INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XLVII sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 25 kwietnia 2018 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji 7projektów
uchwał. Ponadto w okresie międzysesyjnym podjęto decyzje, zarządzenia oraz rozstrzygnięcia w
następujących sprawach:
I.

W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:
I. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1. 852 „Pomoc społeczna” w rozdz.:
1) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.1.2.2018.MS z dnia 03.04.2018r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
1/2/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. zwiększono plan dotacji na 2018r. w kwocie 1.378 zł.
Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.24) z przeznaczeniem na wypłatę
zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych
energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w
wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.
2) 85203 „Ośrodki wsparcia” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.65.2018.MS z dnia 27.03.2018r.– decyzją Wojewody Pomorskiego nr
25/65/2018 z dnia 26 marca 2018 r. zwiększono plan dotacji na 2018 rok o kwotę 15.960 zł.
na dochody i wydatki, przeznaczonej na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art.20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c
ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla
rodzin „Za życiem”, w ramach zadań zleconych,
3) 85295 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.89.2018.MS z dnia 15.03.2018 r. – decyzją Wojewody Pomorskiego
nr 21/89/2018 z dnia 15 marca 2018 r. zwiększono plan dotacji na 2018 r. o kwotę 71.280 zł
dochody i wydatki, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu
„Senior+” na lata 2015-2020, na bieżące utrzymanie klubu Senior+, w ramach zadań
własnych.
I. Przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy
ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej kwotę 152.5000 zł.:
1. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 „Pozostała działalność”
kwotę 18.500 zł. w tym:
1) kwotę 5.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań,
2) kwotę 13.500 zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kamer
monitoringu w Sztumie”,
2. 801 „Oświata i wychowanie” do rozdz. 80104 „Przedszkola” kwotę 65.000 zł. na wydatki
majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sztumie
na potrzeby dostosowania budynku do wymogów p.poż.”,
3. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność” kwotę 69.000 zł. na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.
II. Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami wydatków
w dziale:
1. 710 „Działalność usługowa” z rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” z wydatków
bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 8.746 zł. do
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rozdz. 71035 „Cmentarze” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, w związku z wyższą ofertą przetargową.
2. 750 „Administracja publiczna” w rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego” w wydatkach bieżących w tym z wydatków jednostek budżetowych związanych z
realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.400 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych w celu
zabezpieczenia środków na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z przepisami
BHP,
3. 801 „Oświata i wychowanie” w tym:
1) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, zwiększa
się o kwotę 5.732 zł. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: zwiększa
się o kwotę 8.732 zł. z przeznaczeniem na remont szkoły w SP Nr 2 w Sztumie, zmniejsza się
o kwotę 3.000 zł §4300 w ZS w Gościszewie) oraz zmniejsza się o kwotę 50 zł. świadczenia
na rzecz osób fizycznych w SP Nr 1 w Sztumie,
2) w rozdz. 80110 „Gimnazja” zmniejsza się w SP Nr 1 w Sztumie o kwotę 6.550 zł. w tym:
a) 6.500 zł. wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań,
b) 50 zł. wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
3) w rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejsza się o kwotę 8.732 zł.
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w SP Nr
2 w Sztumie,
4) w rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zwiększa się o kwotę 3.050
zł w tym:
a) 50 zł. wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych w SP Nr 1 w Sztumie, z
przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
b) 3.000 zł. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w
ZS Gościszewo, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z działalnością
wykonywaną na rzecz uczniów posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego,
5) w rozdz. 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum
prowadzonych w innych typach szkół…” zwiększa się o kwotę 6.550 zł. w SP Nr 1 w Sztumie
w tym:
a) 6.500 zł. wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z działalnością wykonywaną
na rzecz uczniów posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
b) 50 zł. wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
4. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i
dróg” kwotę 20.000 zł. z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań do rozdz. 90095 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na dekorację miasta w
związku ze zwiększoną ilością słupów oświetleniowych.
II.

W ZAKRESIE REFERATU ORGANIZACYJNEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
Postępowania z zakresu prawa zamówień publicznych, które zostały przeprowadzone
w dziale zamówień publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie w ostatnim okresie międzysesyjnym
na
wnioski
Referatu
Inwestycji
oraz
Referatu
Gospodarki
Komunalnej
i Bezpieczeństwa.
1. „PRZEBUDOWA MOSTU NAD KANAŁEM UŚNICKIM W UŚNICACH (OD STRONY BIAŁEJ
GÓRY)”
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Wyboru oferty dokonano w dniu 12.04.2018 r. – Wybrano Wykonawcę: INWESTYCJA Adam
Humienny, Grabowiec, ul. Dębowa 2, 87-162 Lubicz, za kwotę 312.430,73 zł brutto
2. „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych obejmująca Osiedle Witosa wraz z infrastrukturą
techniczną oraz budowa przepustu pod drogą powiatową Nr 3109G (ulica Barczewskiego)”
Wyboru oferty dokonano w dniu 12.04.2018 r. – Wybrano Wykonawcę: Konsorcjum Firm:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne Budownictwa „Alfa” Sp. z o.o., ul. Żwirowa 4, 82-500
Kwidzyn – Lider Konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fast-Bruk Mariusz Pelcer,
Straszewo 111, 82-420 Ryjewo – Partner Konsorcjum, za kwotę 3.985.000,00 zł brutto
3. „MODERNIZACJA DRÓG Z ZASTOSOWANIEM PŁYT YOMBO NA TERENIE GMINY
SZTUM Z PODZIAŁEM NA CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II I CZĘŚĆ III”
Wyboru oferty w zakresie części I, II i III dokonano w dniu 12.04.2018 r. – Wybrano Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „EKOMEL” Sp. z o.o., ul. Rawska 24, 82-300 Elbląg,
część I - za kwotę: 1.293.321,11 zł brutto,
część II – za kwotę: 1.079.715,86 zł brutto,
część III – za kwotę: 1.245.410,44 zł brutto.
4. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa i budowa dróg
osiedlowych obejmująca Osiedle Witosa wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa przepustu pod
drogą powiatową Nr 3109G (ulica Barczewskiego)”. Postępowanie opublikowano w dniu
09.04.2018r. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17.04.2018 r.
Termin stawienia się
Cena brutto Inspektora Nadzoru w
Lp.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
oferty w PLN
siedzibie
Zamawiającego
w odpowiedzi na
nieplanowane
wezwanie
1
Przedsiębiorstwo
ul. Piaskowa 3,
34.800,00 zł
do 1 dnia roboczego
Budowlano –
83-110 Tczew
Montażowe „DROGBUD” s.c. Wojciech
Rytlewski, Ireneusz
Zagórski
2
MILAG Michał Łaga
Żółte 27
32.964,00 zł
do 1 dnia roboczego
78-500 Drawsko
Pomorskie
3
BUILD INVEST
UNIT 4E
41.222,00 zł
do 1 dnia roboczego
BIURO OBSŁUGI
ENTERPRISE
BUDOWNICTWA LTD COURT FARFIELD
PARK ROTHERHAM
ENGLAND, S63 5DB
Obecnie trwa badanie i ocena ofert.
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5. „PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN. MODERNIZACJA DRÓG
Z ZASTOSOWANIEM PŁYT YOMBO NA TERENIE GMINY SZTUM”
Postępowanie opublikowano w dniu 10.04.2018 r. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.04.2018 r.

Lp.
Nazwa Wykonawcy

1

2

3

4

Adres Wykonawcy

MILAG Michał Łaga

Żółte 27
78-500 Drawsko
Pomorskie
Przedsiębiorstwo
ul. Kajki 4
Projektowo – Usługowe 82-440 Dzierzgoń
KARKUB Tomasz
Hrynkiewicz
BUILD INVEST
UNIT 4E
BIURO OBSŁUGI
ENTERPRISE
BUDOWNICTWA LTD COURT FARFIELD
PARK
ROTHERHAM
ENGLAND, S63
5DB
BIURO OBSŁUGI
ul. Jagiellońska
INWESTYCJI I
10F/91
NIERUCHOMOŚCI
80-371 Gdańsk
HALINA
LANDSBERG

Termin stawienia się
inspektora nadzoru w
siedzibie
Cena brutto oferty w
Zamawiającego w
PLN
odpowiedzi na
nieplanowane wezwanie
22.386,00 zł
do 1 dnia roboczego

9.594,00 zł

do 1 dnia roboczego

16.222,00 zł

do 1 dnia roboczego

6.000,00 zł

do 1 dnia roboczego

Obecnie trwa badanie i ocena ofert.
6. „Remont budynku przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym na Zajezierzu”. Otwarcie niżej
wymienionych ofert odbyło się w dniu 05.04.2018 r.
Lp.
1
2

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Michał Drozd „DROZDBUD”
P.P.H.U. „DAW-MAR”
Dawid Markowicz

ul. Krańcowa 12/1
82-500 Kwidzyn
ul. Grudziądzka 19B
82-500 Kwidzyn

Cena brutto oferty w
PLN
128.745,61 zł

Długość okresu
gwarancji
5 lat tj. 60 miesięcy

175.467,17 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

Obecnie trwa badanie i ocena ofert. Planowane rozstrzygnięcie przetargu w dniu 25.04.2018 r.
7. „Przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie - Kępina - etap II”
Postępowanie opublikowano w dniu 10.04.2018 r. Planowane otwarcie ofert w dniu 25.04.2018 r.
III.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI:
I. Zadania Inwestycyjne w trakcie realizacji:
1. „Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Gościszewie”. Wykonawcą
robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Resteks Sp. z o.o. z Tczewa, za
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kwotę 2 460 000,00 zł. z terminem realizacji do 31 lipca 2018r. Prace przebiegają terminowo,
wykonano ponad 50% umownej wartości robót. Obecnie trwają prace elewacyjne, kończy się
instalacje elektryczne podtynkowe oraz wodno-kanalizacyjne w posadzce. Została zamontowana
stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa. Zaczynają się przygotowania do wykonania tynków
wewnątrz budynku, posadzek oraz montażu instalacji wentylacyjnej.
2. „Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie KWADRO”. Wykonawcą robót
budowlanych jest Firma REMBUD Krzysztof Paziewski z Rakowca za kwotę 3.295.538,99 zł z
terminem realizacji do dnia 29.12.2018r. Nadzór inwestorski sprawuje Biuro Usług Projektowych
Janusz Winnicki za kwotę 29 800,00 zł. Gmina nadzoruje zadanie w imieniu SCK na podstawie
pełnomocnictwa. Obecnie zakończono prace rozbiórkowe, wykonawca zlecił wykonanie
konstrukcji stalowej wewnątrz budynku.
3. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla
i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi).
Trwają roboty termomodernizacyjne na następujących obiektach:
1) Budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie – w dniu 03.10.2017r. zwarto umowę na roboty
budowlane na kwotę 2 202 814,92 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe DAW-MAR Dawid Markowicz z Kwidzyna z terminem realizacji do 30
czerwca 2018r. W dniu 28.02.2018r. zawarto aneks na roboty dodatkowe tj. wymianę oświetlenia
na budynku C na kwotę 226 207,53 zł. Prace przebiegają terminowo, zakończono wymianę
instalacji elektrycznej i oświetlania na budynku C. Obecnie trwają prace elewacyjne oraz
kontynuowane są prace z wymianą oświetlenia na budynku A i B (wymieniono około 90% opraw
oświetleniowych).
2) Budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Chełmińskiej 9 i 11 – wykonawcą robót jest
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber z Kwidzyna, za kwotę
392 873,00 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2018r. Prace przebiegają terminowo,
zakończono ocieplanie ścian podziemnych i nadziemnych, wymieniono stolarkę okienną. Trwają
prace termomodernizacyjne stropodachu. Pozostała do montażu instalacja fotowoltaiczna.
3) Przedszkole Publiczne w Gościszewie – wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber z Kwidzyna, za kwotę 550 470,01 zł. Prace przebiegają
terminowo, wykonano ocieplenie ścian podziemnych i nadziemnych, docieplono stropodach,
zakończono montaż instalacji fotowoltaiczne.
4) 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 z terminem zakończenia prac do 30 czerwca 2018r.
Zakres prac obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych (przewidywany termin wprowadzenia
wykonawcy na plac budowy II kwartał 2018r. (po planowanej wymianie pokrycia dachowego na
budynku szkoły)
5) Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie – wykonawcą robót budowlanych jest INSTAELEKTRO z Kwidzyna za kwotę 1 018 000,00 zł z terminem realizacji do 31 lipca 2018r.
Wykonawca kontynuuje prace związane z wymianą instalacji elektrycznej na III piętrze, zostały
zamówione oprawy oświetleniowe. Planuje się rozszerzyć umowę o wymianę instalacji
elektrycznej na drugim piętrze budynku.
6) 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, 80 zł z term9inem realizacji do 31 sierpnia 2018r. (umowę
podpisano w dniu 08.03.2018r., przekazano wykonawcy teren budowy w dniu 22.03.2018r.) W
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4.

5.

6.

4.

5.

6.

związku z bardzo złym stanem instalacji elektrycznej na obiekcie zachodzi konieczność jej
wymiany na wszystkich trzech budynkach.
Przebudowa boiska treningowego i kortów tenisowych oraz budowa terenowych urządzeń
sportowo – rekreacyjnych przy Stadionie Miejskim w Sztumie. Wykonawcą robót budowlanych
jest firma TORAKO Rajmund Zalewski, Koszczały 9, 88-210 Dobre za kwotę 2 741 423,13 zł z
terminem realizacji do 28.09.2018r. (umowę podpisano w dniu 28.02.2018r., 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. Wykonawcy przekazano plac budowy w dniu 06.03.2018r. - rozpoczęły się roboty
rozbiórkowe oraz ziemne.
Modernizacja budynku zaplecza przy boisku treningowym w Sztumie. Wykonawcą robót
budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „IZOGAZ” z Kwidzyna za kwotę
257 013,44 zł z terminem realizacji zadania do 30.11.2018r. (umowę podpisano w dniu 28.02.2018r.,
teren budowy przekazano Wykonawcy w dniu 06.03.2018r.). Nadzór inwestorski sprawuje Pan
Michał Leszczyński za kwotę 18 195,39 zł. (umowa nr RI.272.7.2.2018 z dnia 05.03.2018r.).
Wykonawcy przekazano plac budowy w dniu 06.03.2018r. - rozpoczęły się roboty rozbiórkowe oraz
wod.-kan.
Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody
opadowe. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
Budownictwa „ALFA” z Kwidzyna za kwotę 2 457 879,45 zł z terminem realizacji zadania do
30.08.2018r. (Umowę podpisano w dniu 09.03.2018r., teren budowy przekazano Wykonawcy w dniu
26.03.2018r.) Nadzór inwestorski sprawuje firma EKO-INWEST S.C. Alicja Jurasińska, Andrzej
Zegzuła, Zbigniew Jurasiński z Elbląga za kwotę 27 982,50 zł. (umowa nr RI.272.5.2018 z dnia
21.03.2018r.). Wykonawca rozpoczął prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej w drodze
do plaży miejskiej. Prace w tym rejonie mają potrwać do końca czerwca 2018r.
Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego w Sztumie wraz
z rozbudową oświetlenia i pomostu pływającego. Wykonawcą robót budowlanych jest firma
KAMEX Przemysław Kalinowski z Gościszewa, za kwotę 218 000,00 zł z terminem realizacji
zadania do 31.08.2018r. Nadzór inwestorski sprawuje firma MILAG Michał Łaga z Drawska
Pomorskiego za kwotę 10 824,00 zł.(umowa nr RI.272.12.1.2018 z dnia 26.03.2018r.) Wykonawcy
przekazano plac budowy w dniu 27.03.2018r.
Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę wraz z oświetleniem oraz wzmocnienie istniejącej
ścieżki. Wykonawcą robót budowlanych jest firma KAMEX Przemysław Kalinowski z Gościszewa,
za kwotę 64 000,00 zł z terminem realizacji zadania do 29.06.2018r. Nadzór inwestorski sprawuje
firma MILAG Michał Łaga z Drawska Pomorskiego, koszt usługi wyniesie 7 134,00 zł. (umowa nr
RI.272.12.2.2018 z dnia 26.03.2018r.) Wykonawcy przekazano plac budowy w dniu 27.03.2018r. rozpoczęły się roboty rozbiórkowe oraz ziemne. Do dnia 03.05.2018r. zostanie odtworzona
nawierzchnia na rozebranej części ścieżki.
W związku z wypowiedzią radnego Adama Poćwiardowskiego (informacja z gazety Głos Sztumu), że
dopuszczono się niegospodarności przy realizacji jednej z inwestycji gminnej zgłaszam do
Prokuratury o naruszenie dóbr osobistych. Mam również nadzieję, że pan Adam Poćwiardowski też
zgłosił do Prokuratury, gdyż ma taki obowiązek i nie tylko jako funkcjonariusz publiczny.
Budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie.
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7.

8.

9.

II.
1.

2.

3.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma Marianna Kędziora Tereny Zielone z Kwidzyna za kwotę
299 485,81 zł z termin realizacji zadania do 28.09.2018r. (umowę podpisano w dniu 20.03.2018r.).
Nadzór inwestorski sprawuje Przedsiębiorstwo Budowlano– Montażowe „DROG-BUD” Wojciech
Rytlewski i Ireneusz Zagórski z Tczewa za kwotę 5 900,00 zł. Teren budowy przekazano Wykonawcy
w dniu 26.03.2018r. – trwają roboty rozbiórkowe oraz ziemne.
Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie. Wykonawcą robót budowlanych jest
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST– BRUK Mariusz Pelcer ze Straszewa, za kwotę 144 000,00
zł z terminem realizacji zadania do 28.09.2018r. (umowę podpisano w dniu 20.03.2018r., teren
budowy przekazano Wykonawcy w dniu 26.03.2018r.) Nadzór inwestorski sprawuje Przedsiębiorstwo
Budowlano– Montażowe „DROG-BUD” Wojciech Rytlewski i Ireneusz Zagórski z Tczewa za kwotę
2 900,00 zł. Teren budowy przekazano Wykonawcy w dniu 26.03.2018r. Od dnia 24.04.2018r.
rozpoczęły się roboty rozbiórkowe.
Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sztum
w ramach Projektu Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum
(oświetlenie uliczne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020. Wykonawcą dostawy jest ENERGA OŚWIETLENIE sp. z o.o. z Sopotu, termin
wykonania do zadania do dnia 31.07.2018r. za cenę 2 577 390,31zł (umowa nr RI.272.17.1.2017).
Wykonawcy został przekazany plac budowy w dniu 6 kwietnia 2018r. Wykonawca oczekuje na
dostawę opraw oświetleniowych LED od producenta i po ich otrzymaniu przystąpi do wymiany
oświetlenia ulicznego. Wymiana opraw oświetleniowych rozpocznie się od ulicy Kochanowskiego.
„Przebudowa oświetlenia ulicznego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na obszarze wiejskim
Miasta i Gminy Sztum” w ramach Projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF
Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4
Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wykonawcą
zadania jest firma FBSerwis z Warszawy za kwotę:
Część I (Barlewice, Pietrzwałd, Szpitalna Wieś) 298 492,49 zł.
Część II (Koniecwałd, Gronajny, Węgry) 432 921,31 zł. z terminem realizacji do 31 lipca 2018r.
Obecnie trwają prace projektowe.
Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji:
Budowa drogi oraz przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia w Parku przemysłowym
w Koniecwałdzie, gm. Sztum. Wykonawcą dokumentacji jest Adam Papaj Biuro ProjektowoInwestycyjne „Hydro-Term” z Malborka. W związku z brakiem możliwości uzgodnienia z
Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. warunków przebudowy gazociągu
zostanie podjęta decyzja o rezygnacji wykonywania dokumentacji w zakresie przebudowy gazociągu
zostanie przekazana tylko wykonana dokumentacja na drogę dojazdową ale bez uzgodnień.
Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i
Osiedle Pieniężnego w Sztumie w zakresie osiedla Pieniężnego ( w zakresie osiedla Pieniężnego).
Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Adam Papaj Biuro Projektowo-Inwestycyjne „HydroTerm” z Malborka. Wykonawca uzyskał już pozwolenie na budowę czeka na uprawomocnienie
pozwolenia i dokumentacja zostanie przekazana do Miasta i Gminy do 30.04.2018r.
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy
Sztum. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
KRAJAN sp. z o.o. z Sępólna Krajeńskiego, termin wykonania określono do 30.11.2018r., koszt
dokumentacji wyniesie 30 565,50zł. Wykonawca wykonał koncepcję zagospodarowania terenu
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obecnie koncepcja jest konsultowana z pozostałymi referatami oraz z Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie.
4. Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, poprzez konserwacje i rewitalizacje
zabytkowego cmentarza przy ul. Kochanowskiego w Sztumie. Wykonawcą dokumentacji
projektowej jest Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki z Kwidzyna, termin wykonania
określono do 29.06.2018r. (z uzyskaniem pozwolenia na budowę), koszt dokumentacji wyniesie
19 036,90zł. Wykonawca wykonał dokumentację projektową bez pozwolenia na budowę. W związku
z tym, że została dostarczona po terminie Wykonawcy zostanie naliczana kara umowna za
nieterminowe wykonanie.
III.
W okresie sprawozdawczym zawarto umowy:
1. Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą osiedle Witosa
Wykonawcą jest KONSORCJUM w składzie:
1) Przedsiębiorstwo Usługowo– Produkcyjne Budownictwa „Alfa” Spółka z o.o. z Kwidzyna
2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fast – Bruk Mariusz Pelcer ze Straszewa
Zgodnie ze złożoną ofertą koszt wykonania robót budowlanych wynosi 3 985 000,00 zł.
Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 23.04.2018r.
W najbliższym czasie po wyłonieniu inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi przekazanie
Wykonawcy placu budowy i rozpoczną się roboty budowlane.
IV. Ponadto w okresie międzysesyjnym przygotowano dokumenty do wszczęcia postepowania na
następujące inwestycje:
1. Remont budynku przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym na Zajezierzu – obecnie trwa
badanie ofert.
IV.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA:
1. Zawarto umowę z firmą Makadem Sp. z o.o. z Sztumu na realizację zadań w ramach bieżących
napraw i konserwacji nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Sztum.
2. Zawarto umowę z firmą MILAG Michał Łaga na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
prac w ramach bieżących napraw i konserwacji nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na
terenie Miasta i Gminy Sztum”.
3. Zawarto umowy na modernizację dróg gminnych płytami yumbo. Wykonawcą tegorocznych prac w
III częściach jest firma Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe Ekomel z Elbląga. Trwa
wyłonienie nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem. W przedmiocie zamówienia objętego
umowami zawierają się również zadania z funduszu sołeckiego Sołectw Uśnice (uzupełnienie drogi
o 3 płytę) oraz Koniecwałd (100 m drogi od wąwozu w kierunku Kępina),
4. Zawarto umowę z firmą Inwestycja Adam Humienny, Grabowiec na realizację zadania pn.
„Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim” – rozpoczęto prace rozbiórkowe.
5. Zawarto umowę z firmą Hydrosystem Adam Papaj na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad
zadaniem pn. „Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim”.
6. Zawarto umowę z firmą Usługi Budowlane Brukarstwo Marlena Lewandowska z Krasnej Łąki na
realizację zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Wsi Postolin– etap IV– modernizacja drogi
wewnętrznej”. Prace budowlane rozpoczną się niebawem.
7. Zawarto umowę z firmą Everest Tomasz Miler na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
pn.: „Rewitalizacja Centrum Wsi Postolin – etap IV – modernizacja drogi wewnętrznej”.
8. 5 kwietnia br. przeprowadzono Konkurs Wiedzy Pożarniczej na poziomie gminnym.
9. Przedłożono Radzie Miejskiej sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Sztumie oraz Ochrony
Przeciwpożarowej na terenie Gminy Sztum.
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10. Przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na przebudowę i budowę
oświetlenia drogowego na ul. Kochanowskiego w Sztumie – zadanie jest powiązane z przebudową
ul. Kochanowskiego.
11. Likwidowano dzikie wysypiska śmieci w Gościszewie (2), Koniecwałdzie (2), Sztumie przy ul.
Czarnieckiego, Pieniężnego i Os. Na Wzgórzu.
12. 14 kwietnia br. przeprowadzono 5 edycję sprzątania linii brzegowej Jeziora Zajezierskiego. W akcji
wzięło udział ponad 200 osób, czego efektem było zebranie niemal 23 m3 odpadów. Korzystając z
okazji wszystkim bardzo dziękuję za włączenie się do akcji sprzątania.
13. Przeprowadzono rozeznanie cenowe w przedmiocie zakupu i montażu oświetlenia solarnego w
ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach Barlewice, Postolin i Sztumska Wieś.
14. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono namioty wystawowe dla Barlewic i Nowej Wsi.
15. Zawarto nową umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na wykonywania
zadań związanych z dekoracją okolicznościową miasta.
16. W ramach funduszu sołeckiego wykonano oznakowanie kierunkowe w miejscowościach Koślinka i
Parowy.
17. W ramach funduszu sołeckiego zamontowano dwa lustra drogowe w miejscowości Pietrzwałd.
18. W ramach funduszu sołeckiego zamówiono gry planszowe na wyposażenie świetlicy wiejskiej w
Białej Górze.
19. Zlecono naprawę piłkochwytu zamontowanego na boisku piłkarskim w Postolinie.
20. Wystąpiono do Energa Operator o wydanie warunków przyłączeniowych na montaż oświetlenia
drogowego w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwach Parowy, Nowa Wieś, Zajezierze i Postolin.
V.

W ZAKRESIE REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
W zakresie sprzedaży:
1. Przeprowadzono I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki o pow. 7 719 m2 położonej w obrębie
geodezyjnym Koniecwałd. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do
przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 385 950,00 zł.
2. Podano do publicznej wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży na rzecz najemców 2 lokali
mieszkalnych, w tym przy ul. Reja 1 i przy ul. Nowowiejskiego 7.
3. Ogłoszono rokowania po trzech przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 170,72 m2 położonej w Sztumie przy ul.
Paderewskiego nr 22. Cena wywoławcza 102 000 zł w tym budynek 60 000 zł. Termin rokowań
wyznaczono na 10 maja 2018 r.
Umowy najmu/dzierżawy:
1. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/najmu w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony
(regulacja na rzecz dotychczasowych Dzierżawców/ Najemców), w tym:
- Część działki nr 10/32, część działki nr 192/7 oraz działkę nr 77/11 obręb I m. Sztum.
- Część działki nr 279/206, część działki nr 279/43 oraz część działki nr 270 obręb II m. Sztum,
- Działkę nr 145 obręb Biała Góra,
- Część działki nr 148/79 i część działki nr 148/11 obręb Barlewice,
- Część działki nr 214/4 obręb Koniecwałd
- Część działki nr 98/2 obręb Piekło,
- Część działki nr 120/1, obręb Postolin
,
- Część działki nr 83, obręb Pietrzwałd gm. Sztum.
2. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu
nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, w tym:
- Część działek nr 52/2 i 6 położonych w obrębie Biała Góra,
- Część działki nr 106/6 położonej w obrębie Piekło oraz zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Przystań
Biała Góra z przeznaczeniem na cele statutowe, związane z propagowaniem zdrowego stylu życia oraz
integracją mieszkańców,
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- Część działki nr 166/5 położonej w obrębie Barlewice oraz zawarto umowę z Klubem Sportowym
Czernin z przeznaczeniem na cele statutowe, związane z rozwojem sportu i rekreacji na terenie gminy.
Lokale mieszkalne:
1. Wydano dwa wskazania do najmu lokalu rodzinom z listy - jedna rodzina nie przyjęła mieszkania
- wniosek pozostawiono bez dalszej realizacji, zgodnie z uchwałą.
2. Wydano zgodę na zamianę mieszkania, w celu poprawy warunków zamieszkania.
3. Wpłynął wniosek o przydział mieszkania – rozpatrzony negatywnie (brak spełnienia kryteriów).
4. Prowadzone są remonty w zasobie - wykonano ogrzewanie etażowe w lokalu mieszkalnym w
celu poprawy warunków mieszkaniowych.
5. Do zasobu przejęto mieszkanie po zmarłym najemcy ul. Morawskiego – konieczne było
ozonowanie – zgon w lokalu.
Podziały nieruchomości:
1. Wszczęto 6 postępowań związanych z pracami geodezyjnymi (podział nieruchomości, wznowienie
granic) w obrębach ewidencyjnych Gościszewo, Koniecwałd, Nowa Wieś, Sztumska Wieś i
Sztumskie Pole.
2. Wydano 3 decyzje o podziale nieruchomości i 1 o opłacie adiacenckiej.
3. Podpisano protokół o wypłatę odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa do mienia gminy –
pod drogi publiczne w Sztumskim Polu (działki 300/2 i 300/5 o łącznej powierzchni 0,2848 ha, za
kwotę 71 225,00 zł, po kompensacie opłaty adiacenckiej w wysokości 6 600,00 zł, do wypłaty
pozostaje 64 625,00 zł tj. 25zł/m2).
W zakresie planowania przestrzennego:
1. W dniach od 30 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. wyłożony został 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 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. W dniu 20.04.2018 r. wszedł w życie plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w Nowej
Wsi.
3. Sporządzono i wysłano sprawozdanie do Głównego Urzędu Statystycznego z zakresu planowania
przestrzennego za rok 2017.
4. Przygotowano dane do ankiety na temat zrealizowanych inwestycji w latach 2013-2017 dla
Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.
Wydano:
- 2 decyzje o warunkach zabudowy,
- 1 decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy,
- 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 16 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub studium,
- 2 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego,
- 1 zaświadczenie o numerze porządkowym.
VI.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:
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1.

2.

3.

4.

5.

W dniu 6 kwietnia 2018 r. w związku z pozytywną weryfikacją wniosku o płatność, na rachunek
Miasta i Gminy Sztum wpłynęła refundacja w ramach projektu pn. Utworzenie miejsca
rekreacyjno – wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej
Krainy Dolnego Powiśla, w kwocie 124 983,00 zł.
W dniu 13 kwietnia 2018 r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku został złożony
wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn. Wzrost konkurencyjności i rozwoju Miasta i
Gminy Sztum poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych na Osiedlu Witosa w Sztumie.
Wniosek został złożony w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wartość wydatków
kwalifikowalnych wynosi 2 766 109,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to 2 212 887,00
zł. (80%). Wstępna lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zostanie przedstawiona
15 maja 2018 r.
W dniach 23– 25 kwietnia 2018 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Pomorskiego na lata 2014– 2020 przeprowadziła kontrolę na zakończenie realizacji
projektu pn. Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork
– Sztum.
W dniu 12 kwietnia 2018 r. złożono korektę IV wniosku o płatność w ramach projektu partnerskiego
pn. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie
Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi). Wnioskowana kwota
refundacji wynosi 9 090,18 zł. Wniosek jest w trakcie weryfikacji.
W dniu 25 kwietnia 2018 r. złożono korektę wniosku o płatność w ramach operacji pn. Poprawa
jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w
Postolinie. Wnioskowana kwota pomocy to 199 663 zł. Wniosek jest w trakcie weryfikacji.

W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z
zagranicą
1. Trwa badanie ofert złożonych w ramach ogłoszonego w dniu 9 marca br. otwartego konkursu ofert.
W terminie od 9 marca do 4 kwietnia br. na 13 zadań wpłynęło 11 ofert.
2. Gmina Sztum wsparła organizacyjnie przygotowywane przez lokalne organizacje wnioski o
przyznanie grantu, między innymi w dniu 30 marca br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie odbyło
się spotkanie robocze z przedstawicielami organizacji pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyli
również pracownicy urzędu, którzy merytorycznie wspierają stowarzyszenia w pracach nad
projektami, na których realizację planują pozyskać środki z małych grantów w ramach poddziałania
19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Przedsięwzięcie Lokalnej Strategii Rozwoju: 1.2.1.: Aktywność dla samorozwoju, działania
ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Termin złożenia
wniosków do Lokalnej Grupy Działania Kraina Dolnego Powiśla – 23 kwietnia 2018 r.
W okresie międzysesyjnym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zostały objęte 2
przedsięwzięcia:
1.
2.

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.
XXVII Ogólnopolski i XV Międzynarodowy Przegląd Sztuki Więziennej, organizowany przez
Zakład Karny w Sztumie, który ma się odbyć w dniach 14-15 czerwca 2018 roku.
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Obecnie weryfikacji i ocenie formalnej podlega 5 wniosków o objęcie Patronatem Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum:
1. Przedsięwzięcie pn.: „Kalendarz Stowarzyszenia + Teledysk Dotyczący Niepełnosprawności”
organizowane przez Stowarzyszenie Dwie Strony Medalu, w terminie od 21 marca do 30 listopada
2018 roku.
2. Etap gminny konkursu „Wiedzy o zamkach gotyckich” organizowany przez Szkołę Podstawową nr
1 w Sztumie, w dniu18 maja 2018 roku.
3. Zawody spławikowe na otwarcie sezonu wędkarskiego dla członków Koła nr 9 PZW w Sztumie,
organizowane przez Polski Związek Wędkarski Koło nr 9 w Sztumie, w dniu 1 maja 2018 roku.
4. Udział w Spotkaniach Europejskich – Parada Schumana organizowany przez Szkołę Podstawową nr
1 w Sztumie, w dniu 12 maja 2018 roku.
5. XXXIV Międzynarodowe Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie organizowane
przez Klub Sportowy VICTORIA, w dniach 18-19 maja 2018 roku.
W okresie międzysesyjnym odbyły się 3 wydarzenia pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum:
1. 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.
2. „Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta PSP w Sztumie” organizowany przez Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie, w dniu 7 kwietnia 2018 roku.
3. „I Sztumski Piknik Zdrowotny „Sztum jest FIT”, organizowany przez Klub Olimpiad Specjalnych
przy SOSW w Uśnicach, w dniu 21 kwietnia 2018 roku.
VII.

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 rozpoczęto pierwsze
działania projektowe, tj. m. in.:
- opracowano dokumenty rekrutacyjne oraz promocyjno-informacyjne,
- powołano Zespół zadaniowy ds. realizacji projektu i Grupę sterującą składającą się z osób
zarządzających u poszczególnych partnerów projektu, tj. Prezes Stowarzyszenia „Dar Serca”, Prezes
Spółdzielni Socjalnej „Iskra” i Dyrektor MGOPS,
- przesłano wniosek zaliczkowy do Instytucji zarządzającej (IZ)- zgodnie z pismem IŻ z dnia
13.04.2018 r. zaliczka w kwocie 492 060,48 zł. ma zostać przekazana do końca bieżącego miesiąca,
- przygotowano postępowania przetargowe na świadczenie usług opiekuńczych i usługi telemedyczne
na rzecz seniorów.
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,
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*objęcie 58 osób usługami społecznymi w ramach wsparcia dla osób starszych i osób
z niepełnosprawnościami.
Charakterystyka wsparcia:
1. Wsparcie Rodzin (60 osób),
2. Wsparcie Seniorów (40 osób),
3. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami- 18 osób., w tym szkolenie/kształcenie opiekunów
faktycznych osób z niepełnosprawnościami (6 os.) i szkolenia na opiekunów (10 os.).
Całkowita wartość projektu: 1 388 988 zł, w tym dofinansowanie 1 319 538 zł (95%); planowany
okres realizacji: kwiecień 2018 – czerwiec 2020.
2. Realizacja projektów dofinansowanych ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, tj.:
a) Projekt pn. „ TWÓJ CZAS – zostań aktywnym seniorem” (Program Aktywności Społecznej Osób
Starszych – edycja 2018 (ASOS)– złożony w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem Pomocy
Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” – realizowane będą różnego rodzaju działania edukacyjnointegracyjne na rzecz seniorów. W okresie międzysesyjnym:
- trwała procedura podpisywania umowy dofinansowania,
- opracowano materiały promocyjno-informacyjne,
- opracowano dokumentację rekrutacyjną,
- przygotowywanie do realizacji warsztatów „Siłownia umysłowa” dla seniorów przy współpracy z
Pionkolandią.
Całkowita wartość projektu: 58 800,00 zł, w tym dofinansowanie 52 900,00 zł (90%); planowany
okres realizacji: kwiecień – grudzień 2018.
b) Projekt pn. „Przełamywanie barier II – oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
na terenie Miasta i Gminy Sztum” (Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami
psychicznymi” – edycja 2018) – projekt dot. wsparcia środowiska osób niepełnosprawnych - w
okresie międzysesyjnym nadal trwała procedura zmierzająca do podpisania umowy dofinansowania
(przekazywanie niezbędnych załączników), zaktualizowano harmonogram działań i nawiązano
kontakt z głównymi odbiorcami wsparcia oferowanego w projekcie, tj. SOSW w Uśnicach, ŚDS w
Czerninie oraz WTZ w Koniecwałdzie.
Całkowita wartość projektu: 54 930,00 zł, w tym dofinansowanie 43 730,00 zł (80%); planowany
okres realizacji: kwiecień – grudzień 2018.
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. W okresie międzysesyjnym realizowano następujące działania:
- remont pomieszczeń w MGOPS na potrzeby pracowników socjalnych i ich wyposażenie,
- wyłoniono wykonawców super wizji (1 super wizja została przeprowadzona) oraz szkoleń dla
pracowników,
- przeprowadzono postępowanie na zakup zestawów komputerowych oraz notebooków na potrzeby
przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych.
Całkowita wartość projektu i dofinansowania: 255 394,12 zł, w tym dofinansowanie stanowi
100%; planowany okres realizacji: marzec 2018 – sierpień 2019. Do dnia 23.04.2018 r. zostanie
przekazana I transza środków (zaliczka) na realizację projektu w kwocie 168 164,12 zł.
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 7 wywiadów środowiskowych w celu udzielenia pomocy finansowej w związku z
udziałem w projekcie bądź podjęciem prac społecznie użytecznych/ stażu/zatrudnienia;
- przeprowadzono warsztaty grupowe PAI dla 5 uczestników zajęć w Klubie Integracji Społecznej;
- realizowano prace społecznie użyteczne 5 instytucjach/podmiotach dla 5 uczestników projektu;
- monitorowano przebieg 17 staży zawodowych – we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Iskra”;
- zrealizowano indywidualne spotkania z psychologiem i terapeutą dla 6 uczestników;
- zlecono SCK realizację zajęć edukacyjnych dla 5 uczestników;
- liczba osób, które podjęły zatrudnienie w wyniku realizacji działań projektowych – 17 osób.
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W okresie międzysesyjnym w dniach 16-18.04.2018r. została przeprowadzona kontrola realizacji
projektu przez przedstawicieli IZ; wstępny raport z jej przebiegu powinniśmy otrzymać w ciągu 14 dni
od zakończenia kontroli, natomiast końcowy w ciągu miesiąca.
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), w tym dofinansowanie stanowi kwotę
1 456 190,70 zł (84%), a wkład własny 283 797,00 zł.
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 910zł., w
tym dla Powiatu Sztumskiego 2 261 094 zł.
5. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sztum na lata 2016-2022 (LPR) – W okresie
międzysesyjnym zakończono prace nad aktualizacją LPR zgodnie ze wskazaniami Urzędu
Marszałkowskiego. Dokument jest przygotowany go do konsultacji społecznych, po ich
przeprowadzeniu następuje przedłożenie radnym rady Miejskiej w Sztumie celem przyjęcia w drodze
uchwały. Następnie LPR będzie 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 oraz odbiór usługi dostępu do
szerokopasmowego internetu.
7. Akcja „Czysty Aniołek” – w dnu 18.04.2018 r. MGOPS przystąpił do ogólnopolskiej akcji, której
celem jest zbiórka środków czystości dla najuboższych dzieci z terenu Miasta i Gminy Sztum.
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 374 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 1524 Karty tradycyjne oraz
100 elektronicznych. Liczba rodzin, które otrzymały SKDR wynosi 281.
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 korzystają ogółem 73 osoby.
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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 18 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
17 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym motywując do podjęcia leczenia; z Punktu
Konsultacyjnego „Krokus” skorzystało 30 mieszkańców MiG Sztum; odbyło się
10 indywidualnych dyżurów członków GKRPA oraz 1 wspólne posiedzenie; na posiedzenia członków
GKRPA wezwano 18 osób.
Od lutego br. w 3 rodzinach prowadzona jest tzw. terapia rodzin, tj. łączne wsparcie rodzin z
problemem alkoholowym 3 specjalistami: asystentem rodziny, psychologiem i terapeutą ds.
uzależnień.
13. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie (GZI) – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęło 6 Niebieskich Kart; zwołano 13 grup roboczych w celu podjęcia
działań na rzecz rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy; wizytowano 31 środowisk, 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 164, natomiast świadczenia rodzinne wypłacane są dla
1242 rodzin (w tym zasiłki rodzinne 631).
15. Program Rodzina 500+ - obecnie świadczenie 500+ pobiera w MGOPS w Sztumie 1210 rodzin (na
1924 dzieci), a wartość wypłaconych w miesiącu marcu br. świadczeń wyniosła 925 702,00 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 9 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 137 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń pomocy
społecznej, 201 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 35 decyzji dot. dodatku
energetycznego. Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystały w okresie międzysesyjnym 193 rodziny
(351 osób w rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystało 213 rodzin (646 osób w rodzinie).
W ww. okresie przeprowadzono ogółem 66 wywiadów środowiskowych, w tym
2 alimentacyjne, podpisano i wdrożono 8 nowych kontraktów socjalnych. W schroniskach
przebywało 15 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.
Ze wsparcia dziennego w Dziennym Ośrodku wsparcia w Czerninie korzystało 10 seniorów.
Wsparciem w postaci gorącego posiłku objętych było 228 dzieci w przedszkolach
i szkołach oraz 16 osób dorosłych. Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystały 52
rodziny (90 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 kwietniu 2018 r., skierowania otrzymało 940 osób.
VIII. W ZAKRESIE OŚWIATY:
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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.
W okresie międzysesyjnym:
1) realizowano zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia specjalistyczne w ramach:
 Laboratorium fizycznego, biologicznego i chemicznego, przyrodniczego, matematycznego,
 Laboratorium Języków Obcych,
 Akademii Mechaniki i Robotyki,
 Akademii Rozwoju Osobistego,
 Pogotowia matematyczno- przyrodniczego,
 specjalistycznych
zajęć
socjoterapeutycznych,
korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych, stymulacyjno-relaksacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, terapii ruchowej,
kinezjologii edukacyjnej,
 Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości, Szkolnego Punktu Informacji i Kariery.
Łącznie w zajęciach uczestniczy 1043 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów, z czego
niektórzy uczniowie uczestniczą w kilku rodzajach zajęć, co łącznie daje 2307 uczestników zajęć.
2) realizowano zajęcia jazdy konnej i zajęcia fitness w ramach Terapii Ruchowej dla uczniów
oddziałów gimnazjalnych,
3) zorganizowano wyjazdy edukacyjne dla uczestników zajęć połączone z warsztatami:
 w 29.03 do Centrum Nauk Eksperyment w Gdyni dla 71 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Jana Pawła II w Sztumie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie,
 w dniu 30.03 Centrum Nauk Eksperyment w Gdyni dla 75 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Jana Pawła II w Sztumie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie,
 w dniu 03.04 do Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku dla 31 uczniów Szkoły Podstawowej Nr
1 im. Jana Pawła II w Sztumie,
 w dniu 06.04 do Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku dla 38 uczniów Zespołu Szkół w
Czerninie, Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi,
 w dniu 07.04 do Centrum Hewelianum w Gdańsku dla 31 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Jana Pawła II w Sztumie,
 w dniu 10.04 do Instytutu Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego dla 46 uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie,
 w dniu 13.04 do Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku dla 32 uczniów Szkoły Podstawowej
Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie,
 w dniu 14.04 do Centrum Hewelianum w Gdańsku dla 21 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Jana Pawła II w Sztumie,
 w dniu 21.04 do Centrum Hewelianum w Gdańsku dla 43 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Jana Pawła II w Sztumie,
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 w dniu 24.04 do Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku w ramach Szkolnego Klubu
Przedsiębiorczości dla 22 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie,
Zespołu Szkół w Czerninie.
4) zorganizowano szkolenia i warsztaty dla nauczycieli:
 w dniach 09-11.04 szkolenie pn. Działania nowatorskie. innowacyjne i eksperymenty
w szkole. W szkoleniu wzięło udział 73 nauczycieli,
 w dniach 23-25.04 szkolenie pn. Praca metodą projektu. W szkoleniu wzięło udział 69
nauczycieli.
5) sporządzono wniosek o płatność za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku,
6) dokonano rozliczenia godzin przeprowadzonych zajęć przez nauczycieli za okres 19.03.201813.04.2018,
7) wykonano pomiar i analizę osiągniętych w ramach projektu wskaźników,
8) dokonano zmian we wniosku o dofinansowanie projektu. Wniosek o dokonanie zmian przesłano
do Instytucji Zarządzającej celem zatwierdzenia. Zmiany polegały przede wszystkim na
przeznaczeniu oszczędności, powstałych w trakcie realizacji projektu, na zakup dodatkowych
tablic interaktywnych, laptopów, tabletów i pomocy dydaktycznych do robotyki.
9) przygotowano dokumentację projektową niezbędną do wyłonienia Wykonawcy w celu
wykonania infrastruktury sieciowo-usługowej i dokonania modernizacji sieci internetowej w
Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, Szkole Podstawowej w Nowej Wsi oraz
Szkole Podstawowej w Gościszewie.
10)
przygotowano opis przedmiotu zamówienia w celu wyłonienia Wykonawcy dostawy
pomocy dydaktycznych.
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 2018. Całkowita wartość projektu 1 066 824,00 zł w tym
dofinansowanie w wysokości 906 800,00 zł oraz wkład własny w kwocie 160 024,00 zł.
W okresie międzysesyjnym:
1) realizowano zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia specjalistyczne tj:
 zajęcia z języka angielskiego,
 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne,
 terapię pedagogiczną,
 gimnastykę korekcyjną.
2) sporządzono wniosek o płatność za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku,
3) dokonano rozliczenia godzin przeprowadzonych zajęć przez nauczycieli za okres 19.03.201813.04.2018,
4) wykonano pomiar i analizę osiągniętych w ramach projektu wskaźników,
5) dokonano zmian we wniosku o dofinansowanie projektu. Wniosek o dokonanie zmian przesłano
do Instytucji Zarządzającej celem zatwierdzenia. Zmiany polegały przede wszystkim na
przeznaczeniu oszczędności, powstałych w trakcie realizacji projektu, na zakup dodatkowych
tabletów, tablicy interaktywnej i projektora, laptopa oraz pomocy dydaktycznych do logopedii,
6) przygotowano dokumentację niezbędną do wyłonienia Wykonawcy w celu zorganizowania
warsztatów i pokazów naukowo-technicznych dla dzieci uczęszczających do przedszkoli.
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3. W ramach ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego złożono
wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Tytuł projektu Mam tę moc – upowszechnianie
i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum. Całkowita wartość
projektu 621.138,46 zł w tym wkład własny niepieniężny 93.170,77 zł. Planowany okres realizacji
projektu 01.10.2018 roku - 31.01.2020 roku. Projekt opracowano w oparciu o diagnozę w zakresie
m.in. zapotrzebowania na dodatkowe miejsca przedszkolne, w Mieście i Gminie Sztum, potrzeb dot.
realizacji zajęć specjalistycznych i ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych.
Diagnoza została przeprowadzona przez MGZO Sztum i zatwierdzona zarządzeniem nr 48/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23.03.2018 roku. Celem projektu jest zwiększenie liczby
trwałych miejsc edukacji przedszkolnej poprzez utworzenia miejsc przedszkolnych dla 10 dzieci 34 letnich oraz zapewnienie atrakcyjnej, wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 4 Ośrodkach
Wychowania Przedszkolnego (OWP), poprzez organizację dodatkowych zajęć dla dzieci i szkoleń
dla nauczycieli, a także doposażenie przedszkoli w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK.
4. 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 2017-2018.
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) wyliczono osiągnięte oszczędności energii i oszczędności finansowe w 2017 roku,
4) przygotowano i przekazano raporty dla koordynatora projektu ze Stowarzyszenia Gmin Polska
sieć „Energie Cités”.
5. W ramach programu pn. Aktywna tablica przygotowano wniosek o dofinansowanie zakupu pomocy
multimedialnych (interaktywnych monitorów tablic multimedialnych oraz projektorów). Planowana
wartość dofinansowania 52.500 zł. Wkład własny wynosi 10.500,00 zł.
6. 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. Obecnie trwają prace
związane z wykonaniem dokumentacji projektowej.
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
Publicznego Żłobka w Sztumie w budynku przy ul. Chełmińskiej 11,
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2) opracowano oświadczenia, program inwestycji oraz kalkulację kosztów, które będą stanowiły
załączniki do umowy o dofinansowanie.
II. Bieżąca działalność.
1. W dniu 18.04.2018 roku przekazano spis w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 31
marca 2018 roku do Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
2. Sporządzono sprawozdanie GUS dotyczące Badania popytu na pracę za pierwszy kwartał 2018 roku
(Z-05). Sprawozdanie sporządzono dla Zespołu Szkół w Gościszewie i Zespołu Szkół w Czerninie.
3. Dokonano podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy.
4. Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
weryfikowano dokumentację potwierdzającą aktualny dochód wnioskodawców oraz wydano decyzje
przyznającą zasiłek szkolny na kwotę 620,00 zł.
5. Wykonywano zadania związane z przygotowaniem, analizą i opiniowaniem arkuszy organizacji szkół
na rok szkolny 2018/2019.
6. W ramach ogłoszonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Przebudowa pomieszczeń Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania
budynku do wymogów przeciwpożarowych
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Najkorzystniejszą ofertę złożył J&M System Jacek Małkiewicz z siedzibą w Elblągu. Wartość oferty
wynosi 256.000,00 zł. Podpisanie umowy zostało zaplanowane na 26.04.2018 roku.
7. W ramach ogłoszonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Wymiana istniejącego pokrycia dachu dachówką w Zespole Szkół w Czerninie wpłynęły 3 oferty.
Obecnie trwa analiza ofert.
8. Dokonano analizy realizacji obowiązku nauki przez uczniów w wieku 16-18 lat, zamieszkałych na
terenie gminy Sztum.
9. W dniach 18-20.04 odbyły się egzaminy gimnazjalne w części humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej i językowej.
III. Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1. W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksimiliana Golisza w Sztumie:
1) W dniu 28.03.2018 roku odbyły się szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Teatru.
2) W dniu 28.03.2018 roku odbył się XIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wielkanoc na Pomorzu”
– Marcin Lemke kl. 1b zdobył wyróżnienie.
3) W dniu 05.04.2018 roku uczniowie wzięli udział w gminnym etapie Ogólnopolskim Turnieju
Wiedzy Pożarniczej.
4) W dniu 05.04.2018 roku uczniowie wzięli udział w Powiatowych biegach przełajowych.
5) W dniu 06.04.2018 roku odbył się finał wojewódzkiego konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego” w Kolbudach . Tytuł laureata zdobył Milan Safader.
6) W dniach 11-12.04.2018 roku odbył się sprawdzian kompetencji trzecioklasistów, edukacja
polonistyczna, edukacja matematyczna.
7) W dniu 13.04.2018 roku miała miejsce emisję przedstawienia internetowego Teatru TVP dla Szkół
„Chłopcy z Placu Broni”.
8) W dniu 13.04.2018 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród w XII Międzyszkolnym Konkursie
Plastycznym pt. „Jak pomagać i ochraniać zwierzynę w lesie i na polach”. Tytuł laureata zdobyli:
a. Aleksandra Nazarewicz, kl. IIIg,
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b. Michał Muntowski, kl. IIIi,
c. Piotr Runo, kl. Ia,
d. Wojciech Sankiewicz, kl. IIb,
9) W dniu 14.04.18 roku wolontariusze Szkolnego Koła Caritas wzięli udział w ogólnopolskiej akcji
Pola Nadziei na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”.
10) W dniu 14.04.2018 roku uczniowie wzięli udział w akcji porządkowej Urzędu MiG Sztum.
11) W dniu 16.04.2018 roku odbył się finał wojewódzkiego turnieju piłkarskiego o Puchar Tymbarku
na obiektach Lechii Gdańsk.
12) W dniu 17.04.2018 roku uczniowie wzięli udział w przedstawieniu pt.„ Bajka o szczęściu”
przygotowanym przez nauczycieli SOSW w Uśnicach – klasa: 1a, 2a, 3b, 3h, 3i, 3j.
13) W dniu 17.04.2018 roku odbyło się wręczenie nagród w Miejsko – Gminnym konkursie
plastycznym „Pies i kot potrzebuje mojej opieki”. Tytuł laureata zdobyli: Julian Sławkowski,
Marcin Lemke, Kinga Guzińska, Jędrzej Dobrzyński, Kinga Kerner, Amelia Gralik, Dariusz
Jaśtak, Lena Weiss, Szymon Papliński, Jan Omieczyński, Kinga Sierocka,
14) W dniu 20.04.2018 roku uczniowie wzięli udział w spektaklu teatralnym pt. „Pipi Pończoszanka”,
przedstawionym przez teatr z Wrocławia.
15) W dniu 20.04.2018 roku uczniowie wzięli udział w przedstawieniu teatralnym Edukacyjnego
Teatru z Wrocławia „Pan Kleks”.
16) W dniu 21.04.2018 roku odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny „Liczę, doświadczam,
eksperymentuję” przeznaczony dla klas 1-3. I etap edukacyjny zorganizowany przez SP nr 2.
17) W dniu 25.04.2018 roku odbył się Ekoturniej- gminny konkurs wiedzy ekologicznej, którego
organizatorem była SP Nr 2.
18) W dniu 25.04.2018 roku odbył się Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej dla klas 1-7, którego
organizatorem była SP Nr 2.
2. W Szkole Podstawowej W Nowej Wsi:
1) W dniu 06.04.2018 roku odbył się finał Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Pangea”
w Warszawie. Brązowy medal zdobył uczeń klasy IV, Marcin Kwella.
2) W dniu 13.04.2018 roku odbyło się rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego pt. „ Jak
pomagać i ochraniać zwierzynę na polach i w lesie” organizowanego przez Koło łowieckie „
Cyranka”, Sztumskie Centrum Kultury i Nadleśnictwo Kwidzyn. Wyróżnienia zdobyli: Agata
Steiniger, Amelia Bartczak, Kinga Justa, Karolina Zawiślak.
3) W miesiącu marcu trwają prace projektowe związane z budową szerokopasmowego przyłącza do
sieci INTERNET w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zatwierdzenie projektu do
realizacji.
4) W miesiącu marcu przekazano plac budowy na realizację projektu termomodernizacji budynków
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi - rozpoczęcie prac.
3. W Zespole Szkół w Czerninie:
1) W dniu 21.03.2018 roku w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza odbyła się Licealiada, która
związana była z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczennica klasy VII Kamila
Przybysz wygrała zmagania literackie, Michał Szmaków z klasy VII wygrał konkurs plastyczny.
2) W dniu 23.03.2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie odbył się konkurs wiedzy
mitologicznej. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy piątej, Julia Łabiak i Maja Pietrzyk,
zdobyły wyróżnienie
3) W dniu 24.03.2018 roku odbył się konkurs ortograficzny dla uczniów szkół podstawowych z
powiatu sztumskiego. Konkurs przygotowały nauczycielki języka polskiego: Bożena
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Andrzejewska, Beata Kulecka, Łucja Łaszkiewicz, Małgorzata Szpalerska. Klasy V - Julia Łabiak–
miejsce I, klasy VI –Małgorzata Majewska – miejsce III, klasy VII – Kamila Przybysz – miejsce I
4) W dniu 26.03.2018 roku odbyło się podsumowanie XVIII edycji „GÓRY GROSZA”. Zebrano
565 złotych i 77 groszy.
5) W dniu 04.04.2018 roku odbył się ,,Dzień Marchewki''. Prowadzone były rozmowy na temat
zdrowego odżywiania, walorów smakowych i zdrowotnych marchewki oraz innych warzyw i
owoców.
6) W dniu 05.04.2018 roku w parku miejskim w Sztumie odbyły się Powiatowe drużynowe biegi
przełajowe. Uczniowie Maja Wesołowska i Jacek Zołotar zajęli II miejsce oraz Oliwia
Warlikowska i Nikola Lewandowska zajęły III miejsce.
7) W dniu 05.04.2018 roku w budynku Powiatowej Straży Pożarnej w Sztumie odbyły się gminne
eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega
pożarom". Nikodem Karczewski i Filip Majewski awansowali do finału turnieju oraz
reprezentowali Szkołę i Gminę w eliminacjach powiatowych.
8) W dniu 06.04.2018 roku w Warszawie w Międzynarodowym Gimnazjum Meridian, odbył się finał
konkursu matematycznego. Uczennice Julia Jasieńska i Marta Zołotar otrzymały nagrody rzeczowe
i brązowe medale.
9) W dniu 07.04.2018 roku uczeń klasy III b Filip Majewski uczestniczył w konkursie z matematyki
i chemii organizowanym w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Konkurs składał się z trzech
etapów: szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego. Filip zakwalifikował się do etapu
powiatowego.
10) W dniu 13.04.2018 roku w Sztumskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste otwarcie wystawy
oraz gala wręczenia nagród XXII Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego "Jak pomagać i
ochraniać zwierzynę w lesie i na polach". Wyróżnione zostały prace uczennic: Zuzanny Glosy,
Emilii Lemkowskiej i Katarzyny Żołędowskiej.
11) W dniu 14.04.2018 roku odbyły się warsztaty dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy.
Prowadzone były przez ratownika medycznego, Pana Daniela Nowaka.
12) W dniu 16.04.2018 roku odbył się finał trzyetapowego konkursu matematycznego w Akademii
Pomorskiej w Słupsku, do którego zakwalifikowali się uczniowie Zuzanna Kaniepień, Marta
Zołotar, Julia Jasieńska i Filip Majewski. Tytuł laureata IX miejsca zdobył Filip Majewski.
13) W kwietniu 2018 roku odbył się I międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „Every Day
English”, który przeznaczony był dla uczniów klas IV. Celem konkursu było propagowanie wśród
dzieci i młodzieży języka angielskiego na zasadzie zabawy w spostrzegawczość. Wystawę prac
dokonano w obu szkołach. Pierwsze miejsce zajęła uczennica ze Szkoły Podstawowej w
Tychnowach, natomiast drugie i trzecie uczennice Zespołu Szkół w Czerninie.
4. W Zespole Szkół w Gościszewie:
1) W dniu 05.04.2018 roku odbyły się gminne eliminacje ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które przeprowadzono w budynku
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie. Naszą szkołę oraz OSP Gościszewo
reprezentowali uczniowie: Ola Chabowska, Paulina Goździelewska, Wiktoria Nowak, Julia
Paszko, Diana Pypała, Jakub Bartela. Do kolejnego etapu zakwalifikowali się: Jakub Bartela (I
miejsce), Paulina Goździelewska (II miejsce) oraz Wiktoria Nowak ( IV miejsce).Następnego dnia
odbyła się rywalizacja na poziomie powiatowym, gdzie Wiktoria Nowak uplasowała się na II
miejscu, a Jakub Bartela zajął III miejsce.
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2) W dniu 14.04.2018 roku uczniowie klas 6 i 5 wzięli udział w organizowanym przez Urząd Miasta
i Gminy Sztum corocznym sprzątaniu terenu wokół jeziora Zajezierskiego. Do akcji zachęciły nas
radne z Młodzieżowej Rady Gminy.
3) Trwają intensywne prace związane z budową sali gimnastycznej. W każdą środę odbywają się
spotkania dotyczące realizacji inwestycji. Inwestycja przebiega zgodnie z przyjętym
harmonogramem.
4) Realizowane są dostawy mebli i pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej i
Publicznego Przedszkola w Gościszewie.
6. W Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
1) W dniu 27.03.2018 roku odbyły się żywe lekcje historii przeprowadzone przez Krzysztofa
Góreckiego i Teatr Historyczny pt. „Chorągiew Komturstwa Gniewskiego”. Klasy czwarte miały
okazję zapoznać się z uzbrojeniem średniowiecznych rycerzy. Pozostałe klasy gimnazjalne
poznały "Trudny wiek XIX".
2) W dniu 05.04.2018 roku odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu
gminnym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie. W kategorii
gimnazjalnej Szymon Sombrowski zajął I miejsce , Daniel Szydłak V miejsce, Igor
Walczykowski zajął II miejsce.
3) W dniu 05.04. 2018 roku odbyły się Drużynowe Biegi Przełajowe z udziałem szkół naszego
powiatu. W rywalizacji dziewcząt klas IV I miejsce zdobyła Julia Sałek natomiast dziewczęta w
klasyfikacji drużynowej zdobyły I miejsce. Nikodem Wiśniewski z klasy IV zajął I miejsce, Jakub
Jaśtak zajął II miejsce natomiast drużynowo zajęli II miejsce. W grupie gimnazjalnej drużyna
dziewcząt zespołowo zajęła I miejsce , chłopcy wywalczyli III m.
4) W dniu 05.04.2018 roku odbył się etap wojewódzkiego ogólnopolskiego konkursu „Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego 1887-1922”.Laureatami zostali Cyprian Piróg i Maciek Kopczyński
Gimnazjum reprezentowali: Szymon Baźmierowski - finalista i laureaci :Agata Lityńska i Mateusz
Serocki.
5) W dniu 10.04.2018 roku uczniowie uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji Dnia Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej. Prezentacja faktów historycznych przeplatana była piosenkami i wierszami,
które nawiązywały do tragicznego losu ofiar sowieckiego terroru. Pod Dębami Katyńskimi złożono
symboliczne wiązanki i zapalono znicze.
7. W Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. „Kubusia Puchatka” w Sztumie:
1) W dniu 28.03.2018 roku przygotowano pracę plastyczną pt. „Przyroda budzi się do życia” na
ogólnopolski konkurs organizowany przez Przedszkole Nr 50 w Rybniku.
2) W dniu 29.03.2018 roku w grupie dzieci 4-5 letnich odbyły się warsztaty kulinarne pt. „Pieczemy
wielkanocne ciasteczka”.
3) W dniu 06.04.2018 roku w grupie dzieci 4-5 letnich w ramach dnia sportu odbyło się spotkanie z
instruktorką fitnessu. Było to działanie w ramach realizowanego projektu Klub Zdrowej Wiewiórki.
4) W dniu 06.04.2018 roku odbyła się wycieczka do leśniczówki w Benowie.
5) W dniu 07.04.2018 roku w Sztumskim Centrum Kultury odbyło się rozpoczęcie X Jubileuszowego
Forum Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego pt „Od aktywności do umiejętności”. Patronat
honorowy objął Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie. Gośćmi forum byli nauczyciele wychowania
przedszkolnego z powiatu sztumskiego oraz przedszkola z Starym Polu i Nowym Stawie.
6) W dniu 18.04.2018 roku dzieci i rodzice wzięli udział w konkursie pt. „Konstruuję grę z mamą i
tatą”, na najbardziej pomysłową, wykonaną własnoręcznie grę matematyczną z surowców
wtórnych.
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7) W dniu 19.04.2018 roku odbył się koncert dla rodziców pt. „Przyszła wiosna”, w wykonaniu dzieci
3- letnich.
8) W dniu 19.04.2018 roku odbył się „Przegląd teatrzyków dziecięcych” w Starym Polu. Dzieci z
dwóch grup 4-5 i 6 letnich wystąpiły w przedstawieniu pt. „Bajka o misiu-niezłym rozbójniku”
9) W dniu 20.04.2018 roku odbyło się w przedstawienie pt. „Bajka o misiu – niezłym rozbójniku”. W
rolę aktorów wcieliły się dzieci z grup 4-5-6 letnich.
10) W dniu 21.04.2018 roku odbył się XXIV Pomorski Festiwal Piosenki Dziecięcej w Kwidzynie, w
którym wystąpiły dziewczyny z grupy 6- latków.
11) W dniu 23.04.2018 roku odbyła się wycieczka dzieci 4-5 letnich w ramach Dnia Książki do
Biblioteki Miejskiej w Sztumie.
12) W dniu 26.04.2018 roku odbyła się wycieczka wyjazdowa dzieci 4-5 letnich do Oceanarium w
Gdyni.
IX.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
28.03.2018r.
10:00 - Zespół wokalny UTW (M. Sawicki)
12:00 - Kurs keyboardu (M. Sawicki)
14:00 - Zajęcia gitarowe (K. Tarasiuk)
15:15 - Zajęcia tańca nowoczesnego (A. Musiał)
16:00 - Joga UTW (A. Furyk)
18:00 - Próba zespołu muzycznego Mirosława Ufnala
29.03.2018r.
14:00 - Jęz. niemiecki UTW (E. Michalik)
15:00 - Zajęcia wokalne dla młodzieży (M. Sawicki)
16:15 - Zajęcia tańca nowoczesnego (A. Musiał)
30.03.2018r.
16:00 - Próba Sztumskiej Orkiestry Dętej
03.04.2018r.
16:00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
18:00 - DKF: The Circle
04.04.2018r.
12:00 - Zespół wokalny UTW (M. Sawicki)
12:00 - Kurs keyboardu (M. Sawicki)
14:00 - Zajęcia gitarowe (K. Tarasiuk)
15:15 - Zajęcia tańca nowoczesnego (A. Musiał)
16:00 - Joga UTW (A. Furyk)
18:00 - Próba zespołu muzycznego Mirosława Ufnala
05.04.2018r.
14:00 - Jęz. niemiecki UTW (E. Michalik)
15:00 - Zajęcia wokalne dla młodzieży (M. Sawicki)
16:15 - Zajęcia tańca nowoczesnego (A. Musiał)
06.04.2018r.
09:30 - KINO: Tedi i mapa skarbów
16:00 - KINO: Tedi i mapa skarbów
16:00 - Próba Sztumskiej Orkiestry Dętej
07.04.2018r.
08:00 - Obsługa techniczna Konferencji Publicznego Przedszkola Nr1 w Sztumie im. Kubusia
Puchatka
11:00 - Eliminacje powiatowe 63 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
16:00 - KINO: Tedi i mapa skarbów
18:00 - Retransmisja opery: Makbet
08.04.2018r.
16:00 - KINO: Tedi i mapa skarbów
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09.04.2018r.
09:30 - Jęz. angielski UTW (N. Markiewicz)
10:00 - Warsztaty komputerowe UTW (A. Bartnicka)
12:00 - Warsztaty fotografii cyfrowej UTW (A. Bartnicka i A. Zatorska)
15:00 - Zajęcia dziecięcego zespołu wokalnego (M. Seibert)
15:15 - Zajęcia tańca nowoczesnego (A. Musiał)
16:00 - Warsztaty ruchowe UTW (E. Piotrowska)
10.04.2018r.
10:00 - Jęz. angielski UTW (N. Markiewicz)
15:00 - UTW warsztaty manualne (E. Grzeca)
16:00 - Zajęcia plastyczne UTW (A. Bartnicka)
18:00 - Sztumska Gala Stand-Up (R. Korólczyk, T. Jachimek, M. Zbigniew Wojciech, E.
Błachnio)
11.04.2018r.
12:00 - Zespół wokalny UTW (M. Sawicki)
12:00 - Kurs keyboardu (M. Sawicki)
13:00 - Sztuka w Kinie: Maudie
14:00 - Zajęcia gitarowe (K. Tarasiuk)
15:15 - Zajęcia tańca nowoczesnego (A. Musiał)
16:00 - Joga UTW (A. Furyk)
18:00 - Sztuka w Kinie: Maudie
18:00 - Próba zespołu muzycznego Mirosława Ufnala
12.04.2018r.
14:00 - Jęz. niemiecki UTW (E. Michalik)
15:00 - Zajęcia wokalne dla młodzieży (M. Sawicki)
15:00 - Czwartki Lekkoatletyczne z LKS "Zantyr" Sztum na Stadionie Miejskim
16:15 - Zajęcia tańca nowoczesnego (A. Musiał)
13.04.2018r.
13:00 - Gala ogłoszenia wyników konkursu plastycznego z wystawą "Jak ochraniać zwierzynę
w lesie i na polach" KŁ "Cyranka" w Sztumie
16:00 - Próba Sztumskiej Orkiestry Dętej
18:00 - KINO: Kobieta sukcesu
14.04.2018r.
16:00 - Promocja kwartalnika "Prowincja" (obsługa techniczna)
18:00 - KINO: Kobieta sukcesu
15.04.2018r.
18:00 - KINO: Kobieta sukcesu
16.04.2018r.
09:30 - Jęz. angielski UTW (N. Markiewicz)
10:00 - Warsztaty komputerowe UTW (A. Bartnicka)
15:00 - Zajęcia dziecięcego zespołu wokalnego (M. Seibert)
15:15 - Zajęcia tańca nowoczesnego (A. Musiał)
16:00 - Warsztaty ruchowe UTW (E. Piotrowska)
17.04.2018r.
08:00 - Wernisaż prac i spektakl wychowanków SOSW w Uśnicach
10:00 - Jęz. angielski UTW (N. Markiewicz)
14:30 - Warsztaty żywienia UTW (K. Januszkiewicz)
16:00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
18:00 - DKF: Pomiędzy słowami
18.04.2018r.
12:00 - Zespół wokalny UTW (M. Sawicki)
12:00 - Kurs keyboardu (M. Sawicki)
14:00 - Zajęcia gitarowe (K. Tarasiuk)
15:15 - Zajęcia tańca nowoczesnego (A. Musiał)
16:00 - Joga UTW (A. Furyk)
18:00 - Próba zespołu muzycznego Mirosława Ufnala
19.04.2018r.
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14:00 - Jęz. niemiecki UTW (E. Michalik)
15:00 - Czwartki Lekkoatletyczne z LKS "Zantyr" Sztum na Stadionie Miejskim
15:00 - Zajęcia wokalne dla młodzieży (M. Sawicki)
16:15 - Zajęcia tańca nowoczesnego (A. Musiał)
17:00 - Wykład Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej (obsługa techniczna)
20.04.2018r.
16:00 - Próba Sztumskiej Orkiestry Dętej
18:00 - KINO: Pitbull. Ostatni Pies
21.04.2018r.
18:00 - KINO: Pitbull. Ostatni Pies
22.04.2018r.
18:00 - KINO: Pitbull. Ostatni Pies
23.04.2018r.
09:30 - Jęz. angielski UTW (N. Markiewicz)
10:00 - Warsztaty komputerowe UTW (A. Bartnicka)
12:00 - Warsztaty fotografii cyfrowej UTW (A. Bartnicka i A. Zatorska)
15:00 - Zajęcia dziecięcego zespołu wokalnego (M. Seibert)
15:15 - Zajęcia tańca nowoczesnego (A. Musiał)
16:00 - Warsztaty ruchowe UTW (E. Piotrowska)
24.04.2018r.
10:00 - Jęz. angielski UTW (N. Markiewicz)
11:00 - Kino Niepodległa 2018: Lekcja martwego języka
14:30 - Warsztaty żywienia UTW (K. Januszkiewicz)
16:00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
18:00 - Kino Niepodległa 2018: Lekcja martwego języka
X.

W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH :

1. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2018 roku uznał Antoniego
Filę winnego znieważenia mojej osoby- podając nieprawdziwe informacje na banerze o moich
rzekomych malwersacjach. Obroniłem dobre imię i zaufanie niezbędne do sprawowania funkcji
burmistrza oraz władz samorządowych i mieszkańców z woli, których ten samorząd jest wybieramy.
Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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