INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XXXIV sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 29 marca2017 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji
17 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 podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.6.2017.EP1 z dnia
06.02.2017 r. zgodnie z decyzją Nr 3.1/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 lutego 2017 r. ustalono na
2017 rok wielkość dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne.
I. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1. Dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono plan dotacji o
kwotę 12.000 zł na dochody bieżące– (§2010) i wydatki bieżące (§4010), w ramach zadań zleconych,
2. Dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdział:
a) 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększono plan dotacji o kwotę 73.544 zł na dochody (§2010) i
wydatki w (§2820), w ramach zadań zleconych,
b) 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” zwiększono plan dotacji o kwotę 2.200 zł na dochody (§2010) i
wydatki w (§4130), w ramach zadań zleconych,
c)
85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”
zwiększono plan dotacji o kwotę 10.350 zł, na dochody (§2030) i wydatki (§3110), w ramach zadań
własnych,
d)85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększono plan dotacji o kwotę
9.800 zł na dochody (§2010) i wydatki w (§4300), w ramach zadań zleconych,
3. 855 „Rodzina” rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększono plan dotacji
o kwotę 100.000 zł na dochody (§2010) i wydatki w (§3110 kwotę 97.087zł, §4210 kwotę 913 zł i §4300
kwotę 2.000 zł) w ramach zadań zleconych.
II. Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz.
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 3.710 zł dochody (§2030) i wydatki w (§4130),
w ramach zadań własnych.
III. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.29.1.2017. MŻ z dnia 23.02.2017 r. zgodnie
z decyzją Nr 10/29.1/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 lutego 2017 r. zwiększono plan dotacji na
2017 rok o kwotę 27 zł w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” dochody (§2010)
i wydatki w (§4210), z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej
Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 785 ze zm.) w ramach zadań zleconych.
IV. Na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.54.2017.MŻ2 z
dnia 15.03.2017 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr 14/54.2/2017 z dnia 15 marca 2017 r.,
zwiększono plan dotacji na 2017 rok o kwotę 4.124 zł w dziale 855 „Rodzina” rozdz. 85595 „Pozostała
działalność (§2010), przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia (§ 3110 kwota 4.000 zł).
oraz kosztów jego obsługi -3% (§4210 kwota 124 zł), w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016r. poz. 1860 ze zm.).
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V. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818
„Rezerwy ogólne i celowe” kwotę 19.770 zł, w tym:
1) z rezerwy ogólnej kwotę 19.100 zł do działu:
a) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90019 „Gospodarka odpadami” kwotę 9.100
zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
z przeznaczeniem na zakup i montaż pojemników (stacja PSI PAKIET typ 01) (na §4210 kwota 7.900 zł
i §4300 kwota 1.200 zł), które zostaną ustawione na ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż jeziora
Zajezierskiego w Sztumie,
b) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” kwotę 10.000 zł
na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „Opracowanie planu ochrony zabytków z terenu Miasta i
Gminy Sztum na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”(§4300).
2) z rezerwy celowej - na inicjatywy lokalne kwotę 670 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych związanych z
realizacją zadania pn. „Odnowienie ścian wewnętrznych Świetlicy Wiejskiej w Białej Górze” (§4210).
VI. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między grupami w dziale:
1) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym” w wydatkach bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych (z §3240) kwotę 6.024
zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na §2910), z przeznaczeniem na zwrot dotacji
wykorzystanej w nadmiernej wysokości,
2) 926 „Kultura fizyczna” w rozdz. 92695 „Pozostała działalność” w wydatkach bieżących jednostek
budżetowych w tym z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §4300) kwotę 8.400
zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (na §4170), z przeznaczeniem na zawarcie umowy
zlecenia z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej na przegląd roczny placów zabaw na terenie
Miasta i Gminy Sztum.
VII. Ponadto podjęto zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i
Gminy Sztum za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Sztum na dzień 31.12.2016 rok.
II.
1.

2.

3.

4.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
I. Dokumentacje projektowe zrealizowane:
Zakończono prace na dokumentacją „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru Zajezierza,
Sztumskiej Wsi i Nowej Wsi. Wykonawcą był Adam Papaj Biuro Projektowo-Inwestycyjne „HydroTerm” z Malborka. Dokumentacja została odebrana i przekazana do Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o., na postawie wykonanej dokumentacji przedsiębiorstwo ubiega się o
dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków unijnych.
Zakończono prace na dokumentacją „Budowę sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej
w Gościszewie”. W dniu 01.03.2017r. kompletna dokumentacja projektowa została odebrana od
Wykonawcy Pana Dariusza Lemka z Malborka. W referacie trwają prace związane z przygotowaniem
postępowania przetargowego na realizacje inwestycji. Planowany termin ogłoszenia przetargu maj 2017r.
Zakończono również prace na dokumentację projektową „Budowa– kanalizacji deszczowej–
odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na dz. nr 215/6 w
Koniecwałdzie, gm. Sztum. Wykonawcą dokumentacji był Pan Adam Papaj Biuro ProjektowoInwestycyjne „Hydro-Term” z Malborka. Dokumentacja została odebrana w dniu 27.02.2017r.
Budowa miejsca postojowego trasy rowerowej R9 w Białej Górze w granicy pasa drogowego– droga
wojewódzka nr 605 - Program „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i
Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Kwidzyn” – cz. 4 Miasto i Gmina Sztum w ramach
przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Trasy Rowerowe” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wykonawcą było Biuro Usług
Projektowych Janusz Winnicki z Kwidzyna. Wartość umowna za wykonanie dokumentacji: 7 626,00zł.
Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji:
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5. 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. Termin zakończenia – 30.04.2017r. Wartość
umowna za wykonanie dokumentacji: 89 175,00zł.
6. Budowa drogi oraz przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia w Parku przemysłowym w
Koniecwałdzie, gm. Sztum. Wykonawcą dokumentacji jest Adam Papaj Biuro ProjektowoInwestycyjne „Hydro-Term” z Malborka. Termin zakończenia – 30.05.2017r. Wartość umowna za
wykonanie dokumentacji: 68 388,00zł.
7. Modernizacja ulicy Młyńskiej w Sztumie. Wykonawcą dokumentacji jest Adam Papaj Biuro
Projektowo-Inwestycyjne „Hydro-Term” z Malborka. Termin zakończenia – 28.04.2017r. Wartość
umowna za wykonanie dokumentacji: 22 755,00zł.
8. Budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie. Wykonawcą dokumentacji jest Biuro Projektów
Drogowych Patryk Schultz z Grudziądza. Termin zakończenia – 31.03.2017r. Wartość umowna za
wykonanie dokumentacji: 15 000,00zł.
9. Budowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie. Wykonawcą jest Biuro Projektów Drogowych
Patryk Schultz z Grudziądza. Termin zakończenia – 31.03.2017r.. Wartość umowna za wykonanie
dokumentacji: 15 000,00zł.
10. Oznakowanie trasy rowerowej- Program „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu
międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Kwidzyn”– cz. 4
Miasto i Gmina Sztum w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Trasy Rowerowe” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Wykonawcą był BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski z Pozezdrza. Z Wykonawcą została rozwiązana
umowa oraz zostały naliczone kary umowne z uwagi na niedotrzymanie terminu. Lider Projektu Gmina
Kwidzyn ponownie prowadziła postępowanie w sprawie wyłonienia Wykonawcy. W wyniku
przeprowadzonego postępowania zawarto umowę z Łukaszem Kotulskim prowadzącym działalność
PRO-DESIGNERS za kwotę 3 936,00 zł.
11. Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego w ramach zadania budżetowego
„Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork-Sztum”. Wykonawcą
jest Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki z Kwidzyna. Termin zakończenia – 31.05.2017r.
Wartość umowna za wykonanie dokumentacji: 27 900,00 zł.( wraz z nadzorem autorskim)
II.
W okresie międzysesyjnym przeprowadzono postępowanie na dostawę wraz z montażem mebli do
budynku zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu piłkarsko- lekkoatletycznego w Sztumie”. W
wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę Firmę Office Plus Gdańsk Sp. z o.o. za kwotę 94 956,88
zł. z terminem realizacji dostawy 14.04.2017r.
III.
Postępowania w zakresie prawa zamówień publicznych
1. „Bieżące utrzymanie czystości i zieleni oraz infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta i Gminy
Sztum”. W dniu 06.03.2017r. odbyło się otwarcie ofert. W postępowaniu przetargowym złożono 3
oferty. Najkorzystniejszą złożył MAKADEM Sp. z o.o., ul. Barczewskiego 56, 82-400 Sztum na kwotę
150.998,49 zł.
2. „ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności”. W dniu 21.03.2017 roku odbyło się otwarcie ofert. W
postępowaniu przetargowym złożono oferty:
Część I Zamówienia:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk.
- złożono 1 ofertę była to oferta: Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oddział w Elblągu, ul.
Królewiecka 108, 82-300 Elbląg, na kwotę 136.128,00 zł.
Część II Zamówienia:
Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:
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Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
Ubezpieczenie autocasco,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
Ubezpieczenie assistance
- złożono 1 ofertę była to oferta: Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oddział w Elblągu, ul.
Królewiecka 108, 82-300 Elbląg, na kwotę 47.724,00 zł.
Część III Zamówienia:
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej
- złożono 2 oferty najkorzystniejszą złożyło: CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych Oddział Gdańsk, ul. Abrahama 1A, 82-300 Elbląg, na kwotę 7.977,00 zł.
Część IV zamówienia:
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć wyjazdowych oraz nauczycieli
pełniących opiekę podczas zajęć wyjazdowych w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i
twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
Miasta i Gminy Sztum – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: 3. Edukacja;
Działanie: 3.2. Edukacja ogólna; Poddziałanie: 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej. Nr umowy o
dofinansowanie: RPPM.03.02.01-22-0131/15-00” – została unieważniona ze względu na to, że nie
wpłynęła żadna oferta.
3. Miasto i Gmina Sztum jako Lider Projektu przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na wyłonienie
eksperta ds. oświetlenia ulicznego w ramach projektu „ Poprawa efektywności energetycznej na terenie
MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne).
III.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA:
1. Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ramach tzw. procedury inhouse na świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania czystości i zieleni oraz infrastruktury
rekreacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sztum;
2. Wydano decyzję określającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg osiedlowych na ul. Pieniężnego oraz Os. Witosa w
Sztumie;
3. Umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla
przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w Sztumskim Polu;
4. Wydano opinię w przedmiocie braku wymogu uzyskania decyzji określającej środowiskowe
uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn. na rozbudowie szpitala w Sztumie przez Spółkę
Szpitale Polskie S.A.;
5. Wydano ok. 170 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju
napędowego dla rolników z terenu Miasta i Gminy Sztum;
6. W ramach polsko-norweskiej współpracy w zakresie efektywności energetycznej wykonano audyty
energetyczne dla budynków komunalnych znajdujących się przy ul. Sienkiewicza 5, Kochanowskiego 8,
15, 19 oraz ul. Polanka 5 w Sztumskim Polu;
7. Złożono rozliczenie grantu uzyskanego w ramach polsko-norweskiej współpracy dotyczącej konkursu
pod nazwą: „Innowacyjne mikroprojekty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania
odnawialnych źródeł energii”;
8. Przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na bieżące utrzymanie dróg gruntowych
i wewnętrznych. W chwili obecnej trwają prace związane z zawarciem umowy ze zwycięzcą przetargu
tj. firmą Makadem z Sztumu;
9. Przygotowano dokumentację potrzebną do ogłoszenia przetargu na cząstkowe remonty dróg gminnych o
nawierzchni bitumicznej;
10. Zawarto umowę z Panem Tomaszem Milerem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro
Projektowe EVEREST Tomasz Miler na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg
gruntowych z wykorzystaniem płyt yumbo w roku 2017;
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11. Skierowano do Marszałka Województwa Pomorskiego wystąpienie w którym domagamy się podjęcia
natychmiastowych działań przez zarządcę drogi wojewódzkiej nr 603 Sztum – Biała Góra zmierzających
do naprawy jej tragicznego stanu technicznego;
12. Zawarto umowę na wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw oraz infrastruktury rekreacyjnej
należących do Gminy;
13. Zawarto porozumienie o współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie
realizowanego przez RDOŚ projektu ekologicznego polegającego m.in. na wypasie owiec na terenie
Rezerwatu Biała Góra oraz terenach przyległych;
14. Przeprowadzono weryfikację składanych przez firmy odbierające z terenu Gminy odpady komunalne
złożonych przez nich sprawozdań za rok 2016;
15. Zlikwidowano dzikie wysypiska śmieci znajdujące się w miejscowości Zajezierze – przy Jeziorze Parleta
oraz przy drodze gminnej Postolin-Czernin;
16. Przygotowano sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016, które
przedłożono do weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku oraz
Pomorskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku;
17. Trwa kwalifikacja wojskowa, podczas której ponad 140 poborowym zostanie nadana odpowiednia
kategoria wojskowa;
18. Zlecono naprawę usterek monitoringu wizyjnego znajdującego się na Komendzie Powiatowej Policji w
Sztumie;
19. Przeprowadzono w ramach edukacji ekologicznej oraz programu ochrony zwierząt konkurs plastyczny
dla dzieci ze szkół podstawowych na temat opieki na zwierzętami domowymi;
20. Przeprowadzono prace polegające na cięciach pielęgnacyjnych drzew rosnących wzdłuż Bulwaru
Zamkowego w Sztumie i Parku Miejskim. Obecnie prace trwają na terenie miasta.
21. Zawarto umowę o wykonanie zadania w ramach inicjatywy lokalnej z Stowarzyszeniem Przystań w
Białej Górze, które ma polegać na odnowieniu ścian świetlicy wiejskiej w Białej Górze.
IV.
1.
2.
3.
1.
2.

W ZAKRESIE REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
Sprzedaż:
Sprzedano trzy lokale mieszkalne na terenie miasta Sztum na rzecz najemców po zastosowaniu 70 %
bonifikaty za cenę 68 126,10 zł.
Jeden lokal użytkowy w budynku przy ul. Reja nr 1 o pow. 11,34 m 2 na rzecz najemcy za cenę 6 920zł.
Cztery działki o łącznej pow. 287 m2 na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych położonych w Sztumie przy ul. Jagiełły i ul. Kochanowskiego, za cenę 14 004,00 zł.
W wyniku zamiany nieruchomości dokonano nabycia do gminnego zasobu działki, jako części ścieżki
pieszo-rowerowej, biegnącej do Parku Miejskiego przy ul. Kochanowskiego, o pow. 58 m 2 za cenę 2
707,00 zł
W drodze darowizny Gmina nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnej udziały do nieruchomości
związanych z lokalami mieszkalnymi położonymi w Czerninie w tym:
2 lokale przy ul. Sadowej nr 13,
2 lokale przy ul. Akacjowej nr 4,
2 lokale przy ul. Okrężnej nr 1A,
oraz pomieszczenia przynależne do lokali w budynkach gospodarczych.
Wartość darowizny wyniosła 196 964,17 zł.
Przejęto lokale mieszkalne nie wymagające remontu lub wcześniej wyremontowane przez Agencję.
Ustalenie stawek opłat z tytułu zajęcia nieruchomości gminnych w zależności od rodzaju
urządzeń infrastruktury technicznej.
W ślad za podjętą uchwałą nr XXXII.254.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 stycznia 2017 r. w
sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Sztum
prawem do zajmowania nieruchomości, w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej dnia 20
marca 2017 r. Burmistrz MiG Sztum podjął Zarządzenie Nr 29.2017 w sprawie określenia zasad
odpłatności z tytułu zajęcia nieruchomości należących do zasobu Miasta i Gminy Sztum w celu budowy
urządzeń infrastruktury technicznej. Zarządzenie określa stawki opłat w zależności od rodzaju urządzeń
infrastruktury technicznej.
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Lokale użytkowe:
Dnia 10.03.2017 r. podpisano umowę na rozbiórkę budynku garażowo- magazynowego położonego
przy ul. Kochanowskiego w Sztumie. Termin zakończenia robót 10.04.2017 r. Wykonawca Eugeniusz
Miklewicz z Ryjewa. Kwota 76.000 zł brutto.
Podziały nieruchomości:
1. Wszczęto 4 postępowania o podział nieruchomości w obrębach ewidencyjnych: Sztum, Sztumskie Pole
i Kępina.
2. Wydano 3 decyzje o podziale nieruchomości.
3. Wszczęto 4 postępowania o ustalenie opłaty adiacenckiej powstałej w wyniku podziału nieruchomości
przez osoby fizyczne w miejscowościach Zajezierze i Postolin.
Planowanie przestrzenne:
Trwają prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zajezierzu z
Pracownią Architektury STUDIO PROJEKT Jakub Sieniawski, zgodnie z podjętą uchwałą nr
XXVII.208.2016 w dniu 28.09.2016 r. Termin wykonania planu to 21.05.2017 r. Dnia 28.03.2017 r. o
godz. 12 odbędzie się dyskusja publiczna nad projektem.
Wydano:
- 19 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub studium,
- 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego budynku,
- 1 zaświadczenie o numerze porządkowym budynku,
- 9 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
- 1 decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy,
- 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
V.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:
1. W dniu 1 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego została podpisana
umowa o dofinansowanie projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork
– Sztum (oświetlenie uliczne). Miasto i Gmina Sztum jest Liderem tego projektu, natomiast Parterami
są Miasto Malbork i Gmina Stare Pole. Łącznie na terenie 3 gmin wymienionych zostanie 2771 opraw
oświetleniowych, w tym 1641 na terenie Miasta i Gminy Sztum. Łączna wartość projektu to
7 770 992,26 zł, a przyznane dofinansowanie 5 247 703,76 zł. Wartość projektu Miasta i Gminy Sztum
wynosi 4 915 664,12 zł a otrzymane dofinansowanie – 3 319 547,98 zł. W dniu 24 marca 2017 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Sztum odbyło się spotkanie partnerów, na którym omówiono zasady dalszej,
wspólnej realizacji projektu. Realizacja projektu zaplanowana jest do końca września 2018 r.
2. W dniu 28 lutego 2017 r. w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. Budowa kolektora
deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe. Jest to kolejny projekt
wynegocjowany w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Malbork – Sztum. Liderem projektu jest Miasto Malbork. Projekt będzie ubiegał się o
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W
ramach projektu na terenie Miasta Sztum planuje się budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w
obrębie ronda pod Dębami wraz z budową zbiornika retencyjnego. Wartość wydatków kwalifikowalnych
w projekcie to 3 106 442,92 zł, wnioskowane dofinansowanie to 85% tej kwoty. Termin rozstrzygnięcia
konkursu – czerwiec 2017 r.
3. W dniu 24 lutego 2017 r. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Sztumska Wieś, Nowa Wieś i Zajezierze.
Projekt ubiega się o dofinansowanie w naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu
„Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Wnioskodawcą jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie. Całkowite koszty
operacji wynoszą 3 853 154,24 zł., a wnioskowane dofinansowanie – 1 993 302,00 zł. W przypadku
przyznania pomocy zostanie wybudowanych ponad 12 km sieci kanalizacji sanitarnej w terminie do
sierpnia 2019 r.
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4. Trwa realizacja projektu pn. Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF
Malbork – Sztum. W dniu 8 marca 2017 r. wpłynęła refundacja za wydatki poniesione w okresie od
24.09.2016 r. do 23.12.2016 r. Kwota refundacji wynosi 1 065 976,50 zł, w tym dla Miasta i Gminy
Sztum – 716 679,12 zł. W dniu 23 marca 2017 r. złożono IV wniosek o płatność, w którym przedstawiono
do refundacji wydatki poniesione w okresie od 24 grudnia 2016 r. do 23 marca 2017 r. Kwota wydatków
kwalifikowalnych Miasta i Gminy Sztum objęta wnioskiem wynosi 16 507,27 zł, a wnioskowane
dofinansowanie 11 555,09 zł.
5. Trwa weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy dla operacji pn. Utworzenie miejsca rekreacyjno –
wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla. W
dniu 3 marca 2017 r. na wezwanie Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego złożono wyjaśnienia i uzupełnienia do wniosku. W dniu
24 marca 2017 r. przesłano dodatkowe wyjaśnienia do wniosku.
6. Trwa weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy dla operacji pn. Poprawa jakości życia mieszkańców
terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Postolinie. W dniu 3 marca 2017 r. na
wezwanie Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego złożono wyjaśnienia i uzupełnienia do wniosku. W dniu 24 marca 2017 r.
przesłano dodatkowe wyjaśnienia do wniosku.
7. W dniu 28 lutego 2017 roku złożony został wniosek o dofinansowanie partnerskiego projektu pn.
„Miasta partnerskie w zjednoczonej Europie”, w ramach programu „Europa dla Obywateli”, działanie
„Sieci miast partnerskich”. Projekt zakłada udział 5 partnerów: Ritterhude, Bad Belzig (Niemcy),
Kupiskis (Litwa), Val – de Reuil (Francja) i Sztumu. Wnioskowane dofinansowanie z Unii Europejskiej
wynosi 150 000 Euro, tj. 70 % kosztów projektu.
8. W dniu 27 lutego 2017 roku Miasto i Gmina Sztum złożyła do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek
o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa boiska treningowego i kortów tenisowych przy
stadionie miejskim w Sztumie” w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja
2017. Maksymalny poziom dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż
2 000 000 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 1 833 648,00 zł, wnioskowane dofinansowanie z
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 916 824,00 zł. Okres rozpatrywania wniosków – 3 miesiące.
9. Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sali
sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Gościszewie” w ramach ogłoszonego konkursu
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja
2017. Możliwy do uzyskania poziom dofinansowania to 33% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż
2 500 000 zł. Termin złożenia wniosku upływa 31.03.2017r.
10. Trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku o dofinansowanie renowacji zabytkowego cmentarza
oraz wieży ciśnień przy ul. Kochanowskiego do Programu Transgranicznego Polska-Rosja 2014-2020.
Miasto i Gmina Sztum zamierza złożyć wspólny wniosek do tego programu wraz z Polesskim Okręgiem
Miejskim. W dniu 5 kwietnia 2017r. w tutejszym Urzędzie zostanie podpisana deklaracja o współpracy
w tym zakresie z przedstawicielami Strony Rosyjskiej. Prawdopodobny termin składania wniosków o
dofinansowanie to czerwiec 2017. Wysokość dofinansowania do 90% kosztów kwalifikowanych.
W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z
zagranicą:
1. W dniu 10 marca br. przyznano wsparcie rzeczowe o wartości 670,00 zł w ramach inicjatywy lokalnej
na realizacje zadania pn. „Odnowienie ścian wewnętrznych Świetlicy Wiejskiej w Białej Górze”.
Wniosek w tej sprawie złożyło stowarzyszenie Przystań Biała Góra. Gmina w ramach zadania zakupi
farby i narzędzia niezbędne do wykonania remontu, natomiast wkładem własnym Inicjatorów będzie ich
praca. Wartość całkowita zadania wynosi: 958,00 zł.
2. Na podstawie uchwały nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie
zasad, trybu przyznawania i pozbawienia oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i
wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym - w
terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku do siedziby tut. Urzędu wpłynęły 3 wnioski z klubów sportowych
z Gminy Sztum o przyznanie stypendium sportowego zawodnikom. Wnioski zostały złożone przez Klub
Sportowy Victoria. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie wszystkie wnioski spełniały wymogi
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3.

1.
2.

1.

VI.

formalne i merytoryczne. Stypendia sportowe Burmistrza Miasta i Gminy Sztum na rok 2017 na łączną
kwotę 3 850,00 zł przyznano następującym zawodnikom:
- Kamilowi Jesionkowskiemu
- Paulinie Monkielewicz
- Konradowi Drałusowi.
W dniach 21-22 marca 2017 roku we współpracy ze Sztumskim samorządem firma Geneva Trust Polska
sp. z o.o. przeprowadziła bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat. Badania
przeprowadzono w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez
NFZ. Na 166 zapisanych mieszkanek Miasta i Gminy Sztum przebadało się 127 Pań.
W okresie międzysesyjnym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zostały objęte 2
przedsięwzięcia:
XXI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Jak ochraniać i pomagać zwierzynie w lesie i na polach” organizowany przez Koło Łowieckie „Cyranka”, w dniach 21.04 – 10.05.2017 roku,
Licealiada 2017 „Cyberprzemoc – hejtom i agresji w Internecie stop” – organizowaną przez Zespół Szkół
im. Jana Kasprowicza w Sztumie, w dniu 21.03.2017 roku.
W okresie międzysesyjnym odbyło się 1 wydarzenie pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum:
Licealiada 2017 „Cyberprzemoc – hejtom i agresji w Internecie stop” – organizowana przez Zespół Szkół
im. Jana Kasprowicza w Sztumie, w dniu 21.03.2017 r.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ:
1. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sztum na lata 2016-2022 (LPR) – zakończono prace nad
LPR zgodnie z ustawą z dnia 09.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 r. poz. 1777) oraz
obowiązującymi wytycznymi krajowymi i regionalnymi w zakresie rewitalizacji.
Projekt LPR w grudniu 2016 r. został skierowany do Urzędu Marszałkowskiego WP (UMWP) celem
wpisania na listę pozytywnie zweryfikowanych gminnych programów rewitalizacji.
W dniu 03.03.2017 r. z przedstawicielami Zespołu ds. rewitalizacji UMWP w Gdańsku odbyło się
spotkanie w sprawie projektu LPR, podczas którego przekazane zostały uwagi do przekazanego
materiału. Z uwagi na ich wieloaspektowy wymiar wystąpiliśmy o sformułowanie uwag na piśmie celem
dokonania ich pogłębionej analizy formalno-prawnej i merytorycznej. Do czasu ostatecznego
uzgodnienia projektu 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.
2. Projekt pn. „Masz wpływ na własne życie – animacją drogą do samodzielności” – po pozytywnej ocenie
merytorycznej II etapu został skierowany do etapu tzw. preinkubacji, która polega na szczegółowym
opracowaniu specyfikacji animacji społecznej, konsultacjach z coachem, doradcą oraz ekspertem
prawno-finansowanym. Celem tego etapu jest wybór najlepiej rokujących, w skali kraju, innowacji
społecznych i ostateczny wybór 35 spośród nich do wdrożenia.
Wniosek został złożony w ramach projektu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.
Głównym celem projektu realizowanego przez PSONI w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 jest wykorzystanie 7 innowacyjnych pomysłów na rzecz poprawy
skuteczności usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych na terenie całego kraju w okresie od
01.09.2016r. do 31.05.2018 roku.
Wniosek złożony przez MGOPS w Sztumie jest innowacyjnym przedsięwzięciem skierowanym do 6
osób mieszkających na terenie miasta i gminy Sztum, niepełnosprawnych, samotnych, prowadzących
jednoosobowe gospodarstwa domowe, nieposiadających rodziny (bądź posiadających rodzinę, która nie
ma możliwości zapewnienia im opieki). Kluczowym elementem innowacji społecznej jest animator
osoby niepełnosprawnej, którego zadaniem będzie wsparcie osoby w codziennym funkcjonowaniu.
Wymiar oferowanego wsparcia animatora będzie stopniowo zmniejszany w wymiarze miesięcznym w
celu zwiększenia swobody funkcjonowania osoby. Jednakże wsparcie animatora w mniejszym wymiarze
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pozwoli zapewnić poczucie pewności i wsparcia w pojawiających się sytuacjach trudnych.
Priorytetowym celem proponowanych działań jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.
Ogółem w ramach projektu złożone zostały 124 wnioski, z czego 44 zostały pozytywnie ocenione i
przeszły do kolejnego etapu preinkubacji. Spośród 44 wniosków wybranych zostanie 35 innowatorów, z
którymi podpisane zostaną umowy grantowe pozwalające na testowanie innowacji.
Warto nadmienić, że projekt po I etapie oceny merytorycznej znalazł się na 35 miejscu listy rankingowej
(na
124
projektów
ogółem
złożonych,
z
czego
58
zostało
odrzuconych).
66 projektów, w tym nasz na 35 miejscu, przeszły do dalszej oceny.
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 16 nowych wywiadów środowiskowych w celu kwalifikacji do projektu
w roku 2017;
- realizowano wsparcie animatora pracy w miejscu zamieszkania 34 uczestników Klubu Integracji
Społecznej (KIS);
- zorganizowano spotkania z terapeutą dla uczestników projektu,
- rozpoczęto realizację kursów zawodowych dla 5 uczestników (2 osoby 0 kurs fryzjerski, 3 osoby – kurs
kucharza);
- 2 osoby w związku z podjęciem zatrudnienia zakończyły udział w projekcie;
- złożony został wniosek sprawozdawczy w ramach projektu za okres 01.01.2017 r. do 28.02.2017 r.,
zaktualizowany harmonogram płatności oraz rozliczony wkład własny.
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) i obejmie 130 mieszkańców gminy – beneficjentów pomocy społecznej.
4. Projekt pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja
zawodowa” - w okresie międzysesyjnym kontynuowano rekrutację uczestników do projektu we
współpracy z PUP w Sztumie. 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 obejmie 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. 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 przeprowadzono 43 wizytacje gospodarstw domowych oraz 17 wizytacji w jednostkach
podległych wyposażonych w sprzęt i internet w ramach projektu.
6. Rządowy Program „SENIOR+” – w okresie międzysesyjnym wsparto SCK w przygotowaniu,
w imieniu Miasta i Gminy Sztum w Sztumie, wniosku o utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+, który
miałby funkcjonować przy SCK w lokalu po byłej „Lagunie”. Całkowity koszt zadania oszacowano na
kwotę 186 148 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie stanowi 140 063 zł (75,24%).
7. Projekt pn. „Przełamywanie barier – oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi na
terenie MiG Sztum” – został złożony do dofinansowania w ramach Rządowego Programu „Oparcie
społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na rok 2017. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia
11.04.2017 r.
8. Projekt „Kawa dla Seniora” – od 21 marca br. sztumscy seniorzy mają możliwość skosztowania
kawy/herbaty za symboliczną złotówkę w kolejnym lokalu, po „Romie” i Caffe „Figaro”, który przystąpił
do naszej inicjatywy, tj. Drewutnia na Gapiorach (Parpary).
9. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy Sztum
projektu przyjęto 287 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 1291 Kart. Liczba rodzin,
które otrzymały SKDR wynosi 240.
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
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samotnych; obecnie korzysta z niej 14 osób. Osoby korzystające z ww. usługi zostały dodatkowo objęte
nowym projektem tzw. „Kopertą życia”, z której to usługi korzysta ogółem 55 osób.
11. Dzienny Ośrodek Wsparcia w Czerninie (DOW) – w okresie międzysesyjnym z zajęć prowadzonych,
na mocy podpisanej umowy w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego, w DOW w Czerninie
przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” korzystało 10 seniorów. DOW
prowadzony jest w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”. Stowarzyszenie to realizuje również na zlecenie Ośrodka
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
12. 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 20 niepełnoprawnych osób, głównie mieszkańców MiG Sztum.
13. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
na
rok
2017–
w
ramach
zadań
GKRPA:
monitorowano
8 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym motywując do podjęcia leczenia; z Punktu
Konsultacyjnego „Krokus” skorzystało 27 mieszkańców MiG Sztum; odbyło się
5 indywidualnych dyżurów członków GKRPA oraz 2 wspólne posiedzenia; na posiedzenia członków
GKRPA wezwano 12 osób.
W okresie międzysesyjnym rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań profilaktycznych
wskazanych w ww. programie, rozpoczęto procedurę podpisywania umów na ich realizację.
14. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie (GZI)– w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęło 5 Niebieskich Kart; zwołano 12 grup roboczych w celu podjęcia działań
na rzecz rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy; wizytowano 7 środowisk, w których
stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną.
15. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnym – liczba rodzin uprawnionych
obecnie do świadczeń z FA to 167, natomiast świadczenia rodzinne wypłacane są dla 1207 rodzin (w
tym zasiłki rodzinne 594).
16. Program Rodzina 500+ - obecnie świadczenie 500+ pobiera w MGOPS w Sztumie 1277 rodzin, a
wartość wypłaconych w miesiącu lutym br. świadczeń wyniosła 991 984,00 zł.
Na bieżąco realizowane są wypłaty świadczenia, jak również rozpatrywane pojedyncze już wnioski w
sprawie. 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 10 rodzinach przeprowadzono wywiady pod kątem zamiany
świadczenia 500+ na formę niepieniężną, natomiast w 3 rodzinach dokonano już, w formie decyzji,
częściowej zamiany świadczenia pieniężnego na rzeczowe, głównie z przeznaczeniem na spłatę
zaległości czynszowych i innych opłat.
17. W okresie międzysesyjnym wydano 242 decyzje administracyjne w zakresie świadczeń pomocy
społecznej, 180 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 27 decyzji dot. dodatku
energetycznego. Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało w okresie międzysesyjnym 288 rodzin (563
osoby w rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystało 256 rodzin (763 osoby w rodzinie).
W ww. okresie przeprowadzono ogółem 129 wywiadów środowiskowych, w tym 37 alimentacyjnych,
podpisano i wdrożono 20 nowych kontraktów socjalnych.
W schroniskach przebywało 17 klientów, W DPS przebywało 16 mieszkańców MiG Sztum; z pomocy
w formie usług opiekuńczych korzystało 35 osób, natomiast w formie specjalistycznych usług
opiekuńczych korzystało 6 osób.
Wsparciem w postaci gorącego posiłku objętych było 271 dzieci w przedszkolach
i szkołach oraz 6 osób dorosłych. Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystało 47 rodzin
(97 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.
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18. Program Operacyjny – Pomoc Żywnościowa – we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w
Gdańsku w ramach wymienionego programu wydano 364 rodzinom skierowania uprawniające do
otrzymania żywności.
VII.
1.
1)

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)

2)

W ZAKRESIE OŚWIATY:
Projekty edukacyjne i programy.
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:
Dokonano rozliczenia zajęć edukacyjnych realizowanych w okresie od 20.02 do 17.03.2017 roku.
Wykonano pomiar i analizę osiągniętych w ramach projektu wskaźników.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia NNW uczestników projektu. W
ramach przetargu nie wpłynęła żadna oferta. W związku z czym procedura została powtórzona.
Przygotowano postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług
transportowych dotyczących obsługi zajęć wyjazdowych organizowanych w ramach projektu.
Opracowano i opublikowano zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi z zakresu przeprowadzenia
zajęć edukacyjnych z zakresu Terapii Ruchowej organizowanej w Stadninie Koni dla 40 uczniów
gimnazjów objętych wsparciem w ramach projektu.
Opracowano i opublikowano zapytanie ofertowe dotyczącego realizacji usługi z zakresu
przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu Terapii Ruchowej z elementami fitness dla 40 uczniów
objętych wsparciem w ramach projektu.
10 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne –I Stopnia
w Warszawie.
7 nauczycieli kontynuowało 2 semestr nauki na kierunku terapia pedagogiczna.
Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o płatność za okres od 01.01.2017 roku do
31.03.2017r.
Na stronach internetowych oraz w Biuletynie Sztumskim zamieszczono informacje promujące projekt.
Projekt RPPM.03.01.00-22-0131/16 pn. Z przedszkolem na Ty - upowszechnianie i podniesienie jakości
edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc
edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie miejsc przedszkolnych dla 70 dzieci 3-4 letnich oraz
zapewnienie atrakcyjnej, wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 4 Ośrodkach Wychowania
Przedszkolnego (OWP), dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum. Projekt
realizowany będzie w okresie styczeń-grudzień 2017. Całkowita wartość projektu 1.066.824,00 zł w tym
dofinansowanie w wysokości 906.800,00 zł oraz wkład własny w kwocie 160.024,00 zł.
W okresie międzysesyjnym:

a) Dokonano rozliczenia zajęć edukacyjnych realizowanych w okresie od 20.02 do 17.03.2017 roku.
b) Wykonano pomiar i analizę osiągniętych w ramach projektu wskaźników.
c) Przeprowadzono postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych i zabawek.
d) Przygotowano postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia publicznego na w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego.
e) Opracowano zapytanie ofertowe dotyczące zakupu środków czystości.
f) Złożono wniosek o zmianę wniosku o dofinansowanie. Zmiany polegają przede wszystkim na
przedłużeniu okresu realizacji projektu o jeden rok tj. od 01.09.2017 roku do 30.06.2018 roku.
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g) Złożono wniosek o płatność za okres od 01.02.2017 roku do 28.02.2017 roku.
h) Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o płatność za okres od 01.03.2017 roku do
31.03.2017r.
2. Bieżąca działalność.
1) Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w kształceniu młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum zgodnie z dyspozycją art. 70b ustawy o systemie oświaty
w okresie międzysesyjnym:
1. Podpisano umowę w sprawie trybu przekazywania w 2017 roku środków Funduszu Pracy z
przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania,
2. rozpatrzono 1 wniosek pracodawcy o zwrot kosztów kształcenia pracownika młodocianego, który
ukończył przygotowanie zawodowe i zdał egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
Na powyższe zadanie wykorzystano środki z Funduszu Pracy w kwocie 1.346,83 zł.
2) Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów złożono
zapotrzebowanie do Kuratorium Oświaty w Gdańsku na środki finansowe na realizację stypendiów o
zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku. Kwota wnioskowania wynosi
133.440,00 zł, natomiast zaplanowane środki własne 33.360,00 zł.
3) Wykonywano działania związane z wdrażaniem założeń nowego ustroju szkolnego w Mieście i Gminie
Sztum:
a) uzyskano pozytywną opinią Pomorskiego Kuratora Oświaty. Opinia dotyczyła uchwały nr
XXXIII.263.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w zakresie oceny
zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz oceny zapewnienia dzieciom
zamieszkałym na terenie gminy możliwości realizacji obowiązku szkolnego,
b) uzyskano opinię związków zawodowych dot. ww. uchwały,
c) przygotowano uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego,
d) przygotowano uchwałę w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom
niektórych oddziałów klas III Szkoły Podstawowej Nr2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w latach
szkolnych 2017/2018–2018/2019. Kryterium na podstawie, którego zaproponowano wybór klas,
ustalono wspólnie z dyrektorami szkół, następnie przedstawiono, celem konsultacji, na spotkaniu Rad
Rodziców oraz przedstawicieli klas II i III Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w
Sztumie na spotkaniu w dniu 13.03.2017 roku.
e) przygotowano uchwałę w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum, dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
f) przygotowano zarządzenie 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.
g) przygotowano zarządzenie 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.
h) w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2017 roku przeprowadzana jest rekrutacja do szkół,
przedszkoli i żłobka.
i) zorganizowano szkolenie „Ruch kadrowy w roku szkolnym 2017/2018” dla dyrektorów podległych szkól
i przedszkoli. Program szkolenia obejmował m.in. przepisy przejściowe dotyczące nauczycieli
zatrudnionych we wszystkich szkołach i placówkach w związku z wprowadzoną reformą, nowe regulacje
prawne, omówienie uprawnień emerytalnych,
j) opracowano harmonogram konkursów na dyrektorów szkół.
4) Przygotowano zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole
Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w formie elektronicznej.
5) W listopadzie 2016 roku Miasto i Gmina Sztum złożyła wnioski dla szkół dla których jest organem
prowadzącym do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem programu jest wzmocnienie
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6)
7)

3.
1)















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.
Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących
podręcznikami) do bibliotek szkolnych. Wysokość dotacji zależy od ilości uczniów szkoły. Ogółem
Miasto i Gmina Sztum wnioskowała o wsparcie w wysokości 42.480,00 zł, wkład własny w wysokości
20% wynosi 10.620,00 zł, a całkowita wartość programu 53.100,00 zł. Wniosek Miasta i Gminy Sztum
jest rekomendowany do dofinansowania. Planowane podpisanie umowy – kwiecień 2017.
Złożono do GUS sprawozdanie Z-12 dla Zespołu Szkół w Czerninie o strukturze wynagrodzeń według
zawodów.
W dnia 10 lutego do 27 lutego 2017 roku została przeprowadzona kontrola w Szkole Podstawowej Nr 2
im. Maksymiliana Golisza w Sztumie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Sztumie. Zakres kontroli
obejmował prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społecznie oraz innych
składek, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń
okres styczeń 2014 – grudzień 2016, prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia
emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń
społecznych.
Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:
W dniu 22.02.2017 roku przystąpienie do VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pt.
„Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”, przeprowadzenie pogadanek na
temat promowania bezpiecznego zachowania na terenie gospodarstwa rolnego (sprzęt, prace w
gospodarstwie, substancje chemiczne).
W dniu 23.02.2017 roku odbył się szkolny konkurs recytatorski pt. „Wiersze, które lubimy” –
promowanie piękna języka polskiego. Podczas konkursu wyłoniono uczniów, którzy wezmą udział w
Powiatowym Konkursie Recytatorskim „O Złote Usta”, którego organizatorem jest Sztumskie Centrum
Kultury.
W dniu 23.02.2017 roku odbyło się spotkanie integracyjne wolontariuszy Caritas z wychowankami
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach pod hasłem „Dbamy o czystość lasu i
zwierzęta”.
W dniu 27.02.2017 roku rozpoczęto realizacja programu „Owoce i warzywa w szkole” w II semestrze
roku szkolnego 2016/2017, którego celem jest kształcenie prawidłowych nawyków żywieniowych,
znaczenia owoców i warzyw w codziennej diecie dziecka. Do programu w II semestrze przystąpiło 417
uczniów.
W dniu 27.02.2017 roku odbyło się wręczenie dyplomów uczniom za udział w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym pt. "Najpiękniejsza karta świąteczna" organizowanym przez Szkołę Podstawową w
Sosnowcu. Uczennica klasy I zajęła III miejsce, natomiast 13 uczniów wyróżnienia.
W dniu 27.02.2017 roku odbył się Planszówkowy Bal Karnawałowy Klubu Gier Pionkolandia.
W dniu 02.03.2017 roku rozpoczęto realizację nieodpłatny ogólnopolski program edukacyjny
MegaMisja. Projekt skierowany dla szkół podstawowych do świetlic szkolnych. Adresowany jest do
nauczycieli oraz dzieci w wieku 6-10 lat, które spędzają w nich czas i uczestniczą w zajęciach
pozalekcyjnych. Celem programu jest podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji wychowawców
świetlic oraz ich uczniów. Aby najmłodsi byli bezpiecznymi i świadomymi użytkownikami
multimediów, a nauczyciele mieli dostęp do sprawdzonych materiałów, dzięki którym mogą prowadzić
nowoczesne zajęcia dla dzieci w świetlicy.
W dniu 03.03.2017 roku odbył się Ogólnopolski konkurs matematyczny PANGEA.
W dniu 07.03.2017 roku odbył się wyjazd do Gdańska na Małą Olimpiadę Historii Polski – etap
międzyszkolny.
W dniu 09.03.2017 roku - Udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom"- słuchanie bajki pt. "Królowa
Śniegu" czytanej w wersji angielskiej i polskiej w Sztumskim Centrum Kultury. Realizacja priorytetu Czytamy w szkole - z książką przez życie.
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 W dniu 10.03.2017 roku odbył się wyjazd do Opery Bałtyckiej na spektakl baletowy pt. Pinokio rozbudzanie zainteresowań muzycznych, tanecznych i teatralnych. Kształtowanie wrażliwości
estetycznej.
 W dniu 13.03.2017 roku udział w Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym „Świetlik” – rozbudzanie
zainteresowań przyrodniczych.
 W dniu 14.03.2017 roku wyjazd do wyjazd na Piknik Matematyczny w Centrum Nauki Kopernik w
Warszawie
 W dniu 15.03.2017 roku uczniowie klasy 6 wzięli udział w programie edukacyjnym „Weź paragon” w
Urzędzie Skarbowym w Malborku oraz warsztatach w Szkole Łacińskiej.
 W dniu 15.03.2017 roku udział w uroczystym wręczeniu nagród za udział w konkursie plastycznym „Mój
pies i kot potrzebują Twojej pomocy” organizowanym od 4 lat przez sztumski samorząd, który ma na
celu uwrażliwianie mieszkańców na los zwierząt. Gala wręczenia nagród odbyła się w Sztumskim
Centrum Kultury.
 W dniu 16.03.2017 roku udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny,
organizowanym przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych.
 W dniu 17.03.2017 roku udział w eliminacjach do XL Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej
zorganizowanym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie oraz UMiG Sztum.
 W dniach 20-24.03.2017 roku realizacja priorytetu wychowawczego „Zdrowa, bezpieczna i ekologiczna
szkoła” – promowanie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, proekologicznych, idea programu
„Owoce i warzywa w szkole”. Odbył się cykl wydarzeń m.in. Spotkania z dietetykiem, Przygotowanie
zdrowego śniadania i wiosennych bukietów, Obchody I Dnia Wiosny, Wiosenny Turniej Gier, Wiosenne
spotkanie integracyjne wolontariuszy Caritas z uczniami OSW Uśnice, Szkolne Rekordy Guinessa,
Rozgrywki w Mini Piłkę Siatkową, Dwa Ognie i Turniej Piłki Nożnej, Konkursy między klasowe Master
Szef, konkurs plastyczny na piramidę żywienia, konkurs czucia i smaku, Witaminowe rozterki.
 W dniu 27.03.2017 roku w Międzynarodowy Dzień Teatru – przedstawienie przygotowane w reżyserii
opiekuna koła teatralnego „Dwójeczka” – p. K. Bugowskiej – Marcinkowskiej.
 W dniu 28.03.2017 roku odbyło się pasowanie na czytelnika klas 1 – uroczystość szkolna włączenia
uczniów klas pierwszych w poczet członków biblioteki szkolnej.
 W miesiącach luty/marzec/kwiecień – zajęcia profilaktyczne w zespołach klasowych ze Szkolnym
Rzecznikiem Praw i Obowiązków Ucznia na temat praw dziecka, praw i obowiązków ucznia, tolerancji,
relacji rówieśniczych oraz funkcji (roli) rzecznika.
 W miesiącach luty/marzec/kwiecień – zajęcia w zakresie udzielania I pomocy przedmedycznej –
ćwiczenia praktyczne – ćwiczenia/szkolenie w klasach prowadzi p. D. Święcicka.
2) W Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
 W dniu 27.02.2017 roku odbyła się Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości- zakwalifikowanie się
drużyny do etapu okręgowego.
 W dniu 02.03.2017 roku uczestnicy Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości wzięli udział w
Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza w Amber Expo w Gdańsku.
 W dniu 03.03.2017 roku odbyła się gala podsumowująca kolejną edycję programu Szkoła Dialogu.
Gimnazjum otrzymało zaszczytny tytuł Szkoły Dialogu. Uczennice i uczniowie klasy III C znaleźli się
w kręgu 15 finalistów.
 W dniu 15.03.2017 roku udział uczniów w III ogólnopolskim konkursie recytatorskim „W kręgu poezji
lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück”.
 W dniu 17.03.2017 roku w Tczewie uczniowie wzięli udział w Seminarium „Nauka programowania
Baltie z lekcją pokazową”
 W dniu 18.03.2017 roku udział w gminny etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”.
 W dniu 21.03.2017 roku odbyło się spotkanie z lekarzem dr. Barbarą Burny, która zaprezentowała zawód
lekarza w ramach doradztwa zawodowego.
3) W Zespole Szkół w Czerninie:
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 W miesiącu marcu uczniowie przystąpili do programu eTwinning europejskiej społeczności szkolnej,
gromadzącej szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracującej za pomocą mediów
elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele
wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i
materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i
nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Szóstoklasiści zgodnie z zasadami programu,
nawiązali kontakt z uczniami ze szkoły na Słowacji z miejscowości Dolne Oresany. Uczniowie
obdarowali słowackich rówieśników tradycyjnymi prezentami. Były to pisanki i własnoręcznie
wykonane kartki świąteczne oraz inne gadżety związane z Powiślem i naszym krajem. Młodzi Słowacy
zaś przysłali upominki, także wykonane przez siebie. Były to lniane, a do tego modne, siatki z
oryginalnymi aplikacjami. Do tej współpracy zaproszono uczniów ze szkoły na Ukrainie. Wspólnym
przedsięwzięciem była wymiana wykonanych w ramach zajęć klasowych kartek walentynkowych.
 W dniu 02.03.2017 roku odbyła się wycieczka do Centrum Hewelianum w Gdańsku. Uczniowie
uczestniczyli w warsztatach dotyczących liczby Pi. Przybliżono uczniom pojęcie oraz znaczenie tejże
liczby. Dzięki zadaniom gimnazjaliści poznali sposoby na uzyskanie liczby Pi- metodę Archimedesa oraz
Bufona. Po teście podsumowującym nabyte wiadomości, był czas na zabawę z interaktywnymi
łamigłówkami.
 W dniu 03.03.2017 roku na zajęciach przedsiębiorczości uczniowie odwiedzili lokalną piekarnię - pana
Waldemara Fierka. Uczniowie zapoznali się z procesem technologicznym piekarni. Właściciel firmy
potwierdził to czego uczyli się wcześniej na zajęciach, ze przedsiębiorca musi być zdecydowany,
wytrwały, musi wierzyć w to co robi, musi umieć podejmować trudne decyzje w tym też ryzykowne.
 W dniu 08.03.2017 roku odbyło się podsumowanie IV Miejsko-Gminnego Konkursu Plastycznego pt.
„Pies lub kot potrzebuje mojej opieki” zorganizowanego przez samorząd sztumski.
 W dniu 09.03.2017 roku odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini piłkę ręczną
chłopców. Uczniowie zdobyli I miejsce w powiecie i III miejsce w półfinale wojewódzkim w Kwidzynie.
 W dniu 10.03.2017 roku dwie uczennice klasy szóstej wzięły udział w finale Ligi Matematycznej, która
odbyła się w Gdańsku. Do finału konkursu zakwalifikowało się 22 uczniów z różnych szkół
województwa pomorskiego. Uczennica rozwiązała zadania konkursowe bezbłędnie zdobywając
maksymalną ilość punktów, a tym samym zajęła I miejsce.
 W dniu 11.03.2017 roku trzy uczennice klasy szóstej wygrały drużynowo w XI Wojewódzkim Konkursie
„Matematyczne Ścieżki po Polsce”. W konkursie uczestniczyło 127 uczniów z 43 różnych szkół naszego
województwa. Dziewczęta pokazały ogromną wiedzę i inteligencję podczas rozwiązywania problemów
matematycznych tematycznie związanych z Bałtykiem i pokonały wszystkich.
 W dniu 13.03.2017 roku odbyła się Powiatowa Gimnazjada w piłkę ręczną chłopców, którzy zajęli III
miejsce w półfinale wojewódzkim w Kwidzynie.
 W dniu 17.03.2017 roku w Sztumskim Centrum Kultury odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Turniej ma na celu popularyzację znajomości zasad postępowania na
wypadek pożaru, wiedzy na temat historii i tradycji ruchu strażackiego. Pogłębia wiedzę z zakresu
ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy.
 W dniu 18.03.2017 roku zorganizowano konkurs ortograficzny „Ortograficzne to i owo”. Do turnieju
zostali zaproszeni reprezentanci klas IV-VI ze szkół podstawowych powiatu sztumskiego. W zmaganiach
ortograficznych wzięło udział czternaścioro uczniów z pięciu szkół.
4) W Zespole Szkół w Gościszewie:
 W dniu 15.03.2017 roku uczniowie wzięli udział w gminnym konkursie plastycznym pod hasłem „Pies
lub kot potrzebuje mojej opieki”. 9 uczniów odebrało przyznane nagrody książkowe na spotkaniu z
organizatorami konkursu, które odbyło się w Sztumskim Centrum Kultury w Sztumie.
 W dniu 17.03.2017 roku w siedzibie PSP w Sztumie odbył się konkurs Widzy pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”. Uczniowie, którzy reprezentowali szkołę w konkursie odbyli praktyczne szkolenie
w OSP w Gościszewie.
 W dniu 21.03.2017 roku społeczność szkolna i przedszkolna wiosennymi piosenkami i tańcem powitała
wiosnę.
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 W dniu 25.03.2017 roku uczniowie wzięli udział w powiatowym konkursie recytatorskim o „Złote Usta”,
którego organizatorem był Sztumski Centrum Kultury.
5) W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi:
 W dniu 15.03.2017 roku ośmiu uczniów wzięło udział w uroczystym wręczeniu nagród w konkursie
plastycznym pt. „Pies i kot potrzebuje mojej pomocy”. Organizatorem konkursu był samorząd sztumski,
który ma na celu uwrażliwianie mieszkańców na los zwierząt. Gala wręczenia nagród odbyła się w
Sztumskim Centrum Kultury.
 W dniu 16.03.2017 roku uczniowie wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur
Matematyczny.
 W dniu 24.03.2017 roku uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym „Jak ochraniać, pomagać
zwierzynie w lesie i na polach”.
6) W Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. „Kubusia Puchatka” w Sztumie:
 W dniu 22.02.2017 roku odbył się wyjazd do teatru w Grudziądzu na przedstawienie teatralne „Czerwony
Kapturek”. Do teatru wyjechały dzieci z czterech grup przedszkolnych tj.: 4-latki, dwie grupy 4-5-latków
i 5-6-latki. Wyjazd ten umożliwił dzieciom bezpośrednią obserwację i kontakt ze sztuką teatralną.
 W dniu 22.02.2017 roku w ramach projektu „W średniowiecznym zamku” grupa 6-latków wyjechała do
zamku w Malborku. Dzieci miały okazję zapoznać się i zgłębić swoją wiedzę na temat historii powstania
zamku w Malborku, jak również dowiedzieć się ciekawostek o codziennym w nim życiu.
 W dniu 22.02.2017 roku siedem grup przedszkolnych uczestniczyło w koncercie z okazji pożegnania
zimy. Dzieci pod kierunkiem nauczycielek oraz współpracy z rodzicami przygotowały występ muzyczno
– taneczny Zimowy koncert dla rodziców, który odbył się w SCK w Sztumie.
 W dniach 23.02.2017 roku i 09.03.2017 roku „Mały Ratownik” – realizacji projektu. W dziewięciu
grupach wiekowych odbyły się zajęcia warsztatowe przeprowadzone przez strażaków PSP w Sztumie.
Zajęcia te dotyczyły praktycznego udzielania pomocy osobom poszkodowanym. Dzieci mogły w
bezpośredni sposób zdobyć wiedzę i doświadczenie w udzielaniu pierwszej pomocy.
 W dniu 23.02.2017 roku realizacja projektu „Poznajemy zawody naszych rodziców” dzieci z grupy 6latków uczestniczyły w spotkaniu z mamą pracującą w żłobku, która pokazała im, na czym polega opieka
nad małymi dziećmi. Uczestniczyły też w spotkaniu z rodzicem – artystą sztuki etnicznej.
 W dniach 27.02.2017 roku i 01.03.2017 roku dzieci z dwóch grup przedszkolnych tj. 6-latków i 4-latków
włączyły się w obchody Międzynarodowego Dnia Niedźwiedzia Polarnego – poznały ciekawostki na
temat środowiska życia niedźwiedzi polarnych i wykonały pracę plastyczną na konkurs.
 W dniu 28.02.2017 roku w ramach realizowanej tematyki grupa 4-5-latków roku wzięła udział w
wycieczce tematycznej na zamek w Sztumie. Celem wycieczki było zapoznanie dzieci z
charakterystycznymi zabytkami Sztumu oraz rozbudzanie zainteresowań dotyczących „małej ojczyzny”
- rodzinnej miejscowości.
 W dniu 28.02.2017 roku w dwóch grupach tj. 5-6-latków oraz 6-latków odbyły się zajęcia warsztatowe
przeprowadzone przez ornitologów. „Lekcja przyrody” – nagroda za udział w powiatowym konkursie
plastyczno – technicznym pt. „Ptaki w mojej okolicy” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w
Sztumie.
 W dniu 03.03.2017 roku odbyła się wycieczka tematyczna do sklepu wielobranżowego – w ramach
realizowanej tematyki grupa 4-latków udała się na wycieczkę pieszą do sklepu. Dzieci poprzez
bezpośrednie doświadczenie i obserwację mogły zgłębić wiedzę na temat sklepu i usług jakie on
świadczy.
 W dniu 08.03.2017 roku w ramach realizowanej tematyki grupa 4-5-latków wybrała się na pieszą
wycieczka tematyczna do zakładu fotograficznego. Celem wycieczki było zapoznanie z zawodem
fotografa, dzieci mogły też poznać proces obróbki i wywoływania zdjęć.
 W dniu 08.03.2017 roku w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej
„Akademia Aquafresh” dzieci z grupy 5- 6-latków uczestniczyły w zajęciach edukacyjno-warsztatowych.
Celem poszczególnych zajęć było uświadomienie dzieciom konieczności dbania o higienę jamy ustnej
oraz nauka mycia zębów i dbania o przybory do mycia zębów.
 W dniu 09.03.2017 roku „Konsekwencja oraz wyznaczanie granic w wychowaniu dziecka” – spotkanie
z rodzicami w ramach pedagogizacji. Pani psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
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Sztumie przeprowadziła wykład szkoleniowy dla rodziców i nauczycieli z pięciu grup przedszkolnych.
Po zajęciach służyła też pomocą prowadząc konsultacje.
W dniach 10.03. i 17.03.2017 roku w ramach realizacji projektu „Klub Zdrowej Wiewiórki” w dwóch
grupach wiekowych tj. 4-latków i 5-latków, odbył się Quiz wiedzy o zdrowym odżywianiu. Dzieci mogły
podsumować swoją dotychczasową wiedzę na temat zdrowego odżywiania.
W dniach 17.03. i 23.03.2017 roku realizując cykl działań z planu rocznego „Bajki kochamy, więc bajek
słuchamy”, mających na celu rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa
wśród dzieci, wysłuchanie bajki pt. „Świerszcz i mrówki” przeczytanej przez mamę jednego z dzieci
uczęszczających do grupy 6-latków na 5 godz. Również takie czytelnicze spotkanie odbyło się też w
grupie 5-latków.
W dniach 15-16.03.2017 roku wszystkie grupy przedszkolne uczestniczyły w wycieczce do Gdańska na
wystawę klocków Lego do Gdańska Wrzeszcza. Był to atrakcyjny wyjazd – dzieci zwiedziły wystawę
budowli z klocków Lego oraz mogły przez godzinę same wznosić swoje budowle w sali zabaw. Wyjazd
współfinansowany przez Stowarzyszenie Przyjaciele Dzieci, które sfinansowało bilety wstępu.
W dniu 21.03.2017 roku uroczyście obchodzono Pierwszy Dzień Wiosny. Odbyły się spotkania z Panią
Wiosną, która miała dla dzieci różne niespodzianki a także wspólny przemarsz wszystkich
przedszkolaków ulicami miasta. W tym dniu w dwóch grupach przedszkolnych tj. 6-latkówi i 4-latków
odbył się „Wiosenny pokaz talentów”. Podczas spotkania dzieci prezentowały wierszyk lub piosenkę
przygotowaną wspólnie z rodzicami w domu.
W dniu 22.03.2017 roku Obchody Światowego Dnia Wody. Dzieci z trzech grup tj.: z dwóch grup 4latków i jednej 4-5-latków, uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych przez
nauczycielki a dotyczących wody i jej istotnego wpływu na życie. Celem zajęć było uświadomienie
dzieciom konieczności dbania o zasoby czystej wody na ziemi.
W dniu 24.03.2017 roku dzieci z grupy 4-latków realizując tematykę ekologiczną uczestniczyły w
warsztatach papieru czerpanego. Zajęcia te miały na celu rozwijanie zachowań proekologicznych.
W marcu odbył się cykl zajęć warsztatowych dla dzieci „Garść radości, szczypta złości czyli rozmowy o
uczuciach”, przeprowadzonych przez pracowników PPP w Sztumie. W dwóch grupach tj. 4-latków i 45-latków pod kierunkiem specjalistów z PPP w Sztumie, odbywały się zajęcia, które miały na celu
kształtowanie i wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci.
W marcu odbywały się dodatkowe zajęcia plastyczne „Mały plastyk”, mające na celu rozwijanie
zdolności malarskich wśród dzieci oraz dodatkowe zajęcia języka niemieckiego. Zajęcia te mają na celu
osłuchanie się z językiem obcym oraz poprzez zabawę, naukę prostych słów i zwrotów w języku
niemieckim. Zajęcia prowadzoną są przez nauczycielki przedszkola.

VIII. MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
23.02.2017
15.30 - warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
13.00 - warsztaty wokalne, keyboard (Mirosław Wróblewski)
14.00 – zajęcia – j. niemiecki UTW
24.02.2017r.
16.00 - wykład dla UTW – Suplementy diety
18.00 - KINO: Konwój
25.02.2017r.
18.00 - KINO: Konwój
26.02.2017r.
18.00 - KINO: Konwój
27.02.2017r.
14.30 - warsztaty wokalne (Maria Seibert)
16.00 - warsztaty ruchowe UTW
28.02.2017r.
15.30 - warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
13.00 - warsztaty wokalne, keyboard (Mirosław Wróblewski)
16.00 - zajęcia plastyczne
16.00 - próba zespołu wokalnego UTW
01.03.2017r.
15.15 - warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
14.00 - warsztaty gitara (Krzysztof Tarasiuk)
10.00 – zajęcia – j. angielski UTW
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02.03.2017r.
15.30 - warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
13.00 - warsztaty wokalne, keyboard (Mirosław Wróblewski)
14.00 - zajęcia j. niemiecki UTW
03.03.2017r.
18.00 KINO: Sztuka Kochania
04.03.2017r.
18.00 KINO: Sztuka Kochania
20.30 KINO: Sztuka Kochania
05.03.2017r.

18.00 KINO: Sztuka Kochania
20.30 KINO: Sztuka Kochania
06.03.2017r.
14.30 - warsztaty wokalne (Maria Seibert)
16.00 - warsztaty ruchowe UTW
07.03.2017r.
15.30 - warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
13.00 - warsztaty wokalne, keyboard (Mirosław Wróblewski)
16.00 - zajęcia plastyczne
18.00 - recital Tomasza Stockingera „Już nie zapomnisz mnie”
16.00 - próba zespołu wokalnego UTW (Violetta Jankowiak, Mirosław Wróblewski)
08.03.2017r.
15.15 - warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
14.00 - warsztaty gitara (Krzysztof Tarasiuk)
09.00 - KINO: Ostatni Smok Świata
10.00 - angielski UTW grupa podstawowa
16.00 - zajęcia joga (Anna Furyk)
09.03.2017r.
15.30 - warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
13.00 - warsztaty wokalne, keyboard (Mirosław Wróblewski)
19.00 - Czesław Mozil - recital
15.00 - warsztaty żywienia UTW
14.00 - zajęcia j. niemiecki UTW (Elke Michalik)
10.03.2017r.
16.00 - KINO: Ostatni smok świata
18.00 - KINO: La La Land
18.00 - Wernisaż Teresy Płotkowiak i Katarzyny Gnacińskiej
11:00 - próba zespołu wokalnego UTW (Violetta Jankowiak, Mirosław Wróblewski)
9:30 - KINO: Ostatni smok świata
11.03.2017r.
16.00 - KINO: Ostatni smok Świata
18.00 - KINO: La La Land
17.00 - Świetlica w Piekle: Dzień Kobiet
12.03.2017r.
16.00 - KINO: Ostatni smok Świata
18.00 - KINO: La La Land
13.03.2017r.
14.30 - warsztaty wokalne (Maria Seibert)
16.00 - warsztaty ruchowe UTW (Elwira Piotrowska)
9.00 - KINO: Ostatni smok świata
14.03.2017r.
15.30 - warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
13.00 - warsztaty wokalne, keyboard (Mirosław Wróblewski)
16.00 - zajęcia plastyczne
18.00 - DKF - Światło między oceanami
16.00 - próba zespołu wokalnego UTW (Violetta Jankowiak, Mirosław Wróblewski)
15.03.2017r.
15.15 - warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
14.00 - warsztaty gitara (Krzysztof Tarasiuk)
8.00 - podsumowanie konkursu „Mój pies”
10.00 - UTW angielski grupa podstawowa
16.00 - zajęcia joga (Anna Furyk)
16.03.2017r.
15.30 - warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
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13.00 - warsztaty wokalne, keyboard (Mirosław Wróblewski)
16.00 - warsztaty manualne (Ewa Grzeca)
14.00 - warsztaty j. niemiecki (Elke Michalich)
17.03.2017r.
18.00 - KINO: Ciemniejsza strona Greya
16.00 - wykład UTW sala czekoladowa – Techniki manipulacji w handlu
18.03.2017r.
10.00 - Polski Związek Wędkarski - spotkanie członków
18.00 - KINO: Ciemniejsza strona Greya
20.30 - KINO: Ciemniejsza strona Greya
19.03.2017r.
15.30 - KINO: Ciemniejsza strona Greya
18.00 - KINO: Ciemniejsza strona Greya
20.03.2017r.
14.30 - warsztaty wokalne (Maria Seibert)
16.00 - warsztaty ruchowe UTW (Elwira Piotrowska)
21.03.2017r.
15.30 - warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
13.00 - warsztaty wokalne, keyboard (Mirosław Wróblewski)
16.00 - zajęcia plastyczne
16.00 - próba zespołu wokalnego UTW (Violetta Jankowiak, Mirosław Wróblewski)
22.03.2017r.
15.15 - warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
14.00 - warsztaty gitara (Krzysztof Tarasiuk)
10.00 - UTW angielski grupa podstawowa
16.00 - zajęcia jogi (Anna Furyk)
23.03.2017r.
15.30 - warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
13.00 - warsztaty wokalne, keyboard (M. Wróblewski)
14.00 - zajęcia j. niemieckiego dla UTW (Elke Michalik)
24.03.2017r.
16.00 - KINO: Lego Batman
18.00 - KINO: Zerwany kłos
13.00 - wycieczka UTW do Pałacu w Waplewie Wielkim
25.03.2017r.
11.00 - „Złote usta” - konkurs recytatorski (szkoły podstawowe)
16.00 - KINO: Lego Batman
18.00 - KINO: Zerwany Kłos
26.03.2017r.
11.00 - „Złote usta” - konkurs recytatorski (gimnazja)
16.00 - KINO: Lego Batman
18.00 - KINO: Zerwany Kłos
27.03.2017r.
14.30 - warsztaty wokalne (Maria Seibert)
16.00 - warsztaty ruchowe UTW( prowadząca Elwira Piotrowska)
28.03.2017r.
15.30 - warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
13.00 - warsztaty wokalne, keyboard (Mirosław Wróblewski)
16.00 - zajęcia plastyczne
18.00 - DKF - Las. 4 rano
16.00 - próba zespołu wokalnego UTW (Violetta Jankowiak, Mirosław Wróblewski)
29.03.2017r.
15.15 - warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
14.00 - warsztaty gitara (Krzysztof Tarasiuk)
10.00 - zajęcia j. angielski (grupa początkująca)

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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