INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (LII sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 24 sierpnia 2018 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji 12 projektów
uchwał.
W okresie międzysesyjnym odbyły się dwie sesje na których nie przedstawiałem informacjipierwsza sesja wyjazdowa, druga sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek grupy radnych.
W okresie sprawozdawczym 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. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa” w rozdz. 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie” na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr
DGD-3113-3/2018 z dnia 06.07.2018 r. została przyznana dotacja celowa w kwocie 2.687 zł
dochody i wydatki, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla powołanych urzędników
wyborczych za odbyte szkolenia, w ramach zadań zleconych,
2. 801 „Oświata i wychowanie” w tym w rozdz.:
1) 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 42.000 zł w tym o kwotę:
a) 14.000 zł dla SP Nowa Wieś,
b) 14.000 zł dla ZS Gościszewo,
c) 14.000 zł dla ZS Czernin,
na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.183.2018.EP
z dnia 22.06.2018 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 76/183/2018 z dnia 22.06.2018 r.
zwiększono plan dotacji celowej na rok 2018, z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26, z
przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”,
2) 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.158.2018.EP z dnia 4.06.2018 r. – decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 60/158/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. zwiększono plan dotacji
celowej na rok 2018 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 o kwotę 164.612 zł, z
przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały
edukacyjne i ćwiczeniowe, zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z
dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
3. 852 „Pomoc społeczna” w rozdz.:
1) 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na podstawie
porozumienia Nr 8/XXII/DPS/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. zawartego z Ministrem
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pt. „Razem” –
skuteczniej przeciw przemocy gmina otrzymała dotację w wysokości 10.000 zł. Całkowity
koszt zadania 15.740 zł w tym: środki własne 5.740 zł,
2) 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe” o kwotę 19.000 zł,
3) 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 100.000 zł , na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.208.2018.MS z dnia 24.07.2018 r. – decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 93/208/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. zwiększono plan dotacji na
rok 2018 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25 o kwotę 119.000 zł, z przeznaczeniem
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na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o
pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 4 tej
ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7
tej ustawy,
4) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku Nr FB-I.3111.1.3.2018.MS z dnia 5.07.2018 r.– decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 1/3/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. zwiększono plan dotacji na rok 2018 z
rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24 o kwotę 1.453 zł, z przeznaczeniem na wypłatę
zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych
energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty
dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne, w ramach zadań zleconych,
5) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.48.2018.MS3 z dnia 24.07.2018 r. – decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 92/48/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. zwiększono plan dotacji na
rok 2018 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25 o kwotę 2.400 zł, z przeznaczeniem na
wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z
art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, w ramach zadań zleconych,
6) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.229.2018.MS z dnia
23.07.2018 r. – decyzją Wojewody Pomorskiego nr 91/229/2018 z dnia 23 lipca 2018 r.
zwiększono plan dotacji na rok 2018 z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) o kwotę
95.000 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z
art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej, w ramach zadań zleconych,
7) 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.178.2018.MS z dnia 5.07.2018 r. – decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 79/178/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. zwiększono plan dotacji na
rok 2018 z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 27) o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem
na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
4. 855 „Rodzina” w rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny”:
1) na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.201.2018.SM z dnia 19.06.2018 r. – decyzją Wojewody Pomorskiego nr 72/201/2018
z dnia 18 czerwca 2018 r. zwiększono plan dotacji celowej na rok 2018 ze środków
pochodzących z ustawy budżetowej na 2018 r. o kwotę 5.200 zł, z przeznaczeniem pokrycie
kosztów realizacji programu „Dobry start”, zgodnie z § 33 ust. 4 rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
(Dz. U. z 2018 r., poz.1061),
2) na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.201.2018.MŻ z dnia 03.07.2018 r. – decyzją Wojewody Pomorskiego nr 81/201/2018
z dnia 3 lipca 2018 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2018 r., ze środków pochodzących z
ustawy budżetowej na 2018 r. o kwotę 397.800 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia
dobry start oraz pokrycie kosztów jego obsługi, zgodnie z § 33 rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z
2018 r., poz.1061), w ramach zadań zleconych,
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz.
75818 „Rezerwy ogólne i celowe” kwotę 327.643 zł z rezerwy ogólnej do działu:
1) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwotę
2.460 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji architektonicznej przebudowy hali targowej,
II.
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2) 855 „Rodzina” rozdz. 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” kwotę 281.833 zł na wydatki

majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Chełmińskiej 11 na potrzeby
Publicznego Żłobka w Sztumie”, w celu umożliwienia badania oferty,
3) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” kwotę 37.350 zł na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na
zakup oraz wymianę 25 szt. koszy na Bulwarze Zamkowym, które uległy zniszczeniu,
4) 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na
zabezpieczenie środków na opracowanie map ewidencyjnych z numerami działek w celu
wyrysowania elementów zabawowych i złożenie podpisu osoby uprawnionej na doposażenie
placów zabaw w miejscowościach: Gronajny, Cygusy, Górki, Ramzy Małe, Czernin, Gościszewo,
Nowa Wieś i Pietrzwałd.
III.
1.

2.

3.

4.

Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków w dziale:
754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże
pożarne” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań kwotę 632 zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie pn. „Doposażenie jednostek OSP z
terenu gminy Sztum w trzy defibrylatory automatyczne AED oraz zestaw narzędzi
hydraulicznych” (wkład własny),
801 „Oświata i wychowanie” w rozdz.:
1) 80101 „Szkoły podstawowe” w wydatkach bieżących zmniejsza się o kwotę 11.000 zł dotacje
na zadania bieżące, a zwiększa się o kwotę 2.800 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:
a) zwiększa się o kwotę 11.000 zł w SP Nr 1 w Sztumie, z przeznaczeniem na remont
pomieszczeń po byłej Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej,
b) zmniejsza się o kwotę 8.200 zł w ZS Czernin,
2) 80104 „Przedszkola” w wydatkach bieżących zwiększa się o kwotę 6.200 zł wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w ZS Czernin,
3) 80110 „Gimnazja” w wydatkach bieżących zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w celu zabezpieczenia
środków na remont ogrodzenia i łazienek w ZS Czernin,
4) z rozdz. 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum
prowadzonych w szkołach innego typu, …” z wydatków bieżących jednostek budżetowych w
tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 13.000 zł do rozdz. 80150 „Realizacja
zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach podstawowych” na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli
wspomagających (w ZS Czernin),
851 „Ochrona zdrowia” w tym w rozdz.:
1) 85153 „Zwalczanie narkomanii” w wydatkach bieżących zmniejsza się o kwotę 3.780 zł
dotacje na zadania bieżące, a zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
2) 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w wydatkach bieżących zmniejsza się o kwotę
13.950 zł dotacje na zadania bieżące, a zwiększa się o kwotę 15.730 zł wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na
realizację zadań: „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego „Krokus” przy GKRPA” oraz
„Realizację rekomendowanych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci
młodzieży w wieku szkolnym na poziomie profilaktyki uniwersalnej”,
852 „Pomoc społeczna” w tym:
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1) z rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” z wydatków bieżących w tym ze świadczeń na rzecz

osób fizycznych kwotę 740 zł do rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie” na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jako wkład
własny gminy w realizacji projektu pt. „Razem” – skuteczniej przeciw przemocy,
finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
2) w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w wydatkach
bieżących zmniejsza się o kwotę 107.150 zł w tym:
 kwota 104.000 zł z dotacji na zadania bieżące,
 kwotę 3.150 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
a zwiększa się o kwotę 107.150 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
pobytu mieszkańców Miasta i Gminy Sztum w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie
(kwota 104.000 zł.) oraz na zapłatę za usługę dla animatora osoby niepełnosprawnej
(kwota 3.150 zł),
3) w rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 600 zł na wydatki bieżące
w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na realizację
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”,
5. 855 „Rodzina” w rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych w tym z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.000 zł
na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób obsługujących rządowy program „Dobry start”
(300+), w ramach zadań zleconych.
6. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” kwota 10.500 w tym:
1) kwota 8.500 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i
składek od nich naliczanych na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących wykonania boi
oznaczającej najgłębszy punkt jeziora Zajezierskiego oraz zapewnienie TOI TOI dla
uczestników imprez masowych organizowanych przy wsparciu Miasta i Gminy Sztum,
2) kwota 2.000 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, z przeznaczeniem na zakup wkładów aluminiowych do koszy betonowych.
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. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych”. Umowę zawarto w dniu 11.07.2018 r. z PWiK Sp. z o.o. w Sztumie.
Wartość umowy: 2.100.000,00 zł brutto.
2. „Dokumentacja projektowa budowy chodnika wraz z oświetleniem na drodze gminnej w Zajezierzu”.
Umowę zawarto w dniu 19.06.2018 r. z Panem Patrykiem Schultz, Biuro Projektów Drogowych Patryk
Schultz, ul. Moniuszki 22/5, 86-300 Grudziądz. Wartość umowy: 16.000,00 zł brutto.
3. „Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum”. W
trybie zamówienia z wolnej ręki udzielono zamówienia w dniu 04.07.2018 r. Panu Krzysztofowi
Strzelczyk, Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o., ul.
Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn. Wartość umowy: 405.000,00 zł brutto.
4. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni
bitumicznej na terenie miasta i gminy Sztum’’. Postępowanie opublikowano w dniu 25.06.2018r.
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Otwarcia ofert dokonano w dniu 03.07.2018 r. W ramach niniejszego postępowania wpłynęło 5 ofert:
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1

MILAG Michał Łaga

2

BIURO PROJEKTÓW
DROGOWYCH PATRYK
SCHULTZ

3

PRZEDSIĘBIORSTWO
ul. Kajki 4
PROJEKTOWO – USŁUGOWE 82-440 Dzierzgoń
MARKUB TOMASZ
HRYNKIEWICZ
„ART” Sławomir Rytlewski
ul. Mikołaja Reja 16

4

Żółte 27
78-500 Drawsko
Pomorskie
ul. Moniuszki 22/5
86-300 Grudziądz

Cena brutto
oferty w PLN

Termin stawienia się inspektora
nadzoru w siedzibie
Zamawiającego w odpowiedzi
na nieplanowane wezwanie

3.321,00 zł

do 1 dnia roboczego

8.610,00 zł

do 1 dnia roboczego

1.800,00 zł

do 1 dnia roboczego

5.500,00 zł

do 1 dnia roboczego

3.000,00 zł

do 1 dnia roboczego

83-110 Tczew
5

BIURO OBSŁUGI
INWESTYCJI I
NIERUCHOMOŚCI HALINA
LANDSBERG

ul. Jagiellońska 10F/91
80-371 Gdańsk

Najkorzystniejsza oferta wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO– USŁUGOWE
MARKUB TOMASZ HRYNKIEWICZ. Umowę zawarto w dniu 24.07.2018 r. Wartość umowy: 1.800,00
zł brutto.
5.
„Przebudowa drogi przy Dworku Żeromskiego w Zajezierzu” w ramach zadania pn.
„Ochrona Wód i Przywracanie Różnorodności Biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum”
W ramach w/w zadania zostały wszczęte dwa postępowania przetargowe. Pierwsze z postępowania
zostało unieważnione. W ramach drugiego postępowania, które zostało opublikowane w dniu 12.07.2018
r. Otwarcie ofert odbyło się 27.07.2018 r. wpłynęły 4 oferty:
Lp.
1

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto oferty w
PLN
380.000,00

Długość okresu gwarancji

290.250,00

5 lat tj. 60 miesięcy

KAMEX Przemysław
Kalinowski
Usługi budowlane
Brukarstwo Marlena
Lewandowska

Gościszewo 11D
82-400 Sztum
Krasna Łąka 3
82-433 Mikołajki Pomorskie

3

EL-DRO Sp. o.o.
Sp. komandytowa

ul. Dębowa 36
86-300 Grudziądz

306.274,08

5 lat tj. 60 miesięcy

4

Przedsiębiorstwo Prywatne
RONDO Ewa Szmaglińska

ul. Sportowa 1
82-500 Kwidzyn

306.887,14

5 lat tj. 60 miesięcy

2

5 lat tj. 60 miesięcy

Najkorzystniejsza oferta wykonawcy: Usługi budowlane Brukarstwo Marlena Lewandowska, Krasna
Łąka 382-433 Mikołajki Pomorskie. Umowę zawarto w dniu 08.08.2018 r. Wartość umowy 290.250,00
zł. brutto.
6.
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi przy Dworku
Żeromskiego w Zajezierzu” w ramach zadania pn. „Ochrona Wód i Przywracanie Różnorodności
Biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum”. Postępowanie opublikowano w dniu 05.07.2018 r.
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17.07.2018 r.
W ramach niniejszego postępowania wpłynęły 4 oferty:
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto oferty
w PLN

Termin stawienia się
inspektora nadzoru w
siedzibie Zamawiającego w
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1

2

3

4

BIURO OBSŁUGI
INWESTYCJI I
NIERUCHOMOŚCI HALINA
LANDSBERG
MILAG Michał Łaga

ul. Jagiellońska 10F/91
80-371 Gdańsk

3.500,00 zł

odpowiedzi na
nieplanowane wezwanie
do 1 dnia roboczego

Żółte 27
78-500 Drawsko Pomorskie

6.396,00 zł

do 1 dnia roboczego

Przedsiębiorstwo Budowlano –
Montażowe „DROG-BUD” s.c.
Wojciech Rytlewski Ireneusz
Zagórski
Nadzór Projekt Wykonawstwo
Zdzisław Strembski

ul. Piaskowa 3
83-110 Tczew

4.000,00 zł

do 1 dnia roboczego

ul. Giermków 17/15
82-300 Elbląg

2.990,00 zł

do 1 dnia roboczego

Najkorzystniejsza oferta wykonawcy:
Nadzór Projekt Wykonawstwo Zdzisław Strembski,
ul. Giermków 17/15, 82-300 Elbląg. Umowę zawarto w dniu 08.08.2018 r. Wartość umowy 2.990,00 zł
brutto.
7.
„Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie”. W ramach w/w zadania zostały
wszczęte dwa postępowania przetargowe. Pierwsze z postępowania zostało unieważnione w dniu
27.07.2018 r., gdyż cena oferty Wykonawcy (oferta z najniższą ceną) tj. TERENY ZIELONE Marianna
Kędziora, Mareza, ul. Długa 89, 82-500 Kwidzyn znacznie przewyższała kwotę, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierza przeznaczyć: 600.00,00 zł
brutto, a oferta wykonawcy wynosiła: 799.240,74 zł brutto.
Miasto i Gmina Sztum wszczęła drugie postępowanie przetargowe w dniu 02.08.2018 r., otwarcie ofert
odbyło się w dniu 21.08.2018 r. Tym razem oferta tego samego wykonawcy, co w poprzednim przetargu
tj. TERENY ZIELONE Marianna Kędziora, Mareza, ul. Długa 89, 82-500 Kwidzyn ponownie przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. Zamawiający zamierza
przeznaczyć: 600.00,00 zł. brutto, a oferta wykonawcy wynosi: 899.951,67 zł brutto.
8. „Przebudowa budynku przy ul. Chełmińskiej 11 na potrzeby Publicznego Żłobka w Sztumie”.
Postępowanie opublikowano w dniu 13.07.2018 r. Otwarcie ofert w dniu 07.08.2018 r. W ramach
niniejszego postępowania wpłynęła jedna oferta Wykonawcy: P.P.H.U. „DAW-MAR” Dawid Markowicz,
ul. Grudziądzka 18B, 82-500 Kwidzyn, za kwotę: 1.481.832,24 zł brutto. Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat
tj. 60 miesięcy. Wyboru wykonawcy dokonano w dniu 14.08.2018 r. Umowę zawarto w dniu 21.08.2018
r. Wartość umowy 1.481.832,24 zł brutto.
9.
„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Sztum, PWiK Sp. z o.o. i
Sztumskiego Centrum Kultury na rok 2019”. Postepowanie opublikowano w dniu 21.07.2018 r.
Planowany termin otwarcia oferty w dniu 30.08.2018 r. (Procedura powyżej progów unijnych).
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. W związku z wprowadzeniem zmian w zakresie stolarki wewnętrznej drzwiowej (na stalowa i
aluminiową) oraz ze zmiana sposobu ogrzewania budynku sali gimnastycznej i szkoły na gazowe
zwiększono wynagrodzenie wykonawcy oraz termin realizacji. Zamiana drzwi spowodowała zwiększenie
wynagrodzenia z 2 460 000,00 zł na 2 502 796,15 zł brutto. Z uwagi na obecnie długi okres oczekiwania
na drzwi wydłużono Wykonawcy termin wykonania umowy do dnia 31 października 2018r. wraz z
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Na powyższą okoliczność zawarto aneks w dniu
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31.07.2018r. Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnętrze oraz prace zewnętrzne. Planowanie
zakończenie do 31 sierpnia za wyjątkiem robót zamiennych.
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. Wykonano stopy fundamentowe i fundamenty wewnątrz budynku.
Po licznych monitach, pismach, spotkaniach Wykonawca przyśpieszył tempo prac. Na dzień dzisiejszy
zamontowano nareszcie konstrukcję stalową oraz przystąpiono do szalowania stropów i układania
zbrojenia. Pomimo według Zamawiającego zbyt małego postępu prac Wykonawca deklaruje wykonanie
inwestycji w terminie.
3. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i
Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi).
Zakończono i odebrano roboty termomodernizacyjne na następujących obiektach:
– Budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie – w dniu 11 lipca 2018r. dokonano odbioru końcowego.
Prace zostały zrealizowane w terminie umownym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo
Usługowe DAW-MAR Dawid Markowicz z Kwidzyna za kwotę 2 202 814,92 zł.
– Budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Chełmińskiej 9 i 11 – w dniu 11 lipca 2018r. dokonano
odbioru końcowego. Prace zostały zrealizowane w terminie umownym przez Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber z Kwidzyna, za kwotę 392 873,00 zł
– Przedszkole Publiczne w Gościszewie – trwają czynności odbioru końcowego.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber
z Kwidzyna, za kwotę 550 470,01 zł. Z uwagi na zmianę sposobu użytkowania budynku byłego
Przedszkola na świetlicę wiejską rozszerzono zakres robót o niezbędne prace celem dostosowania do
spełnienia wymogów świetlicy. Powyższe prace spowodowały zwiększenie wynagrodzenia
wykonawcy oraz terminu wykonania z 550 470,01 zł na kwotę 629 471,14 zł z terminem realizacji do
31 lipca 2018r.
– Budynek Zespołu Szkół w Czerninie przy ul. Donimirskich 19 – w dniu 23 sierpnia 2018r. dokonano
odbioru końcowego. (Termin umowny został wykonawcy przesunięty z uwagi na trwające prace
związane w wymiana pokrycia dachowego wykonywanego przez inna firmę).
Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta
Schreiber z Kwidzyna za kwotę 114 120,00 zł.
– Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie – wykonawcą robót budowlanych jest INSTA-ELEKTRO
z Kwidzyna. Zwiększono zakres robót o wymianę instalacji elektrycznej na drugim piętrze oraz o
remont korytarza III piętra wraz z wymianą drzwi i wymianą wykładziny PCV. W związku z
powyższym zwiększono wynagrodzenie z 1 018 000,00 zł na 1 166 898,75 zł brutto z termin realizacji
do 24 sierpnia 2018r.
– Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego „Celbud-Przemysłówka” sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie z terminem realizacji do
dnia 31 sierpnia 2018r. Rozszerzono zakres robót budowlanych o wymianę instalacji elektrycznej we
wszystkich budynkach szkoły i prace związane z naprawa fundamentów na budynku C (sali
gimnastycznej). W związku z powyższym zwiększono wynagrodzenie z 1 480 162,80 zł na
1 724 611,24 zł brutto. Pomimo zwiększenia zakresu pracy Wykonawca zadeklarował wykonanie
zadania w terminie. Obecnie prace budowlane dobiegają końca.
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4. Przebudowa boiska treningowego i kortów tenisowych oraz budowa terenowych urządzeń
sportowo – rekreacyjnych przy Stadionie Miejskim w Sztumie.
Wykonawcą robót budowlanych jest firma TORAKOL Rajmund Zalewski, Koszczały 9,
88-210 Dobre za kwotę 2 741 423,13 zł z terminem realizacji do 28.09.2018r.
Zadanie jest objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej – Mały Klub (kwota
dofinansowania to 783 500zł w tym 283 500zł w 2018r ).
Dokonano odbioru częściowego na kwotę 548 605,48 zł.
Z uwagi na wykonywaną inwestycją prowadzona przez Szpitale Polskie S.A. polegającą na budowie
lądowiska przyszpitalnego zmuszeni jesteśmy do wykonania oznakowania słupów oświetleniowych
boiska treningowego oraz kortów tenisowych poprzez malowanie w biało czerwone pasy farbą
odblaskową oraz umieszczenie na szczycie czerwonych świateł przeszkodowych niskiej intensywności.
Wykonanie powyższych robót spowoduję zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu
realizacji. Nadzór inwestorski nad realizacja robót sprawuje Michał Leszczyński, koszt usługi wynosi
36 900,00 zł.
5. 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. 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.). Zwiększono zakres umowny o wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do plaży
miejskiej oraz o przebudowę nieinwentaryzowanej istniejącej kanalizacji deszczowej, a kolidującej ze
zbiornikami retencyjnymi. W związku z powyższym zwiększono wynagrodzenie wykonawcy z
2 457 879,45 zł na 2 596 456,00 zł brutto. Dokonano już odbiorów częściowych na kwotę 1 448 505,24
zł brutto. W trackie robót budowlanych wykonywanych wokół przy kapliczce na ulicy Reja odkryto
szczątki ludzkie. Powiadomiono odpowiednie organy. Wojewódzki konserwator zabytków wstrzymał
decyzją z dnia 03.08.2018r. prace budowlane do dnia 03.09.2018r. Jednocześnie decyzja z dnia
08.08.2018r. nakazał Inwestorowi:
– wykonanie niezbędnych badań archeologicznych w odsłoniętym fragmencie cmentarza z XIX w.
– eksploracji grobów w niezbędnym zakresie wraz z przeprowadzeniem analiz antropologicznych
pozyskanych szkieletów,
– zabezpieczenia przebadanych kości ludzkich (wraz z wyposażeniem grobowym mogącym stanowić
zabytki archeologiczne, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu cmentarzy i chowania zmarłych).
Obecnie Gmina przygotowuje wniosek o zgodę do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na
prowadzenie badań archeologicznych. Powyższe spowoduje wydłużenie terminu realizacji inwestycji.
6. 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. Wykonawca wykonał ścieżkę wraz z
oświetleniem. Na chwilę obecną Wykonawca czeka na dostawę pomostu. Z uwagi na przedłużający
się termin dostawy nie wynikający z winy Wykonawcy, złożył on wniosek o przedłużenie terminu
realizacji robót.
7. 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.
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Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu 09.08.2018r. Zwiększono zakres umowny o montaż 49
sterowników firmy TELENSA w oprawach oświetleniowych na osiedlu Parkowym oraz na ścieżce przy
ul. Sienkiewicza. W związku z powyższym uległo zmianie wynagrodzenie wykonawcy z 2 577 390,31
zł na 2 618 226,31 zł. brutto.
8. „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
Wykonawca zgłosił do odbioru końcowego wykonanie zadania w dniu 17.08.2018r. Rozpisano
rozpoczęcie czynności odbiorowych na dzień 30 sierpnia 2018r.
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
9. 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
Koszt wykonania robót budowlanych wyniesie 3 985 000,00 zł.
Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 09.05.2018r. termin realizacji zadania do
30.11.2018r. Dokonano odbiorów częściowych na kwotę 429.665,65 zł. Prace przebiegają zgodnie z
harmonogramem. Nadzór inwestorski sprawuje Michał Łaga prowadzący działalność gospodarczą pn.
MILAG, Żółte 27, Drawsko Pomorskie za cenę 32 964,00zł.
10. „Budowa miejsca postojowego trasy rowerowej R9 w miejscowości Biała Góra oraz oznakowanie
szlaku rowerowego”
Wykonawcą robót jest KAMEX Przemysław Kalinowski, Gościszewo 11D, 82-400 Sztum za cenę
38 312,72 zł. Termin realizacji do 28.09.2018r.
Nadzór sprawuje „DROMIK” Usługi Projektowe i Nadzory Włodzimierz Krupa Kwidzyn za cenę
325,56zł. W dniu 16.08.2018r. przekazano Wykonawcy robót teren budowy.
II.
Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji:
1. 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. Został zmieniony plan miejscowy pozwalający na lokalizację
PSZOK przy oczyszczalni ścieków. Trwają prace projektowe.
2. 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. W związku ze zwiększeniem zakresu dokumentacji projektowej w części dotyczącej
Oświetlenia od ul. Kochanowskiego oraz zmianą trasy kablowej w wyniku uzgodnienia z Energa
Operator zwiększono wynagrodzenie o kwotę 4 920,00 zł brutto oraz termin wykonania do dnia
12.11.2018r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
III.
Inwestycje zrealizowane:
1. Remont budynku przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym na Zajezierzu. Dokonano
odbioru końcowego w dniu 10.07.2018r. Wykonawca robót był Michał Drozd "DROZD-BUD"
Kwidzyn za cenę 132 414,09 zł brutto.
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2. Modernizacja
budynku
zaplecza
przy
boisku
treningowym
w
Sztumie.
Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu 05.07.2018r. Wykonawcą robót budowlanych było
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „IZOGAZ” z Kwidzyna za kwotę 261 419,68 zł
brutto.
3. Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę wraz z oświetleniem oraz wzmocnienie
istniejącej ścieżki. Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu 06.07.2018r. Wykonawcą robót
budowlanych była firma KAMEX Przemysław Kalinowski z Gościszewa, za kwotę 64 000,00 zł.
4. Budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie. Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu
02.08.2018r. Wykonawcą robót budowlanych była firma Marianna Kędziora Tereny Zielone z
Kwidzyna za kwotę 299 485,81 zł.
5. Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie. Dokonano odbioru końcowego
zadania w dniu 03.07.2018r. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe FAST – BRUK Mariusz Pelcer ze Straszewa, za kwotę 144 000,00 zł.
IV.
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA:
1. Odnowiono boisko wielofunkcyjne na terenie Bulwaru Zamkowego– naprawiono ogrodzenie, bramki,
wykonano nowe malowanie linii pól do gry,
2. Przystosowano wszystkie miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na
parkingach gminnych do obowiązujących przepisów poprzez malowanie ich pól w całości na kolor
niebieski,
3. Zawarto umowę na doposażenie placów zabaw w Czerninie, Górkach, Ramzach, Cygusach,
Gronajnach, Nowej Wsi. Jest to zadanie realizowane w ramach poszczególnych funduszy sołeckich,
4. Zawarto umowę na dostawę i montaż zewnętrznych urządzeń fitness w Gościszewie i Pietrzwałdzie.
Jest to zadanie realizowane w ramach poszczególnych funduszy sołeckich,
5. Zawarto umowę na dostawę i montaż 6 nowych wiat autobusowych w Sztumskiej Wsi, Zajezierzu,
Gronajnach, Sztumie. Zadanie realizowane w części z poszczególnych funduszy sołeckich,
6. W związku z anulowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku konkursu pn. „Czyste powietrze pomorza” – edycja 2018 zostaliśmy zmuszeni do
anulowania programu „Czyste powietrze w mieście i gminie Sztum – edycja 2018”.
7. Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku o przyznanie dofinansowania na modernizację znajdujących się w budynkach
wielolokalowych węglowych źródeł ciepła na ekologiczne,
8. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie na nasze zlecenie odnowiło mostki
znajdujące się na Bulwarze Zamkowym,
9. Rozpoczęto prace polegające na przebudowie i budowie oświetlenia drogowego znajdującego się na
ul. Kochanowskiego w Sztumie. Prace wykonywane są w stopniu umożliwiającym aktualne
zaawansowanie przebudowy ul. Kochanowskiego prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w
Sztumie,
10. Wojewoda Pomorski na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Sztum powołał komisję ds. szacowania
szkód w rolnictwie na skutek suszy. W skład komisji weszli przedstawiciele tut. Urzędu oraz
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Pomorskiej Izby Rolniczej. Komisja dokonała
szacowania szkód w 113 gospodarstwach rolnych na podstawie złożonych wniosków. Protokoły
szacowania zostały przekazane do Wojewody Pomorskiego.
11. Uruchomiono na sezon kąpielowy kąpielisko miejskie w Sztumie. Administratorem kąpieliska
zgodnie z zawartą umową jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie.
Prowadzony jest również na bieżąco serwis kąpieliskowy dostępny na stronie bip.sztum.pl,
12. W wyniku negocjacji przeprowadzonych po unieważnieniu przetargu (nie wpłynęła żadna oferta)
zawarto umowę z Kwidzyńskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Strzelbud na realizację zadania
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13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

26.

V.

polegającego na naprawie dróg o nawierzchni bitumicznej. Prace trwają na poszczególnych odcinkach
dróg zakończą się do końca sierpnia br.,
Trwa przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim. Zaawansowanie prac – ok. 90%. Zadanie zostanie
zrealizowane w całości przed terminem określonym w umowie (31 październik br.),
Zakończono i odebrano prace budowlane polegające na Rewitalizacji Centrum Postolina – Etap IV –
modernizacja drogi wewnętrznej,
Zawarto umowę z firmą Usługi Brukarskie Marlena Lewandowska na przebudowę drogi gminnej w
Zajezierzu (droga prowadząca do Dworku Żeromskiego). Termin realizacji do 15 października br.,
Zawarto umowę na dowieszenie opraw oświetleniowych w Zajezierzu, Nowej Wsi i Parowach. Są to
zadania realizowane w ramach poszczególnych funduszy sołeckich. Zadanie zostanie zrealizowane do
30 września br.,
Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenie
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sztumskim Polu. Umowa zawarta do 30
czerwca 2019 r.,
W okresie międzysesyjnym dokonano 66 wpisów do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
(16 wpisów dot. rozpoczęcia działalności, 7 wpisów dot. zakończenia działalności, 43 wpisy dot.
zmian),
Wydano dwie (2) decyzje wygaszające zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
Wydano dwanaście (12) zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
W ramach realizacji Gminnego Programu Ochrony Zwierząt dokonano 24 sterylizacji kotek, 9
kastracji kotów oraz 9 przypadków leczenia bezpańskich zwierząt,
Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs „Piękna Wieś dziełem Mieszkańców w Gminie Sztum na rok 2018
„ w którym wzięło udział 16 posiadaczy zagród wiejskich nierolniczych oraz balkonów, wręczanie
nagród nastąpi podczas Dożynek Gminnych 2018 r. w dniu 09.09.2018 r.
Wydano dwie (2) decyzje dotyczące wypłacenia świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy
odbywających ćwiczenia wojskowe,
Zawarto umowę na wykonanie mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Piekle. Zadanie
realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego,
Miasto i Gmina Sztum razem we współpracy z Gminą Mikołajki Pomorskie uzyskało dofinansowanie
na OZE dla mieszkańców. Osoby które zdeklarowały udział we wspólnym projekcie otrzymają dotację
do 85% kosztów kwalifikowanych netto. Oprócz instalacji u osób fizycznych zostaną zainstalowane
dwie instalacje na budynkach gminnych. Jedna na stadionie druga na świetlicy wiejskiej w Białej
Górze. Lider projektu, Mikołajki Pomorskie prowadzi prace nad zawarciem umowy o dofinansowanie
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego,
W ramach realizacji Funduszu Sprawiedliwości zakupiono trzy (3) defibrylatory AED oraz urządzenie
hydrauliczne Holmatro za łączną kwotę 63.747,16 zł. Defibrylatory przekazano jednostką
Ochotniczych Straży Pożarnych z Gościszewa, Białej Góry i Postolina. Urządzenie hydrauliczne
zostanie przekazane do OSP Postolin,
W ZAKRESIE REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
1. Dnia 15.06.2018 r. odbył się przetarg na dzierżawę działki nr 473 położonej w obr. Nowa Wieś
gm. Sztum z przeznaczeniem na uprawy rolne- wynik negatywny
2. Od dnia 02.08.2018 r. został wywieszony projekt nowej listy osób zakwalifikowanych do
przydziału gminnego lokalu mieszkalnego. Do dnia 16.08. br. można było składać ewentualne
odwołania i uwagi do listy. Wpłynęły 2 odwołania i komisja mieszkaniowa ponownie będzie
analizować listę.
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3. Dnia 13.08.2018 r. odbyły się rokowania po II przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr
214/15 położonej w obr. Koniecwałd gm. Sztum (przy PSSE) – wynik negatywny. Nie wpłynęły
żadne oferty.
4. Dnia 10.07.2018r. zawarto akt notarialny na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem
mieszkalnym, położonej przy ul. Paderewskiego 22 w Sztumie.
5. W toku jest 12 spraw dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych.
6. Ponadto wydano:
- 9 decyzji o warunkach zabudowy,
- 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 45 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub studium,
- 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego,
- 3 zaświadczenia o numerze porządkowym budynku.
VI.
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:
1. W dniu 13 lipca 2018 r. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja został
złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. Energia wodnej turystyki – współpraca Sztumu z
Polesskiem w zakresie ochrony i rozwoju dziedzictwa historycznego i kulturowego poprzez
rewaloryzację zabytków i ich adaptację do celów turystycznych. W projekcie partnerskim,
przygotowanym razem z miastem Polessk z Rosji i Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o., zaplanowano na terenie Sztumu rewaloryzację zabytkowego cmentarz wraz z ogrodzeniem,
kaplicą i układem zieleni wysokiej oraz wieży ciśnień. Na terenie miasta Polesska zaplanowano
rewaloryzację parku i obszaru wokół jeziora. W ramach projektu, oprócz działań inwestycyjnych
przewidziano także działania „miękkie”, polegające na organizacji m.in. konferencji, seminariów,
konkursu fotograficznego, a także spływu kajakowego. Łączna wartość projektu to 5.951.104,17 zł
(1.414.504,70 euro), z czego wartość projektu Miasta i Gminy Sztum wraz z PWiK wynosi
3.466 961,01 zł (824 054,24 euro) Wnioskowane dofinansowanie to 90% kosztów kwalifikowalnych
tj. 3 120 264,87 zł (741 648,81 euro). Wniosek jest w trakcie oceny.
2. W dniu 19 lipca 2018 r. decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego projekt partnerski pn.
Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum został
wybrany do dofinansowania. W ramach konkursu złożono 262 wnioski, a tylko 24 otrzymały
dofinansowanie, w tym na 14 miejscu uplasował się wspólny projekt Miasta i Gminy Sztum oraz
Gminy Mikołajki Pomorskie. W ramach przedsięwzięcia przewidziany jest montaż instalacji
odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych i 2 budynkach gminnych. W naszej Gminie
zostanie zainstalowane 91 instalacji solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę.
Łączna wartość projektu to 3.383.107,46 zł, a przyznane dofinansowanie 2.871.185,81 zł. Wartość
projektu Miasta i Gminy Sztum wynosi 2.095.803,29 zł. a otrzymane dofinansowanie–
1.781.432,80zł.
3. W związku z realizacją projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności
publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi)złożono
następujące wnioski o płatność:
 06.07.2018 r.– wniosek o refundację na łączną kwotę wydatków 154.088,96 zł, wnioskowana
refundacja 99.511,57 zł. We wniosku przedstawiono wydatki poniesione na termomodernizację
budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie oraz wydatki za pełnienie funkcji Inżyniera
Kontraktu;
 10.07.2018 r.– wniosek o zaliczkę na kwotę 702.169,01 zł. We wniosku ujęto zaplanowane
wydatki za termomodernizację budynku po Powiatowym Urzędzie Pracy, Szkoły Podstawowej nr
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4.

5.

2 w Sztumie, Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi oraz wydatki za pełnienie funkcji Inżyniera
Kontraktu;
 06.08.2018 r.– wniosek rozliczający zaliczkę i wniosek o refundację na łączną kwotę wydatków
1.521.585,48 zł, wnioskowana refundacja 280.693,30 zł, rozliczona zaliczka 631.472,01 zł. We
wniosku przedstawiono wydatki poniesione na termomodernizację budynku Urzędu Miasta i
Gminy w Sztumie, Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie i
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi oraz wydatki za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu;
 07.08.2018 r.– wniosek o zaliczkę na kwotę 1.350.814,49 zł. We wniosku ujęto zaplanowane
wydatki za termomodernizacją Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, Przedszkola w Gościszewie,
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi i Czerninie oraz wydatki za pełnienie funkcji Inżyniera
Kontraktu.
W związku z realizacją projektu Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork –
Sztum (oświetlenie uliczne)złożono następujące wnioski o płatność:
 28.06.2018 r.– wniosek o zaliczkę na łączną kwotę 1.541.458,00 zł, w tym dla Miasta i Gminy
Sztum 877.218,77 zł. We wniosku ujęto zaplanowane wydatki na dostawę i montaż opraw
oświetlenia ulicznego;
 03.08.2018 r.– wniosek rozliczający zaliczkę i wniosek o refundację na łączną kwotę wydatków
2.299.814,86 zł, w tym dla Miasta i Gminy Sztum 1.314.717,88 zł. Wnioskowana refundacja to
11.606,98 zł. w tym dla MiG Sztum 10.610,23 zł, rozliczona zaliczka 1.541.458,00 zł. We wniosku
przedstawiono wydatki poniesione na dostawę i montaż opraw oświetlenia ulicznego oraz na
wynagrodzenia personelu pośredniego;
 03.08.2018 r.– wniosek o zaliczkę na kwotę 1.976.550,76 zł w tym dla MiG Sztum 1.249.012,96
zł. We wniosku ujęto zaplanowane wydatki związane z dostawą i montażem opraw oświetlenia
ulicznego, przebudową oświetlenia oraz wydatki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
W związku z realizacją projektu pn. Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i
retencjonującym wody opadowe złożono następujące wnioski o płatność:
 10.07.2018r.– wniosek o zaliczkę na kwotę 272.890,34 zł. We wniosku ujęto zaplanowane
wydatki na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w obrębie ronda Pod Dębami w Sztumie
oraz wydatki za pełnienie funkcji inspektora nadzoru;
 09.08.2018 r. – wniosek rozliczający zaliczkę i wniosek o refundację na łączną kwotę wydatków
1.145.511,23 zł, wnioskowana refundacja 528.987,53 zł, rozliczona zaliczka w kwocie 272.890,34
zł. We wniosku przedstawiono wydatki poniesione na budowę i przebudowę kanalizacji
deszczowej w obrębie ronda Pod Dębami w Sztumie oraz wydatki za pełnienie funkcji inspektora
nadzoru;
 09.08.2018 r. – wniosek o zaliczkę na kwotę 938.245,50 zł. We wniosku ujęto zaplanowane
wydatki na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w obrębie ronda Pod Dębami w Sztumie
oraz wydatki za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
W dniu 30 lipca 2018 r. w trakcie prowadzonych robót ziemnych przy ul. Reja w Sztumie,
związanych z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, natrafiono na szczątki kostne.
Wykonawca robót wstrzymał prace i powiadomił odpowiednie służby. Pomorski Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Gdańsku, który w dniu 1 sierpnia przeprowadził kontrolę miejsca
znaleziska szczątek ludzkich, nakazał w drodze decyzji wstrzymanie wszelkich robót do dnia 3
września i jednocześnie wykonanie niezbędnych badań archeologicznych w odsłoniętym
fragmencie cmentarza z XIX w. wraz z eksploracją grobów, przeprowadzeniem analiz
antropologicznych szkieletów i zabezpieczeniem przebadanych kości. Badanie i prace
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dokumentacyjne powinny zostać wykonane w okresie nie dłuższym niż miesiąc od dnia
doręczenia decyzji o wstrzymaniu prac z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać przedłużony,
jeżeli skala odkrycia oraz zakres wymaganych do wykonania prac okaże się znaczny.
W związku z zaistniałą sytuacją wystąpiono za pośrednictwem lidera projektu (Miasta Malbork)
do Instytucji Zarządzającej o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji projektu.
W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z
zagranicą:
1. W dniach 6 – 8 lipca 2018 roku odbył się wyjazd przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum do miasta
partnerskiego na Litwie. Wyjazd związany był z organizowanym w Kupiskis festiwalem „Stichijos
2018” .
2. W dniach 20 - 22 lipca 2018 roku odbył się wyjazd przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum do miasta
partnerskiego w Rosji. Wyjazd związany był z uroczystymi obchodami Dni Miasta Polessk.
3. W dniach 17- 20 sierpnia 2018 roku odbył się wyjazd Burmistrza Miasta i Gminy Sztum wraz z grupą
biegaczy i uczestnikami marszu Nordic Walking z Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Zantyr
Sztum na zaproszenie działaczy sportowych miasta partnerskiego Ritterhude – Niemcy. Wyjazd
związany był z udziałem w zawodach Sparda-Bank 14.City Marathon w Bremerhaven.
W zakresie estetyzacji centrum miasta poprzez rewitalizację terenów zielonych:
1. Realizacja umowy:
Posadzenie i pielęgnacja kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych na terenie miasta Sztum,
obejmująca zadania:
 dostawę, przygotowanie podłoża, posadzenie i pielęgnację kompozycji kwiatowych i roślin
ozdobnych na skwerkach położonych na terenie miasta Sztum;
 dostawę, posadzenie i montaż kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych na terenie Placu
Wolności oraz przed Urzędem Miasta i Gminy w Sztumie – pelargonie w pojemnikach wiszących
oraz pelargonie w konstrukcjach kwiatowych typu wieże;
 obsadzenie 12 sztuk stojących donic kompozycjami roślin: rośliny kwitnące, byliny, trawy, zielone
rośliny ozdobne.
Zadania zostały zrealizowane, nasadzenia są systematycznie pielęgnowane przez wykonawców.
2. W terminie 12.07.2018 r.- 31.07.2018 r. odbył się konkurs na ,,Najładniej ukwiecony balkon, ogródek
przydomowy w Sztumie 2018" podzielony na dwie kategorie: najpiękniejszy balkon i najpiękniejszy
ogródek przydomowy.
3. Miasto i Gmina Sztum bierze udział w ogólnopolskim Konkursie, plebiscycie Terra Flower Power,
mającym na celu wyłonienie i nagrodzenie miast, które w tym roku stworzyły najpiękniejsze dekoracje
kwiatowe w swojej lokalnej przestrzeni. Sztum z ilością ok. 1.200 głosów zajmuje 11 miejsce na 127
zgłoszonych miast.
W okresie międzysesyjnym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zostało objętych 5
przedsięwzięć:
1. Przegląd Pieśni, Piosenek i Tańców Narodowych „Piękna nasza Polska cała”, organizowany przez
Szkołę Podstawową nr 2 w Sztumie, w dniu 15 listopada 2018 roku.
2. Międzyszkolny Konkurs Literacko – Plastyczny „Dla Niepodległej”, organizowany przez Szkołę
Podstawową nr 2 w Sztumie, w dniu 26 października 2018 roku.
3. Gala Ogólnopolskiego Konkursu „Pamięć Nieustająca”, organizowana przez Szkołę Podstawową nr 1
w Sztumie, w dniu 14 października 2018 roku.
4. VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Rummikub organizowane przez Klub Gier Planszowych
Pionkolandia, w dniu 28 września 2018 roku.
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5. Festyn Parafialny, organizowany przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Chrystusa Króla w Piekle, w
dniu 26 sierpnia 2018 roku.
W okresie międzysesyjnym odbyło się 5 wydarzeń pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum:
1. 17 Zlot Miłośników VW Garbusa & CO, organizowany przez Automobilklub Volkswagena Garbusa,
w dniach 06-08 lipca 2018roku.
2. Rajd dla odkrywców, organizowany przez Główną Kwaterę Związku Harcerstwa Polskiego, w dniach
01-05 sierpnia 2018 roku.
3. XXVII Ogólnopolski i XV Międzynarodowy Przegląd Sztuki Więziennej, organizowany przez Zakład
Karny w Sztumie, w dniach 14-15 czerwca 2018 roku.
4. II Sztumski Nocny Bieg Świętojański organizowany przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR
Sztum, w dniu 23 czerwca 2018 roku.
5. Olimpiada Przedszkolaka, organizowana przez Niepubliczne Przedszkole „Na Słonecznej Górce” w
Sztumie, w dniu 19 czerwca 2018 roku.
Obecnie weryfikacji i ocenie formalnej podlegają 2 wnioski o objęcie Patronatem Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum przedsięwzięć:
1. Zawody Spławikowe z okazji Dni Ziemi Sztumskiej, organizowane przez Polski Związek Wędkarski,
Koło Nr 9 w Sztumie, w dniu 8 września 2018 roku.
2. V Memoriał LA Wiesława Murawskiego, organizowany przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy
ZANTYR Sztum, w dniu 12 września 2018 roku.
VII. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ:
1. Projekt pn. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum” – realizowany jest
w ramach RPO WP 2014 – 2020 (6.2.2. Rozwój usług społecznych) od miesiąca maja br. W okresie
międzysesyjnym realizowano m. in. następujące działania projektowe:
- zakończono rekrutację do projektu (wsparcie rodzin: 30 osób, wsparcie seniorów – 20 osób, wsparcie
osób niepełnosprawnych – 9 osób),
- przeprowadzono rozeznanie rynku i wszczęto postępowanie na świadczenie usługi asystenta rodziny
na rzecz 5 uczestników projektu,
- przeprowadzono prace remontowo-budowlane i elektryczne na potrzeby adaptacji Punktu
konsultacyjnego dla Rodzin (prawnik, terapeuta, mediator, terapeuta uzależnień),
- zrealizowano dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w związku z adaptacją Punktu
konsultacyjnego j.w.,
- zawarto umowy ze specjalistami świadczącymi wsparcie w ww. Punkcie konsultacyjnym,
- sporządzono wniosek o płatność za okres IV-VI 2018 wraz z monitoringiem uczestników
w systemie SL 2014,
- współpraca z partnerami projektu w zakresie realizacji przypisanych im zadań projektowych, tj. m .in.
realizacja warsztatów „Szkoła dla Rodziców” w Spółdzielni Socjalnej „Iskra” w Sztumskim Polu,
wsparcie w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie i w formie specjalistycznych usług opiekuńczych
w środowisku realizowane przez Stowarzyszenie „Dar Serca”.
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),
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*seniorzy: 40 osób (28K,12M) w wieku 60+,
*osoby z niepełnosprawnościami: 18 osób (10K,8M).
Najważniejsze przedsięwzięcia:
*objęcie 60 osób usługami społecznymi w ramach wsparcia dla rodzin,
*objęcie 58 osób usługami społecznymi w ramach wsparcia dla osób starszych i osób
z niepełnosprawnościami.
Charakterystyka wsparcia:
1. Wsparcie Rodzin (60 osób),
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 30 seniorów. W okresie międzysesyjnym m. in.:
- przeprowadzono rekrutację do projektu 26 seniorów,
- przeprowadzono warsztaty pn. „Siłownia umysłowa” (gry planszowe) przy współpracy z
„Pionkolandią”,
- przygotowano do realizacji warsztaty pn. „Akademia bezpieczeństwa”– spotkania z ratownikiem
medycznym, Policją, Strażą Pożarną, radcą prawnym oraz zajęcia z elementami samoobrony,
- współpraca przy organizacji „Przewodnika zdrowia i urody”– spotkania seniorów z dietetykiem,
pielęgniarką, kosmetyczką oraz warsztaty „Czas natury”,
- współpraca w zakresie organizacji warsztatów „Cztery pory roku” – warsztaty fotograficzne.
Całkowita wartość projektu: 58 800,00 zł, w tym dofinansowanie 52 900,00 zł (90%); 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
m. in. zrealizowano spot informacyjno-promocyjny w ramach projektu, który emitowany był przed
każdym seansem w sztumskim Kino-teatrze „Powiśle”; zrealizowano warsztaty „W siodle” dla
uczestników, tj. SOSW w Uśnicach i SP nr 1 w Sztumie; przeprowadzono zajęcia z e dogoterapii i
alpakoterapii dla uczestników 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 zrealizowano m. in. następujące działania:
- pracownicy Ośrodka wzięli udział w wizycie studyjnej do OPS w Praszce (województwo opolskie),
- realizowano wsparcie pracowników w postaci super wizji oraz szkoleń,
- w celu podniesienia poczucia bezpieczeństwa pracowników na korytarzu Ośrodka zamontowany
został system monitorujący, a pracownicy socjalni zostali wyposażeni w pagery,
- dokonano zakupu zestawów komputerowych i notebooków na potrzeby przeprowadzania wywiadów
środowiskowych przez pracowników socjalnych,
- w korytarzu Ośrodka wyodrębniono i wyposażono kącik dla zabaw dla dzieci, doposażono kącik przy
Punkcie Informacji UMiG w Sztumie.
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.
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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 72 wywiady środowiskowe 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;
- monitorowano przebieg staży zawodowych– we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Iskra”; na staż
skierowano łącznie 56 osób, 21 osób po jego odbyciu podjęło zatrudnienie;
- liczba osób, które podjęły zatrudnienie w wyniku realizacji działań projektowych – 24 osoby;
- sporządzono wniosek o płatność za II kwartał 2018 r. wraz z monitoringiem uczestników w systemie SL
2014. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób dotkniętych bądź zagrożonych
wykluczeniem społecznym ; całkowita wartość projektu przypadająca na Miasto i Gminę Sztum wynosi
1 739 987,00zł. (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 5 629 910 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 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. Przeprowadzono rozeznanie cenowe na
świadczenie usługi serwisowej sprzętu komputerowego oraz dostępu do szerokopasmowego internetu
w celu zapewnianie trwałości wskaźników projektu.
6. 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.
7. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy Sztum
projektu przyjęto 385 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 1558 Kart tradycyjnych oraz
140 elektronicznych. Liczba rodzin, które otrzymały SKDR wynosi 290.
8. 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 obecnie ogółem 77 osób.
9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (ŚDS) – od roku 2016 prowadzony jest w formie
powierzenia realizacji zadania Stowarzyszeniu „Do życia przez życie” z Uśnic. Z terapii prowadzonej
w ŚDS korzysta obecnie 19 niepełnoprawnych osób, głównie mieszkańców MiG Sztum.
10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 – w ramach zadań GKRPA: monitorowano 13 rodzin
dotkniętych problemem alkoholowym motywując do podjęcia leczenia; z Punktu Konsultacyjnego
„Krokus” skorzystało 63 mieszkańców MiG Sztum; odbyło się 19 indywidualnych dyżurów członków
GKRPA oraz 3 wspólne posiedzenia; na posiedzenia członków GKRPA wezwano 45 osób.
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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.
11. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie (GZI)– w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęły 3 Niebieskie Karty; zwołano 22 grupy robocze w celu podjęcia działań
na rzecz rodzin, w których stwierdzono zjawisko przemocy; wizytowano 40 środowisk, w których
stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną.
12. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnym– trwa przyjmowanie
wniosków na nowy okres zasiłkowy; liczba rodzin uprawnionych obecnie do świadczeń
z FA to 144, natomiast świadczenia rodzinne wypłacane są dla 1244 rodzin (w tym zasiłki rodzinne
637). Na nowy okres świadczeniowy przyjęto 421 wniosków, wydano 159 decyzji.
13. Program Rodzina 500+ - obecnie świadczenie 500+ pobiera w MGOPS w Sztumie 1266 rodzin (na
2032 dzieci), a wartość wypłaconych w miesiącu lipcu br. świadczeń wyniosła 924 691,00 zł. Na nowy
okres świadczeniowy przyjęto 638 wniosków, wydano 331 decyzji.
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 10 rodzinach dokonano już, w formie decyzji,
częściowej zamiany świadczenia pieniężnego na rzeczowe, głównie z przeznaczeniem na spłatę zaległości
czynszowych i innych opłat.
14. Program „Dobry start”, tzw. 300+ dla ucznia- od lipca br. MGOPS przyjmuje wnioski o przyznanie
nowego jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł. na każde dziecko objęte obowiązkiem
szkolnym, niezależnie od dochodu rodziny z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Szacuje się, że na
terenie Miasta i Gminy Sztum programem objętych zostanie 2600 uczniów, tzn. wartość całego
projektu na naszym terenie wyniesie ok. 780 000,00 zł. W okresie od lipca br. przyjęto ogółem 1074
wnioski o przyznanie ww. świadczenia, wydano 1010 decyzji-informacji w tym zakresie. W lipcu br.
nastąpiła też pierwsza wypłata tego świadczenia na kwotę ogółem 180 900,00 zł.
15. W okresie międzysesyjnym wydano 359 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń pomocy
społecznej, 75 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 15 decyzji dot. dodatku
energetycznego. Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało w okresie międzysesyjnym 205 rodzin
(427 osób w rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystało 216 rodzin (649 osoby w rodzinie).
W ww. okresie przeprowadzono ogółem 303 wywiady środowiskowe, w tym 22 alimentacyjne,
podpisano i wdrożono 257 nowych kontraktów socjalnych.
W schroniskach przebywało 6 klientów, W DPS przebywało 15 mieszkańców MiG Sztum, a w
Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie (RDP) przebywało 8 podopiecznych (w tym 4 z terenu naszej
gminy); z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 27 osób, natomiast w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 7 osób.
Ze wsparcia dziennego w Dziennym Ośrodku wsparcia w Czerninie korzystało 15 seniorów (5 w
ramach nowego projektu).
Wsparciem w postaci gorącego posiłku objętych było 19 osób, w tym 9 dzieci w przedszkolu oraz
10 osób dorosłych. Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystały 84 rodziny (166 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 rodziny wspierającej.
16. Projekt pn. “Razem”– skuteczniej przeciw przemocy – MGOPS otrzymał dofinansowanie na
realizację projektu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. “Razem” – skuteczniej
przeciw przemocy” w ramach Programu Osłonowego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
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Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2018.
Główne działania projektu będą polegały na:
 udzielaniu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w miejscu zamieszkania rodzin
zagrożonych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie,
 spotkaniach terapeutycznych skierowanych do osób doznających przemocy– grupa wsparcia,
 spotkaniach terapeutycznych skierowanych do osób stosujących przemoc- spotkania
indywidualne,
 realizacji pogadanki z osobami dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu Miasta
i Gminy Sztum z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Sztumie,
 organizacji warsztatów terapeutycznych dla rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą
w rodzinie,
 organizacji cyklu szkoleń dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup
Roboczych, w tym pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sztumie.
Projekt znalazł się wśród 76 wybranych projektów do dofinansowania w skali całego kraju i jest jednym z
siedmiu wybranych z obszaru województwa pomorskiego. Całkowita wartość przedsięwzięcia to
15.740,00 zł, w tym pozyskane dofinansowanie to kwota 10.000,00 zł (63,53 %).
VIII. W ZAKRESIE OŚWIATY:
Projekty edukacyjne i programy.
1. Projekt RPPM.03.02.01-22-0131/15 pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli
trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do 978 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum oraz 114 nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych
projektem. Celem projektu: jest poprawa jakości kształcenia 978 uczniów poprzez zapewnienie
kompleksowego wsparcia szkołom podstawowym i gimnazjom prowadzonym przez Miasto i Gminę
Sztum. Projekt realizowany jest od października 2016 roku do października 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 2308 uczestników zajęć.
2) realizowano zajęcia jazdy konnej i zajęcia fitness w ramach Terapii Ruchowej dla uczniów
oddziałów gimnazjalnych,
3) realizowano zajęcia w ramach Akademii Wakacyjnej:
 w okresie od 25.06 do 06.07 w Szkole Podstawowej w Gościszewie,
 w okresie od 30.07 do 10.08 w Zespole Szkół w Czerninie,
4) zorganizowano wyjazdy edukacyjne dla uczestników Akademii Wakacyjnej:
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 w dniu 29.06 do Parku Dinozaurów w Malborku dla 16 uczniów Szkoły Podstawowej w
Gościszewie,
 w dniu 6.07 do ogrodu zoologicznego w Gdańsku Oliwie dla 16 uczniów Szkoły Podstawowej
w Gościszewie,
 w dniu 03.08 do Parku Dinozaurów w Malborku dla 31 uczniów Zespołu Szkół w Czerninie,
 w dniu 10.08 do ogrodu zoologicznego w Gdańsku Oliwie dla 31 uczniów Zespołu Szkół w
Czerninie,
5) wykonano pomiar i analizę osiągniętych w ramach projektu wskaźników,
6) rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu komputerowego
i multimedialnego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Image Recording Solutions z siedzibą w
Gdańsku. Wartość oferty wyniosła 95.032,82 zł. Dostawa sprzętu komputerowego
i multimedialnego została zrealizowana.
7) rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia
zajęć przedmiotowych oraz zajęć związanych z organizacją pomocy psychologicznopedagogicznej. Najkorzystniejszą ofertę złożył Sławomir Śliwiak ABC Szkoły z siedzibą w
Chwaszczynie. Wartość oferty wyniosła 245.014,00 zł. Umowa na realizację dostawy pomocy
dydaktycznych do szkół została podpisana w dniu 16.08.2018 roku. Termin realizacji dostawy
wynosi 30 dni.
8) rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawę pomocy dydaktycznych – zestawu do
robotyki i mechaniki oraz organizację szkoleń z wykorzystania pomocy dydaktycznych.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Image Recording Solutions z siedzibą w Gdańsku. Wartość
oferty wyniosła 109.105,00 zł. Umowa na realizację dostawy pomocy dydaktycznych do szkół
została podpisana w dniu 17.08.2018 roku. Termin realizacji dostawy wynosi 14 dni.
9) dokonano wyboru Wykonawcy usługi, której przedmiotem jest wykonanie infrastruktury
sieciowej w trzech szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w
Sztumie, Szkole Podstawowej w Gościszewie i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INFART Piotr Krajewski z siedzibą w Płocku. Wartość
oferty wyniosła 74.550,00 zł. Umowa na realizację usługi jest w trakcie realizacji. Termin
realizacji upływa w dniu 31.08.2018 roku.
10) dokonano rozliczenia godzin przeprowadzonych zajęć przez nauczycieli za okres 21.05.2018 22.06.2018,
11) sporządzono wniosek o płatność za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku,
12) sporządzono zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu.
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 styczeń2017-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) rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu komputerowego
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i multimedialnego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Image Recording Solutions z siedzibą
w Gdańsku. Wartość oferty wyniosła 18.859,66 zł. Dostawa sprzętu komputerowego
i multimedialnego została zrealizowana,
3) Trwają prace związane z przygotowaniem postępowań na dostawę pomocy dydaktycznych i pomocy
specjalistycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych,

4) dokonano rozliczenia godzin przeprowadzonych zajęć przez nauczycieli za okres 21.05.2018 22.06.2018,
5) sporządzono wniosek o płatność za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku,
6) sporządzono zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Projekt pn. „Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak
efektywnie oszczędzać energię w szkole”, którego pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Gmin Polska
Sieć „Energie Cités”, a podmiotem przekazującym dofinansowanie jest Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Celem projektu jest ograniczenie zużycia
energii w szkołach poprzez wdrożenie innowacyjnej metodologii 50/50 zakładającej aktywne
zaangażowanie użytkowników budynków w proces zarządzania energii i uczącej ich
proekologicznych zachowań. Zwieńczeniem realizacji projektu będzie redukcja zużycia energii w
szkole oraz osiągnięcie związanych z tym oszczędności finansowych, które są równo dzielone
pomiędzy samorząd lokalny finansujący rachunki za energię, a szkołę. Projekt jest realizowany w
latach 2016-2017 oraz 2017-2018.
W okresie międzysesyjnym: 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
4. Wniosek o dofinansowanie zakupu pomocy multimedialnych (interaktywnych monitorów tablic
multimedialnych oraz projektorów) złożony w ramach programu pn. Aktywna tablica został
pozytywnie zaakceptowany. W ramach programu zakupiono 4 monitory interaktywne oraz tablicę
interaktywną wraz z projektorem. Całkowita wartość sprzętu wyniosła 63.000 zł.
5. W ramach programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 trwają prace związane z budową sieci
szerokopasmowego internetu na terenie Szkoły Podstawowej w Gościszewie oraz Szkoły Podstawowej
w Nowej Wsi. Wykonawcą zadania jest firma Orange Polska S.A.
6. W ramach programu Maluch+ 2018 podpisano umowę na realizację zadania polegającego na
przebudowie budynku w celu utworzenia Publicznego Żłobka w Sztumie. W ramach zadania
zaplanowano utworzenie 56 dodatkowych miejsc. Zaplanowano, że w ramach Publicznego Żłobka w
Sztumie będą funkcjonowały 4 grupy, łącznie 96 miejsc. Całkowita wartość zadania wynosi
1.400.000,00 zł, z czego dofinansowanie 1.120.000,00 zł, wkład własny 280.000,00 zł. Obecnie trwają
prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na zakup wyposażenia pomieszczeń,
pomocy dydaktycznych i zabawek.
7. Wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2018 z tytułu
dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z
przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie został zaakceptowany
pozytywnie. Obecnie czekamy na decyzję Ministra Finansów o zwiększeniu subwencji. Planowana
wysokość środków finansowych, które zostaną przekazane na zakup pomocy dydaktycznych wyniesie
75.000,00 zł.
I. Bieżąca działalność.

1. Realizując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w kształceniu młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum, w okresie międzysesyjnym złożono wniosek w
sprawie przekazania środków Funduszu Pracy na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy na
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dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla jednego
pracodawcy na łączną kwotę 2032,00 zł.
2. W ramach Rządowego programu „Darmowe Podręczniki” otrzymano dotację 164.612,00 zł, która w
roku szkolnym 2018/2019 zapewni bezpłatne podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
uczniom klas I-VIII szkoły podstawowej, III gimnazjum oraz uczniom posiadającym orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną, niesłyszącym, słabosłyszącym,
z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), niewidomym i słabowidzącym w przypadku, jeżeli będą
korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych
do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.
3. Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym za okres styczeń czerwiec 2018 roku rozliczono rachunki, faktury na łączną kwotę 83.598,32 zł. Środki finansowe
zostały przyznane na zakup pomocy rzeczowych o charakterze edukacyjnym w szczególności z
przeznaczeniem na podręczniki, przybory szkolne oraz strój sportowy. Termin składania wniosków w
zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, na okres wrzesień – grudzień ustalono w dniach
od 01-15 września 2018 roku.
4. Wykonywano zadania związane z ruchem kadrowym zgodnie z zaopiniowanymi arkuszami
organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2018/2019.
5. W dniach 23-24 sierpnia 2018 roku komisja egzaminacyjna powołana przez Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne dla 8 nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
6. Trwają prace związane z analizą złożonego przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Barlewiczkach
wniosku o dokonanie zmiany danych w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez
Miasto i Gminę Sztum. Zmiany dotyczą utworzenia przy szkole oddziału przedszkolnego dla dzieci 35 letnich.
II. Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1. W Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
1) W dniu 15.06.2018 roku odbył się Dzień Sportu, który miał na celu upowszechnianie wśród
młodzieży i dzieci form aktywnego wypoczynku, sprawności fizycznej i zdrowej rywalizacji,
2) W dniu 18.06.2018 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami KPP w Sztumie. Celem spotkania
było przekazanie informacji na temat bezpieczeństwa na drodze, nad wodą i w sieci oraz
przypomnienie numerów alarmowych,
3) wykonano remont pomieszczeń szkoły w celu przygotowania sal dydaktycznych dla klas I oraz
pomieszczeń dotychczas wynajmowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną, które zostaną
przeznaczone m.in. na pokój nauczycielski, świetlicę i bibliotekę,
4) dokonano zakupu mebli do sal lekcyjnych oraz pomocy dydaktycznych w celu organizacji zajęć dla
uczniów klas pierwszych,
2. W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksimiliana Golisza w Sztumie:
1) W dniu 18.06.2018 roku odbyło się podsumowanie Wielkiego Maratonu Czytelniczego w Gdańsku,
4 uczniów szkoły otrzymało tytuł laureata,
2) W dniu 20.06.2018 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego w Krastudach dla podopiecznych
świetlicy socjoterapeutycznej - „Inny Świat”,
3) w dniu 20.06.2018 roku uczniowie placówki uczestniczyli w wycieczce do Mierzei Wiślanej,
podczas której prowadzone były zajęcia przyrodnicze „Błękitny Patrol”,
4) w dniu 21.06.2018 roku odbyły się piesze rajdy dla uczniów klas IV-VII,
5) wykonano remont kuchni i stołówki szkolnej, sali gimnastycznej dla klas I-III, sali gimnastycznej
oraz przebieralni dla klas IV-VIII,
6) wykonano usługę polimeryzacji podłóg na korytarzach i w salach lekcyjnych,
7) udrożniono instalację kanalizacyjną oraz wymieniono kratki ściekowe,
22 | S t r o n a

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

8) uzupełniono ubytki farb na korytarzach szkolnych( ściany, barierki),
9) dokonano zakupu ławek i krzeseł na potrzeby klas VII-VIII,
10) przystosowano 2 gabinety dla potrzeb klas IV-VIII, które wcześniej zajmowały klasy I-III,
3. W Zespole Szkół w Czerninie:
1) w miesiącu sierpniu realizowano zajęcia edukacji przedszkolnej. Opieką przedszkolną objętych
zostało 25 wychowanków.
2) trwają prace związane z wykonaniem remontu dachu. Planowany termin wykonania robót upływa w
dniu 30 września 2018 roku.
3) wykonano remont łazienek dla uczniów na parterze budynku polegający na wymianie armatury
i przebudowie ścian między toaletami
4) wykonano remont części ogrodzenia przy przedszkolu polegający na wymianie siatki oraz montażu
bramy wjazdowej do części przynależnej do przedszkola,
5) wykonano remont sali szkolnej (wymieniono oświetlenie oraz wykonano gładź i malowanie ścian.
6) wykonano remont szatni dla chłopców przy sali gimnastycznej,
7) wykonano remont węzła żywieniowego: malowanie 2 magazynów, kuchni, zmywalni,
pomieszczenia do wydawania posiłków
8) wykonano malowanie sali nr 4, która została przeznaczona dla uczniów rozpoczynających naukę w
kl. I
9) wymieniono wykładziny w 2 salach dydaktycznych,
10) wykonano malowanie całego zaplecza przedszkola: 2 szatnie, sufity w toaletach, hol przy salach
przedszkolnych.
4. w Zespole Szkół w Gościszewie:
1) w miesiącu lipcu 2018 roku troje nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego,
2) trwały prace związane w wykonaniem inwestycji - budowy sali gimnastycznej,
5. w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi:
1) w dniu 14.06.2018 roku odbył się wyjazd klasy 0 do Dino Parku w Malborku,
2) w dniu 15.06.2018 roku odbył się wyjazd klasy 0 do DPS w Ryjewie na koncert muzyczno –
taneczny,
3) w dniu 16.06.2018 roku odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka,
4) w dniu 19.06.2018 roku odbył się wyjazd klasy 0 na Olimpiadę Przedszkolną do Niepublicznego
Przedszkola na Słonecznej Górce,
5) w dniu 21.06.2018 roku odbyło się pożegnanie dzieci oddziału przedszkolnego oraz odbył się Dzień
Rodzica w klasach I, III,
6) trwały prace związane z wykonaniem inwestycji - Termomodernizacją budynków szkoły oraz
montażem instalacji fotowoltaicznych,
6. W Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. „Kubusia Puchatka” w Sztumie:
1) W dniu 14.06.2018 roku odbyła się Między przedszkolna Spartakiada w Mikołajkach,
reprezentantami była grupa 6-latków,
2) W dniach 13-14.06.2018 roku odbył się Quiz Patriotyczny „Jestem Polakiem, mieszkam w Polsce”,
3) W dniu 18.06.2018 roku odbyła się wycieczka wyjazdowa do Krastud „Inny świat – kraina przyrody
w Krastudach”,
4) W dniu 19.06.2018 roku odbyła się Olimpiada Sportowa zorganizowana przez Niepubliczne
Przedszkole na Słonecznej Górce, w której uczestniczyła grupa 6- latków,
5) W dniu 201.06.2018 roku odbył się „Pożegnalny koncert”, podczas którego dzieci z najstarszych
grup przedstawiły program artystyczny dla rodziców i zaproszonych gości,
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6) W dniu 07.08.2018 roku najstarsza grupa przedszkolaków odbyła pieszą wycieczkę na plażę miejską
w Sztumie gdzie spotkała się z ratownikami i uczestniczyła w pogadance na temat bezpiecznego
zachowania nad wodą.
7) w miesiącu sierpniu realizowano zajęcia edukacji przedszkolnej. Opieką przedszkolną objętych
zostało 98 wychowanków.
8) Realizowano prace związane z wykonaniem inwestycji przebudowy pomieszczeń przedszkola na
potrzeby dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych.

IX.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:

13.06.2018
09:00 - Próba Grupy Teatralnej Piktorgram (ZK Sztum)
14.06.2018
08:00 - Uroczystość otwarcia 27 Ogólnopolskiego i 15 Międzynarodowego Przeglądu Sztuki
Więziennej (ZK Sztum) oraz prezentacje w kategorii Muzyka
09:00 - Próby Grupy Teatralnej Piktorgram (ZK Sztum)
15.06.2018
08:00 - Prezentacje grup teatralnych 27 Ogólnopolskiego i 15 Międzynarodowego Przeglądu
Sztuki Więziennej (Kino-Teatr „Powiśle”)
16:00 - Festyn rodzinny w sołectwie Pietrzwałd
17:00 - Uroczysta Gala 27 Ogólnopolskiego i 15 Międzynarodowego Przeglądu Sztuki Więziennej (ZK Sztum) z koncertem
Stanisława Sojki
16.06.2018
15:00 - Festyn rodzinny w sołectwie Czernin
16:00 - Festyn rodzinny w sołectwie Nowa Wieś
18:00 - KINO: „Katyń - Ostatni Świadek”
17.06.2018
14:00 - Festyn rodzinny w sołectwie Uśnice
16:00 - Festyn rodzinny w sołectwach Barlewice i ul. Domańskiego
18:00 - KINO: „Katyń - Ostatni Świadek”
18.06.2018
15:30 - Próba zespołu wokalnego Eski Floreski (M. Seibert)
18:00 - KINO: „Katyń - Ostatni Świadek”
19.06.2018
09:00 - Kino Niepodległa 2018: „Zerwany kłos”
15:30 - Próba zespołów tanecznych SCK (A. Musiał)
18:00 - Kino Niepodległa 2018: „Zerwany kłos”
20.06.2018
08:00 - Zakończenie roku szkolnego Przedszkole im. Kubusia Puchatka (obsługa techniczna)
21.06.2018
09:30 - KINO: „Futrzaki ruszają na ratunek”
17:00 - Koncert z okazji zakończenie roku grup artystycznych Sztumskiego Centrum Kultury
22.06.2018
16:00 - KINO: „Futrzaki ruszają na ratunek”
18:00 - KINO: „Zimna wojna”
23.06.2018
15:00 - Noc Świętojańska na Plaży Miejskiej w Sztumie
16:00 - KINO: „Futrzaki ruszają na ratunek”
18:00 - Promocja kwartalnika „Prowincja”
21:30 - II Nocny Bieg Świętojański (obsługa techniczna)
24.06.2018
16:00: KINO: „Futrzaki ruszają na ratunek”
18:00: KINO: „Zimna wojna”
25.06.2018
18:00 - KINO: „Zimna wojna”
26.06.2018
18:00 - DKF: „Disaster artist”
28.06.2018
18:30 - Próba Sztumskiej Orkiestry Dętej (A. Lachowicz)
29.06.2018
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18:00 - KINO: „Han Solo: Gwiezdne wojny - historie”
30.06.2018
18:00 - KINO: „Han Solo: Gwiezdne wojny - historie”
01.07.2018
18:00 - KINO: „Han Solo: Gwiezdne wojny - historie”
06.07.2018
17 Zlot Miłośników VW GarBusa & CO.
18:00 - KINO: „Czuwaj”
18:30 - Próba Sztumskiej Orkiestry Dętej (A. Lachowicz)
07.07.2018
17 Zlot Miłośników VW GarBusa & CO.
18:00 - KINO: „Czuwaj”
08.07.2018
17 Zlot Miłośników VW GarBusa & CO.
18:00 - KINO: „Czuwaj”
09.07.2018
14:00 - Warsztaty teatralne dla młodzieży z Teatrem Nikoli
17:00 - Wernisaż poplenerowy Krystyny Jażdżewskiej-Baranowskiej
10.07.2018
10:00 - Warsztaty teatralne dla młodzieży z Teatrem Nikoli
11.07.2018
10:00 - Warsztaty teatralne dla młodzieży z Teatrem Nikoli
12.07.2018
10:00 - Warsztaty teatralne dla młodzieży z Teatrem Nikoli
13.07.2018
10:00 - Warsztaty teatralne dla młodzieży z Teatrem Nikoli
16:00 - KINO: „Odlotowy nielot”
18:30 - Próba Sztumskiej Orkiestry Dętej (A. Lachowicz)
14.07.2018
15:00 - VIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych
15.07.2018
16:00 - KINO: „Odlotowy nielot”
16.07.2018
16:00 - KINO: „Odlotowy nielot”
20.07.2018
16:00 - KINO: „Uprowadzona księżniczka”
21.07.2018
18:00 - Sztumska Noc Bluesowa na Plaży Miejskiej
16:00 - KINO: „Uprowadzona księżniczka”
22.07.2018
16:00 - KINO: „Uprowadzona księżniczka”
27.07.2018
18:00 - KINO: „Oceans’s 8”
28.07.2018
10:00 - VI Sztumski Aquatlon na Plaży Miejskiej (obsługa techniczna)
18:00 - KINO: „Oceans’s 8”
29.07.2018
18:00 - KINO: „Oceans’s 8”
18:50 - Koncert Organowy w Kościele Św. Anny w Sztumie z Okazji Rocznicy Plebiscytu
na Powiślu - dr Julian Gembalski
03.08.2018
14:00 - Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Sztumie (obsługa techniczna w sali
czekoladowej SCK)
16:00 - KINO: „Co w trawie piszczy”
04.08.2018
16:00 - KINO: „Co w trawie piszczy”
19:00 - André Rieu’s 2018 Maastricht Concert „Amore - mój hołd dla miłości” (retransmisja w
Kino-Teatrze „Powiśle”)
19:00 - Sztumska Scena Letnia - Iława Gospel Singers
05.08.2018
16:00 - KINO: „Co w trawie piszczy”
10.08.2018
18:00 - KINO: „Whitney”
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11.08.2018
18:00 - KINO: „Whitney”
19:00 - Sztumska Scena Letnia - Piotr Wróbel
12.08.2018
18:00 - KINO: „Whitney”
17.08.2018
16:00 - KINO: „Iniemamocni 2”
18.08.2018
16:00 - KINO: „Iniemamocni 2”
19:00 - Sztumska Scena Letnia - Czarne Kwiaty
19.08.2018
16:00 - KINO: „Iniemamocni 2”

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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