskim „Złote Usta”, który
odbędzie się 24 marca 2018 roku w Sztumskim Centrum Kultury.
8. W dniach 02-10.03.2018 roku zorganizowano wyjazdy do kliniki stomatologicznej w
Pruszczu Gdańskim – kompleksowe leczenie zębów uczniów.
9. W dniu 07.03.2018 roku uczniowie będący radnymi wzięli udział w Sesji Młodzieżowej
Rady Gminy.
10. W dniu 13.03.2018 roku uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie
Przyrodniczym „Świetlik”
11. W dniu 14.03.2018 roku odbył się wyjazd do Gdańska do Muzeum II Wojny Światowej
oraz Jump City – klasa 7a i 7b
12. W dniu 14.03.2018 roku odbyły się zajęcia profilaktyczne z zakresu udzielania I pomocy
przedmedycznej dla klas 2 oraz klas: 3b, 3d, 3c, 3j, prowadzone przez Policję i Straż
Pożarną
13. W dniu 15.03.2018 roku uczniowie wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym „Kangur”
14. W dniu 16.03.2018 roku uczniowie wzięli udział w podsumowaniu Olimpiad Specjalnych
w Starostwie Powiatowym w Sztumie-wolontariusze Caritas.
15. W dniu 16.03.2018 roku odbyło się pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej dla klas 1
16. W dniu 19.03.2018 roku uczniowie wzięli udział w międzyszkolnym etapie Konkursu
Mała Olimpiada Historii Polski w Gdańsku.
17. W dniu 19.03.2018 roku odbyło się podsumowanie akcji „Góra grosza” na rzecz
Towarzystwa Nasz Dom.
18. W dniu 20.03.2018 roku odbył się wyjazd do teatru w Elblągu na przedstawienie „Ania Z
Zielonego Wzgórza” – klasa 6c, 4b, 5a.
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19. W dniach 19 - 23.03.2018 roku odbyły się obowiązkowe zajęcia profilaktyczne „Lekki
tornister” – kontrola plecaków szkolnych,
przypomnienie zasad dotyczących
pozostawiania części podręczników i przyborów w szkole, ważenie plecaków.
20. W dniu 21.03.2018 roku uczniowie wzięli udział w Licealiadzie „Dla Niepodległej”.
21. W dniu 22.03.2018 roku odbyła się lekcja wychowania fizycznego w Jump City w
Gdańsku – klasa 6a i 6b.
22. W dniu 26.03.2018 roku uczniowie wzięli udział w Żywych Lekcjach Historii – Bractwo
Rycerskie KERIN.
2) W Szkole Podstawowej W Nowej Wsi:
1. W dniu 28.02.2018 roku realizowano projekt pn. „Czytaj razem z nami”.
2. W dniu 06.03.2018 roku dziewięcioro uczniów wzięło udział w konkursie matematycznym
„Pangea”.
3. W dniu 15.03.2018 roku szesnaścioro uczniów wzięło udział w konkursie matematycznym
„Kangur”.
4. W dniu 21.03.2018 roku odbył się konkurs rachmistrzów, którego organizatorem był Bank
Spółdzielczy w Sztumie.
5. W dniu 21.03.2018 r. miały miejsce obchody z okazji Dnia Wiosny.
6. W miesiącu marcu:
a) odbyło się przygotowanie prac plastycznych na konkurs: „Pies i kot potrzebują mojej
pomocy” oraz na konkurs „Jak pomagać zwierzynie w lesie i na polach”,
b) odbyły się zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy I,
c) odbyły się prace projektowe związane z budową szerokopasmowego przyłącza do sieci
INTERNET w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
d) miało miejsce przekazanie placu budowy na realizację projektu termomodernizacji
budynków Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.
3) W Zespole Szkół w Czerninie:
1. W dniu 13.02.2018 roku odbyła się impreza szkolna – Walentynki. Uczniowie z klas IV –
VII przygotowali zdrowe, zakochane kanapki, które bardzo wabiły wzrok i wzbudzały
apetyt.
2. W dniu15.02.2018 roku uczennice z klasy szóstej wzięły udział w Powiatowych Igrzyskach
Dzieci w Piłkę Siatkową. Dziewczęta zdobyły II miejsce.
3. W dniu 17.02.2018 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Czerninie odbył się turniej
"Jonatana" w tenisie stołowym.
4. W dniu 19.02.2018 roku Filip Majewski z klasy III B reprezentował Zespół Szkół w
Czerninie w trzecim etapie Kuratoryjnego Konkursu Geograficznego w Szkole w Trąbkach
Wielkich.
5. W dniu 22.02.2018 roku odbył się półfinał ligi w Słupsku. Pod okiem komisji w czasie 90
minut uczniowie rozwiązywali 5 zadań otwartych. Julia Jasieńska, Zuzanna Kaniepień,
Marta Zołotar z klasy VII oraz Filip Majewski z III B brali udział w półfinale Ligi
Matematycznej organizowanej przez Akademię Pomorską w Słupsku. Konkurs składa się z
trzech etapów: korespondencyjnej, półfinału i finału. I etap Ligi polegał na rozwiązaniu
trzech zestawów zadań ( przez 3 miesiące od października do grudnia) i wysłaniu ich do
S t r o n a 19 | 26

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

organizatora. Po podliczeniu punktów komisja zakwalifikowała do półfinału 238 uczniów
klas VII szkoły podstawowej i gimnazjum, spośród 386 biorących udział w konkursie.
6. W dniu 22.02.2018 roku Julia Jasieńska, Zuzanna Kaniepień, Marta Zołotar z klasy VII oraz
Filip Majewski z IIIb wzięli udział w półfinale Ligi Matematycznej organizowanej przez
Akademię Pomorską w Słupsku.
7. W dniu 01.03.2018 roku odbyły się Igrzyska Dzieci w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców.
W rozgrywkach uczestniczyły reprezentacje trzech szkół - Mikołajek Pomorskich, Szkoły
Podstawowej nr 2 ze Sztumu oraz Czernina.
8. W dniu 01.03.2018 roku w Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych uczniowie klasy III a
zapalili znicze pod obeliskiem Zdzisława Badochy ps. "Żelazny" w Czerninie.
9. W dniu 02.03.2018 roku uczniowie klasy VI i VII wzięli udział w projekcji filmu ,, Cudowny
chłopak " w tczewskim kinie Helios. Opowieść o chłopcu ze zdeformowaną twarzą,
wzruszyła i rozbawiła. Młodzi widzowie przeżyli dramat bohatera, który był,, inny". Po
filmie młodzież mogła podyskutować z psychologiem na temat dyskryminacji i bullyingu
w szkole.
10.
W dniu 07.03.2018 roku Zespół Szkół w Czerninie odwiedził Teatr TAK z
interaktywnym przestawieniem pt. „Nadchodzi Pipi” z elementami języka angielskiego.
11.
W dniach 05-06.03.2018 roku trzynastu uczniów Szkoły Podstawowej w
Czerninie przystąpiło do konkursu Pangea. Patronem merytorycznym konkursu jest
Międzynarodowa Szkoła Meridian w Warszawie. Konkurs przeprowadzany jest w
Niemczech, Polsce, Belgii, Danii, Portugalii, Francji, Irlandii, Włoszech, Litwie, Austrii,
Szwecji, Szwajcarii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Czechach i na Węgrzech. Organizowany
jest w dwóch etapach: etap szkolny koordynowany jest w szkołach przez nauczycieli
przedmiotu, na etap finałowy najlepsi uczniowie zapraszani są do Warszawy. Uczestnicy
konkursu: Zuzanna Glosa, Jacek Zołotar, Iga Sztandarska, Maja Wesołowska, Viktoria Itrich
z kl. IV, Maja Pietrzyk Cypran Kapuściński z kl. V, Ola Kanarek, Małgorzata Majewska,
Agata Smkalla z kl. VI, Julia Jasieńska, Marta Zołotar, Zuzanna Kaniepień z kl. VII
Koordynator konkursu Mirosława Sztandarska
12.
W dniu 13.03.2018 roku w Zespole Szkół w Czerninie pojawił się pan Paweł Ejzenberg
– finalista trzeciej edycji programu „MAM TALENT”, „CZŁOWIEK BEZ BARIER 2013”
czasopisma Integracja, który był zaproszony przez księdza - Pawła Smaglijenko.
13.
W dniu 14.03.2018 roku odbyły się eliminacje do XIII edycji Konkursu Rachmistrzów.
Organizatorem tego konkursu jest Bank Spółdzielczy w Sztumie. W zmaganiach
uczestniczyło 10 uczniów. Dwoje uczniów z najlepszymi wynikami zakwalifikuje się do
finału, który będzie przeprowadzony w Sztumie. Głównym celem konkursu jest
zainteresowanie młodzieży bankowością, rachunkowością oraz przygotowanie do
zarządzania finansami w dorosłym życiu.
14.
W dniu 16.03.2018 roku odbyła się Wielkanocna zbiórka żywności.
15.
W dniu 09.03.2018 roku odbył się finał Ligi Matematycznej w Gdańsku. Do finału
wojewódzkiego konkursu zakwalifikowało się 33 uczniów z różnych szkół województwa
pomorskiego, m.in. Julia Jasieńska i Marta Zołotar. Julia zajęła w konkursie III miejsce.
16.
W dniu 17.03. 2018 roku odbył się turniej tenisa stołowego – POWITANIE WIOSNY.
17.
Dwie uczennice klasy siódmej Julia Jasieńska i Marta Zołotar zakwalifikowały się do
etapu finałowego Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego PANGEA. Dziewczęta
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rozwiązały test konkursowy na 86 % i 84%. Znalazły się tym samym wśród 30 najlepszych
uczniów z całej Polski startujących w konkursie, którzy będą rywalizować w finale. Etap
końcowy konkursu odbędzie się w Warszawie.
4) W Zespole Szkół w Gościszewie:
1. W dniu 06.03.2018 roku uczniowie wraz z opiekunem wzięli udział w spotkaniu
Młodzieżowej Rady Gminy.
2. W dniu 13.03.2018 roku uczniowie klasy IV Zespołu Szkół w Gościszewie oglądali spektakl
muzyczny na motywach powieści L.M. Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza” w
Elblągu.
3. W dniu 16.03.2018 roku odbył się w naszej szkole I etap matematycznego "Konkursu
Rachmistrzów" zorganizowanego przez Bank Spółdzielczy w Sztumie. Uczestniczyło w tym
konkursie 5 uczniów z klasy VII. Uczniowie rozwiązywali zdania konkursowe pod opieką
przedstawiciela Banku Spółdzielczego.
4. Trwają intensywne prace związane z budową sali gimnastycznej. W każdą środę odbywają
się spotkania dotyczące realizacji inwestycji. Inwestycja przebiega zgodnie z przyjętym
harmonogramem.
5. Realizowane są zakupy mebli i pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej i
Publicznego Przedszkola w Gościszewie.
5) W Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
1. W dniu 15.02 2018 roku w ramach zajęć z przedsiębiorczości odbyło się spotkanie uczniów
klasy IIIb z konsultantkami firmy kosmetycznej „Mary Kay”. Celem warsztatów było
pokazanie, jak ważne jest kreowanie własnego wizerunku w poszukiwaniu pracy.
2. W dniu 21.02.2018 roku odbył się koncert „W krainie Inków” przygotowany przez Łódzkie
Biuro Koncertowe „Wirtuoz”. Uczniowie mogli poznać tradycyjne instrumenty muzyczne
używane przez mieszkańców Ameryki Południowej. Usłyszeli również znane i mniej znane
rytmy południowe i mieli okazję spróbować swoich sił w grze na tych instrumentach.
3. W dniu 27.02.2018 roku uczniowie klas I a i I b dzięki sztumskiej Policji i Straży Pożarnej
wzięli udział w szkoleniu. Najważniejsze w życiu jest... życie. Mamy je tylko jedno.
Znajomość zasad udzielania fachowej pierwszej pomocy może być przydatna w każdej
chwili naszego życia. Pierwszaki zaliczyły szkolenie na „szóstkę”.
4. W dniu 28.02.2018 roku odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej
Dziewcząt i Chłopców. Po zaciętej walce, która toczyła się do końca turnieju, dziewczęta z
naszej szkoły SP 1 zdobyły I miejsce, w rywalizacji chłopców drużyna naszej szkoły
wywalczyła II miejsce. Reprezentacja naszej szkoły: Dziewczęta: Karolina Kapszewicz,
Paulina Osińska ,Oliwa Brzezińska, Marysia Bołkowska, Kinga Lis, Martyna Spiner, Nicola
Kerepin, Emila Lotarska, Joanna Gresik. Chlopcy: Daniel Szydłak, Rafał Walichnowski,
Adrian Ossowski, Marcin Kowszewicz, Krzysztof Andrzejewski, Krzysztof Rakowski,
Kowal Kacper, Piekarski Albert, Szymon Sombrowski.
5. W dniu 14.03.2018 roku uczniowie: Wiktoria Derbich i Nikodem Gajda wzięli udział w IV
edycji ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego W kręgu poezji i prozy lagrowej
więźniarek KL Ravensbrück w eliminacjach wojewódzkich.
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6. W dniu 14.03.2018 roku odbył się Półfinał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w
Piłce Ręcznej. Nasze dziewczyny mogły zaprezentować swoje umiejętności grając z
najlepszymi drużynami z sąsiednich powiatów. W efekcie zajęły IV miejsce.
7. W dniu 16.03.2018 roku młodzież wzięła udział w zajęciach warsztatowych w Straży
Pożarnej w Sztumie. Celem spotkania była pomoc w przygotowaniu młodzieży do konkursu
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
8. W dniu 23.03.2018 roku uczniowie wzięli udział w wojewódzkim konkursie „Bohaterowie
II wojny światowej na Pomorzu”. W etapie regionalnym dla uczniów szkół podstawowych
- finalistą został Maciej Kopczyński z kl. IV, laureatem - Cyprian Piróg klasa IV .
9. W dniu 23.03.2018 roku odbył się konkurs dla uczniów gimnazjum, „II wojna na Pomorzu
1939-1945”. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się wszyscy uczestnicy z
gimnazjum- 4 osoby.
10.
W dniach 24-25.03.2018 roku uczniowie klas IV i gimnazjum wzięli udział w
Powiatowym Konkursie Recytatorskim o "Złote usta".
6) W Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. „Kubusia Puchatka” w
Sztumie:
1. W dniu 16.02.2018 roku w grupie dzieci 3 i 5 – letnich odbyły się zajęcia w związku z
obchodami Międzynarodowego Dnia Kota. Celem zajęć było przybliżenie dzieciom historii
powstania kotów oraz zwrócenie uwagi na znaczenie kotów w życiu człowieka, jak również
budzenie sympatii do nich.
2. W dniu 22.02.2018 roku wszystkie dzieci 4-5-6 letnie wzięły udział w Spartakiadzie
Sportowej, która odbyła się w hali sportowej w Gimnazjum w Sztumie. Celem spotkania
było propagowanie kultury sportowej wśród dzieci. Dzieci wykazały się dużą sprawnością
fizyczną, przestrzegały zasad zdrowej rywalizacji, wspaniale bawiły się współpracując w
drużynie. Na zakończenie wszystkie grupy otrzymały dyplom oraz złoty puchar.
3. W dniu 27.02.2018 roku oraz 06.03.2018 roku w grupie 4-5 latków odbyły się warsztaty pt.
„Zabawy taneczne z zumbą”, prowadzone przez wolontariuszkę z SP nr 2
4. W dniu 01.03.2018 roku w ramach realizacji zadań wynikających z rocznego planu pracy
przedszkola odbyły się Obchody Dnia Piegów pt. „Piegi liczymy bo piegi lubimy”. Tego
dnia wszystkie dzieci przyszły do przedszkola z namalowanymi piegami na policzkach i
noskach. W szatni pojawiły się dekoracje z filmowymi postaciami Pipii i Pana Kleksa, przy
których rodzice mogli zrobić swoim pociechom pamiątkowe zdjęcie. Przedszkolaki
wykonywały również zadania, za ich prawidłowe wykonanie każda grupa zdobyła punkty,
w postaci piegów przyklejonych na szablon twarzy. Wszystkie kolorowe buźki z piegami
ozdobiły przedszkolne korytarze.
5. W dniu 05.03.2018 roku w ramach realizacji projektu „Klub zdrowej wiewiórki” w grupie
5-latków odbyło się spotkanie ze stomatologiem a także sportowcem sztumskim panem
Bartoszem Mazerskim. Również w tym dniu dzieci z grupy 6-latków odwiedzili
wolontariusze z Klubu Pionkolandia.
6. W dniu 14.03.2018 roku odbyła się wycieczka przedszkolaków z grupy 5-latków w ramach
realizowanego projektu patriotycznego do Dzierzgonia do Galerii Artystycznej „Przystań”
na wystawę pisanek. Koszt wycieczki pokryli rodzice dzieci.
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7. W dniu 21.03.2018 roku odbyły się obchody z okazji powitania Pierwszego Dnia Wiosny.
Tego dnia dzieci odwiedziła Pani Wiosna.
8. Realizowano projekt matematyczny pt. „Kolorowa matematyka z klockami Numicon –
zabawy wprowadzające dzieci w świat matematyki” w grupach dzieci 3 i 4-5 letnich.
9. Kontynuowano projekt w grupie 3 latków oraz 6 – latków „Zwierzaki i ich przyjaciele
dzieciaki”.
10.
Realizowano projekt w grupie dzieci 3 letnich „Języczkowe zabawy” oraz „Mały
patriota”.
11.
Kontynuowano projekt „Bzik matematyczny” w grupie dzieci 6 – letnich.
12.
Prowadzono dodatkowe bezpłatne zajęcia dla przedszkolaków z j. niemieckiego i kółka
matematycznego – stwarzanie możliwości do rozwijania zdolności i zainteresowań dzieci.
13.
W dniach od 14-26.02.2018 roku w grupach odbyły się zebrania podsumowujące pracę
opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną w I półroczu.
14.
W dniu 13.02.2018 roku w grupie dzieci 5 i 6 letnich odbyły się zajęcia otwarte dla
rodziców. Rodzice mieli możliwość obserwowania swoich pociech w czasie zajęć, ich
aktywności, koncentracji uwagi oraz zasobu wiadomości i umiejętności.
15.
W dniu 15.02.2018 roku oraz 08.03.2018 roku w ramach Kampanii społecznej Cała
Polska Czyta Dzieciom dzieci z grupy 4 i 6 letnich wybrały się do SCK w Sztumie na głośne
czytanie pod hasłem „Sztumianie czytają”.
16.
W dniu 19.02.2018 roku rodzice dzieci z grupy 6 –latków wzięli udział w pedagogizacji
pt. „Dojrzałość szkolna”.

VIII. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
15.02.2018
14:00 - Jęz. niemiecki UTW (E. Michalik)
15:00 - Zajęcia wokalne dla młodzieży (M. Sawicki)
15:45 - Zajęcia taneczne dla dzieci (A. Musiał)
16.02.2018
18:00 - KINO - Narzeczony na niby
17.02.2018
09:30 - Grand Prix Sztumu w biegach przełajowych
18:00 - KINO - Narzeczony na niby
18.02.2018
12:00 - Walentynkowy Turniej Baśki
18:00 - KINO - Narzeczony na niby
19.02.2018
15:00 - Zajęcia wokalne dla dzieci (M. Seibert)
15:15 - Zajęcia taneczne dla młodzieży (A. Musiał)
20.02.2018
16:00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
18:00 - KINO - DKF: Konstytucja
21.02.2018
12:00 - Zespół wokalny UTW (M. Sawicki)
13:00 - KINO - Sztuka w kinie - Beksińscy. Album wideofoniczny
14:00 - Kurs keyboardu dla młodzieży (M. Sawicki)
14:00 - Zajęcia gitarowe (K. Tarasiuk)
15:15 - Zajęcia taneczne dla młodzieży (A. Musiał)
18:00 - KINO - Sztuka w kinie - Beksińscy. Album wideofoniczny
22.02.2018
14:00 - Jęz. niemiecki UTW (E. Michalik)
15:00 - Zajęcia wokalne dla młodzieży (M. Sawicki)
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15:45 - Zajęcia taneczne dla młodzieży (A. Musiał)
23.02.2018
18:00 - KINO - Podatek od miłości
24.02.2018
18:00 - KINO - Podatek od miłości
25.02.2018
18:00 - KINO - Podatek od miłości
26.02.2018
09:30 - Jęz. angielski UTW (N. Markiewicz)
10:00 - Warsztaty komputerowe UTW (A. Bartnicka)
15:00 - Zajęcia wokalne dla dzieci (M. Seibert)
15:15 - Zajęcia taneczne dla młodzieży (A. Musiał)
16:00 - Warsztaty ruchowe UTW (E. Piotrowska)
27.02.2018
10:00 - Jęz. angielski UTW (N. Markiewicz)
11:00 - KINO - Kino Niepodległa 2018 - Hiszpanka
14:30 - Warsztaty żywienia UTW (K. Januszkiewicz)
16:00 - Spotkanie organizacyjne Klubu Senior+
16:00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
18:00 - KINO - Kino Niepodległa 2018 - Hiszpanka
28.02.2018
12:00 - Zespół wokalny UTW (M. Sawicki)
14:00 - Kurs keyboardu dla młodzieży (M. Sawicki)
14:00 - Zajęcia gitarowe (K. Tarasiuk)
15:15 - Zajęcia taneczne dla młodzieży (A. Musiał)
16:00 - Zajęcia jogi UTW (A. Furyk)
18:00 - Próba zespołu rockowego (M. Ufnal)
01.03.2018
14:00 - Jęz. niemiecki UTW (E. Michalik)
15:00 - Zajęcia wokalne dla młodzieży (M. Sawicki)
16:15 - Zajęcia taneczne dla młodzieży (A. Musiał)
02.03.2018
16:00 - Próba Sztumskiej Orkiestry Dętej
18:00 - Wernisaż - Teresa Płotkowiak - grafika
18:00 - KINO- Ignacy Loyola
03.03.2018
18:00 - KINO - Ignacy Loyola
20:30 - Recital Kabaretu Młodych Panów
04.03.2018
18:00 - KINO - Ignacy Loyola
05.03.2018
09:30 - Jęz. angielski UTW (N. Markiewicz)
10:00 - Warsztaty komputerowe UTW (A. Bartnicka)
15:00 - Zajęcia wokalne dla dzieci (M. Seibert)
15:15 - Zajęcia taneczne dla młodzieży (A. Musiał)
16:00 - Warsztaty ruchowe UTW (E. Piotrowska)
06.03.2018
10:00 - Jęz. angielski UTW (N. Markiewicz)
16:00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
17:00 - Otwarcie Klubu Senior+ "Amator"
18:00 - DKF - Powrót do Montauk
07.03.2018
10:00 - Zespół wokalny UTW (M. Sawicki)
12:00 - Kurs keyboardu dla młodzieży (M. Sawicki)
14:00 - Zajęcia gitarowe (K. Tarasiuk)
15:15 - Zajęcia taneczne dla młodzieży (A. Musiał)
16:00 - Zajęcia jogi UTW (A. Furyk)
18:00 - Próba zespołu rockowego (M. Ufnal)
08.03.2018
14:00 - Jęz. niemiecki UTW (E. Michalik)
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15:00 - Zajęcia wokalne dla młodzieży (M. Sawicki)
16:15 - Zajęcia taneczne dla młodzieży (A. Musiał)
18:00 - Obchody Dnia Kobiet w świetlicy wiejskiej w Postolinie
18:00 - KINO - Nowe oblicze Greya
09.03.2018
16:00 - Próba Sztumskiej Orkiestry Dętej
18:00 - KINO - Nowe oblicze Greya
20:30 - Koncert Piotra Roguckiego
10.03.2018
11:00 - Program dla UTW "Restart młodości"
18:00 - KINO - Nowe oblicze Greya
18:00 - Obchody Dnia Kobiet w świetlicy wiejskiej w Sztumskim Polu
18:00 - Obchody Dnia Kobiet w świetlicy wiejskiej w Koniecwałdzie
11.03.2018
18:00 - KINO - Nowe oblicze Greya
12.03.2018
09:30 - Jęz. angielski UTW (N. Markiewicz)
10:00 - Warsztaty komputerowe UTW (A. Bartnicka)
12:00 - Warsztaty fotografii cyfrowej (A. Bartnicka, A. Zatorska)
15:00 - Zajęcia wokalne dla dzieci (M. Seibert)
15:15 - Zajęcia taneczne dla młodzieży (A. Musiał)
16:00 - Warsztaty ruchowe UTW (E. Piotrowska)
13.03.2018
10:00 - Jęz. angielski UTW (N. Markiewicz)
15:00 - Warsztaty manualne UTW (E. Grzeca)
16:00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
14.03.2018
10:00 - Zespół wokalny UTW (M. Sawicki)
12:00 - Kurs keyboardu dla młodzieży (M. Sawicki)
14:00 - Zajęcia gitarowe (K. Tarasiuk)
15:15 - Zajęcia taneczne dla młodzieży (A. Musiał)
16:00 - Zajęcia jogi UTW (A. Furyk)
18:00 - Próba zespołu rockowego (M. Ufnal)
15.03.2018
14:00 - Jęz. niemiecki UTW (E. Michalik)
15:00 - Zajęcia wokalne dla młodzieży (M. Sawicki)
16:15 - Zajęcia taneczne dla młodzieży (A. Musiał)
16.03.2018
09:00 - KINO - Jaskiniowiec
16:00 - Próba Sztumskiej Orkiestry Dętej
16:00 - KINO - Jaskiniowiec
17.03.2018
11:00 - VI Mistrzostwa Sztumu w Rummikub
16:00 - KINO - Jaskiniowiec
18:00 - Retransmisja opery "Poławiacze Pereł"
18.03.2018
16:00 - KINO - Jaskiniowiec
19.03.2018
09:30 - Jęz. angielski UTW (N.Markiewicz)
10:00 - Warsztaty komputerowe UTW (A. Bartnicka)
15:00 - Zajęcia wokalne dla dzieci (M. Seibert)
15:15 - Zajęcia taneczne dla młodzieży (A. Musiał)
16:00 - XV Konkurs Potraw Wielkanocnych
16:00 - Warsztaty ruchowe UTW (E. Piotrowska)
20.03.2018
10:00 - Jęz. angielski UTW (N.Markiewicz)
14:30 - Warsztaty żywienia UTW (K. Januszkiewicz)
16:00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
18:00 - KINO - DKF - Syn Królowej Śniegu
21.03.2018
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08:00 - Turniej gier planszowych - Pionkolandia kontra Klub Senior+"Amator"
12:00 - Zespół wokalny UTW (M. Sawicki)
12:00 - Kurs keyboardu dla młodzieży (M. Sawicki)
13:00 - KINO - Sztuka w Kinie - Serce miłości
14:00 - Zajęcia gitarowe (K. Tarasiuk)
15:15 - Zajęcia taneczne dla młodzieży (A. Musiał)
16:00 - Zajęcia jogi UTW (A. Furyk)
18:00 - KINO - Sztuka w Kinie - Serce miłości
18:00 - Próba zespołu rockowego (M. Ufnal)
22.03.2018
14:00 - Jęz. niemiecki UTW (E. Michalik)
15:00 - Zajęcia wokalne dla młodzieży (M. Sawicki)
16:15 - Zajęcia taneczne dla młodzieży (A. Musiał)
17:00 - Wykład UTW - dr Andrzej Leszczyński: Być Europejczykiem. Być Polakiem. Źródła
tożsamości
23.03.2018
16:00 - Próba Sztumskiej Orkiestry Dętej
18:00 - Wernisaż - Łukasz FAVOR Klimkiewicz
18:00 - KINO - Kobiety mafii
20:30 - KINO - Kobiety mafii
24.03.2018
11:00 - Konkurs recytatorski o "Złote Usta 2018"
18:00 - KINO - Kobiety mafii
20:30 - KINO - Kobiety mafii
25.03.2018
10:00 - Konkurs recytatorski o "Złote Usta 2018"
18:00 - KINO - Kobiety mafii
26.03.2018
09:30 - Jęz. angielski UTW (N. Markiewicz)
10:00 - Warsztaty komputerowe UTW (A. Bartnicka)
12:00 - Warsztaty fotografii cyfrowej (A. Bartnicka, A. Zatorska)
15:00 - Zajęcia wokalne dla dzieci (M. Seibert)
15:15 - Zajęcia taneczne dla młodzieży (A. Musiał)
16:00 - Warsztaty ruchowe UTW (E. Piotrowska)
27.03.2018
10:00 - Jęz. angielski UTW (N. Markiewicz)
11:00 - KINO - Kino Niepodległa 2018 - Gorączka
14:30 - Warsztaty żywienia UTW (K. Januszkiewicz)
16:00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
18:00 - KINO - Kino Niepodległa 2018 - Gorączka

IX.

W ZAKRESIE SPRAW ORGANIZACYJNYCH:
W dniach od 5 do 28 lutego odbyło się głosowanie w ramach Sztumskiego Budżetu
Obywatelskiego 2018. W sumie oddanych zostało 898 głosów. 281 osób głosowało przez
Internet, natomiast 617 za pomocą kart papierowych. Frekwencja wyniosła ok 11 %.
Zwycięskie projekty to: „Rozbudowa placu zabaw dla dzieci u zbiegu ulic Chopina
i Wojciechowskiego w Sztumie” (510 głosów) oraz „Siłownia plenerowa w Parku Miejskim
w Sztumie” (195 głosów).

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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