INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (LIV sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 10 października 2018 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji 8 projektów
uchwał. Ponadto w okresie międzysesyjnym podjęto decyzje, zarządzenia oraz rozstrzygnięcia w
następujących sprawach:
I.

I.

1.

2.
1)

2)

3.
1)

2)

W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:
Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
rozdz. 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” kwotę 56.001 zł
dochody (§2010) i wydatki (kwota 4.900 zł na §3030; kwota 7.277 zł na §4010; kwota 1.252 zł na §4110;
kwota 131 zł na §4120; kwota 17.565 zł na §4170; kwota 9.004 zł na §4210; kwota 15.772 zł na §4300 i
kwota 100 zł na §4360), na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr
DGD-804-6/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r. przyznano dotację celową w kwocie 56.001 zł na przygotowanie
i przeprowadzenie tegorocznych wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
852 „Pomoc społeczna” o kwotę 18.760 zł z tego w rozdz.:
85203 „Ośrodki wsparcia” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.65.2018.MS z dnia 23.08.2018 r. – decyzją Wojewody Pomorskiego nr 25/65/2018 z dnia
23 sierpnia 2018 r. zwiększono plan dotacji na rok 2018 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 33 o
kwotę 15.960 zł dochody (§2010) i wydatki (§2820), z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, oraz art. 51c ust. 5
ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
w ramach zadań zleconych,
85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.248.2018.MS z dnia 21.08.2018 r. – decyzją Wojewody Pomorskiego nr 94.1/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 r. zwiększono plan dotacji na rok 2018 pochodzącej z ustawy budżetowej o kwotę 2.800
zł dochody (§2010) i wydatki (§4130), z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek
na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, w
ramach zadań zleconych,
855 „Rodzina” rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny”:
na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.201.2018.MŻ1 z
dnia 14.08.2018 r. – decyzją Wojewody Pomorskiego nr 107/201/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
zwiększono plan dotacji celowej na rok 2018 ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2018 r.
o kwotę 380.000 zł dochody (§2010) i wydatki (kwota 367.800 zł na §3110; kwota 10.195 zł na §4010;
kwota 1.756 zł na §4110 i kwota 249 zł na §4120), z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry
start” oraz pokrycie kosztów jego obsługi, zgodnie z §33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja
2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z
2018 r., poz.1061), w ramach zadań zleconych,
na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.201.2018.MŻ2 z
dnia 30.08.2018 r. – decyzją Wojewody Pomorskiego nr 120/201/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
zwiększono plan dotacji celowej na rok 2018 ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2018 r.
o kwotę 23.000 zł dochody (§2010) i wydatki (kwota 22.200 zł na §3110; kwota 669 zł na §4010; kwota
115 zł na §4110 i kwota 16 zł na §4120), z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz
pokrycie kosztów jego obsługi, zgodnie z §33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w
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II.
1.

2.

III.
1.

2.

3.

4.

5.
1)
a)
b)
2)
a)
b)
c)
3)
a)
b)
4)
a)

sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r.,
poz.1061), w ramach zadań zleconych.
Dokonano przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818
„Rezerwy ogólne i celowe” kwotę 4.150 zł z rezerwy ogólnej do działu:
900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
kwotę 3.100 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane (§4170), z przeznaczeniem na wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód ze
zbiornika retencyjnego zbierającego wody opadowe i roztopowe z ul. Spokojnej,
926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność” kwotę 1.050 zł na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4270), z przeznaczeniem na
naprawę elementów placu zabaw w Barlewiczkach.
Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami wydatków w
dziale:
750 „Administracja publiczna” z rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” kwotę
2.000 zł z wydatków bieżących w tym z dotacji na zadania bieżące (z §2710) do rozdz. 75095 „Pozostała
działalność” na wydatki bieżące w tym na dotacje na zadania bieżące (na §2710), w celu właściwego
sklasyfikowania,
750 „Administracja publiczna” w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w
wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z wydatków związanych z realizacją ich statutowych
zadań (z §4300) kwotę 830 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4170), z przeznaczeniem
na zawarcie umowy zlecenia z osobą nie prowadzącą działalności na promocję miasta,
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” kwotę 4.900 zł z
wydatków bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych (z §3030) na wydatki bieżące
jednostek budżetowych w tym kwotę 722 zł na wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych
zadań w tym (z §4210 kwota 580 zł, a na §4300 kwota 1.302 zł) i kwotę 4.178 zł na wydatki bieżące w
tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym (na §4010 kwota 523 zł; na §4110 kwota 1.057
zł; na §4120 kwota 198 zł i na §4170 kwota 2.400 zł), w związku ze zmianami organizacyjnymi
dotyczącymi przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień
21.10.2018 r.,
754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe”
z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę
3.500 zł (z §4300) na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane (na §4170), w celu aktualizacji planów zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej,
801 „Oświata i wychowanie” w tym w rozdz.:
80101 „Szkoły podstawowe” w wydatkach bieżących zmniejsza się o kwotę 15.141 zł w tym:
kwotę 5.541 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(z §4040) w SP Nr 1 w Sztumie,
kwotę 9.600 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w
tym: (z §4240 kwota 6.400 zł i z §4300 kwota 3.200 zł) w ZS Czernin,
80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 13.791 zł w wydatkach bieżących w tym:
kwotę 1.934 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
kwotę 446 zł na wydatki bieżącej jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
kwotę 11.411 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane,
80104 „Przedszkola” kwotę 8.784 zł w wydatkach bieżących w tym:
kwotę 3.462 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych,
kwotę 5.142 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych,
80110 „Gimnazja” w wydatkach bieżących zmniejsza się o kwotę 44.515 zł w tym:
kwotę 36.900 zł dotacje na zadania bieżące (z §2540) w MGZO,
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b) kwotę 6.842 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(z §4040) w SP Nr 1 w Sztumie,
c) kwotę 773 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (z
§4210) w ZS Czernin,
5) z rozdz. 80110 „Gimnazja” kwotę 5.700 zł z wydatków bieżących w tym z dotacji na zadania bieżące (z
§2540) do rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na wydatki bieżące w tym na dotacje na
zadania bieżące (na §2540), w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Barlewiczkach,
6) 80110 „Gimnazja” kwotę 500 zł w wydatkach bieżących w tym z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zdań na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
7) 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w wydatkach bieżących zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4300), z przeznaczeniem
na dowozy dzieci do szkół (MGZO),
8) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w wydatkach bieżących zmniejsza się o kwotę 1.000 zł wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: (z §4270 kwota 3.000
zł, a na §4300 kwota 2.000 zł) w celu zabezpieczenia środków na wywóz nieczystości BIO z kuchni oraz
monitoring szkodników w ZS Czernin, a zwiększa się o kwotę 18.273 zł wydatki majątkowe w tym:
a) kwota 11.373 zł na nowe zadanie pn. „Zakup i montaż zmywarki do naczyń dla ZS Czernin” (§6050),
b) kwota 6.900 zł na nowe zadanie pn. „Zakup i montaż zmywarki dla Przedszkola Publicznego Nr 1 w
Sztumie” (§6050),
9) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” kwotę 5.756 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych
w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
10) 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego” kwotę 16.144 zł w wydatkach bieżących w tym:
a)
kwotę 100 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
b) kwotę 16.144 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych,
11) 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 60 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań na wydatki bieżące w tym na świadczenia na rzecz osób
fizycznych,
12) 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,
…” w wydatkach bieżących zwiększa się o kwotę 12.383 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych w
tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: (na §4010 kwota 11.000 zł; na §4110 kwota 1.223
zł; na §4120 kwota 160 zł), w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne
od tych wynagrodzeń w SP Nr 1 w Sztumie,
13) 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,…” kwotę 11 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań na wydatki bieżące w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
14) 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych
lub materiałów ćwiczeniowych” kwotę 1.262 zł w tym:
a) kwotę 800 zł z wydatków bieżących w tym z dotacji na zadania bieżące na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w ramach zadań zleconych,
b) kwotę 1.262 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
15) 80195 „Pozostała działalność” w wydatkach bieżących zmniejsza się o kwotę 670 zł wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (z §4300) , a zwiększa się wydatki
bieżące jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym (na §4110 kwota
70 zł i na §4170 kwota 600 zł) w MGZO, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki na
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ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń dla ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych (awans
zawodowy nauczycieli),
16) 80195 „Pozostała działalność” kwotę 15.631 zł na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane,
zgodnie z planami finansowymi Dyrektorów poszczególnych jednostek oświatowych,
6. 852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w wydatkach bieżących w tym z
wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §4140) kwotę 2.400
zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3030), z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla kuratora
częściowo ubezwłasnowolnionych osób,
7. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” z
wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych i realizacją ich statutowych zadań kwotę
50.000 zł (z §4260) do rozdz. 90095 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań w tym (kwota 35000 zł na §4210 oraz kwota 15.000 zł na
§4300), z przeznaczeniem na wymianę ławek wyeksploatowanych oraz posadowienie nowych w
miejscach najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców,
8. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” z wydatków bieżących jednostek z
tego z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 10.000 zł (z §4170) na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na §4210) w celu zakupu koszy
betonowych oraz wkładów metalowych do w/w koszy,
9. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdz. 92105 „pozostałe zadania w zakresie kultury”
z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę
4.000 zł w tym (kwotę 2.000 zł z §4210 i kwotę 2.000 zł z §4300) na wydatki bieżące w tym na
świadczenia na rzecz osób fizycznych (na §3040), z przeznaczeniem na nagrody,
10. 926 „Kultura fizyczna” w rozdz. 92695 „Pozostała działalność” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §4120) kwotę 36.229 zł na wydatki
majątkowe na nowe zadania inwestycyjne (§6050) w ramach funduszu sołeckiego Czernin pn.:
a) „Doposażenie placu zabaw w m. Ramzy Małe” na kwotę 10.629 zł,
b) „Doposażenie placu zabaw w m. Cygusy” na kwotę 10.629 zł,
c) „Doposażenie placu zabaw w m. Górki” na kwotę 11.097 zł,
d) „Doposażenie placu zabaw w m. Czernin” na kwotę 3.874 zł,
11. 926 „Kultura fizyczna” w rozdz. 92695 „Pozostała działalność” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 800 zł (z §4300) na wydatki bieżące
w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych (na §3040), z przeznaczeniem na nagrody.
IV. Ponadto została przygotowana informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum,
informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze
2018 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.
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 miedzysesyjnym na
wnioski Referatu Inwestycji oraz Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

•

„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
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•

ZIELONE Marianna Kędziora, Mareza, ul. Długa 89, 82-500 Kwidzyn ponownie przewyższała 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.
W związku z powyższym w dniu 27.08.2018 roku Zamawiający unieważnił drugie postępowanie przetargowe.
„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Sztum, PWiK Sp. z o.o. i Sztumskiego
Centrum Kultury na rok 2019”
Część I: „Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii do obiektów należących do:
Miasta i Gminy Sztum, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie, Sztumskiego Centrum
Kultury”
Część II: „Świadczenie kompleksowe zawierające elementy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej na cele
oświetlenia ulic”
Postepowanie opublikowano w dniu 21.07.2018 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.08.2018 r.
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta w części I i II zamówienia: ENERGA Obrót SA, Al. Grunwaldzka 472,
80-309 Gdańsk.
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie części I zamówienia kwotę w
wysokości: 1.760.000,00 zł brutto a w zakresie części II zamówienia kwotę w wysokości 400.000,00 zł brutto.
Wykonawca zaoferował w części I zamówienia kwotę w wysokości: 2.068.774,77 zł brutto.
Wykonawca zaoferował w części II zamówienia kwotę w wysokości: 473.506,63 zł brutto.
W dniu 27.09.2018 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe w zakresie części I i II zamówienia. W
najbliższych dniach zostanie zawarta umowa w zakresie części I i II zamówienia.

Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Obrony o Ławkę Niepodległości. Czekamy na rozstrzygnięcie
konkursu.
Na dzień 26 października 2018 roku w dwóch szkołach tj. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie i
Zespole Szkół w Czernienie zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady
Gminy Sztum.
III.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI:
W okresie międzysesyjnym zakończone realizację inwestycji :
1. Zakończono i odebrano roboty termomodernizacyjne na wszystkich obiektach realizowanych w ramach
programu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie
Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi”.
Termomodernizację wykonano na 9 obiektach gminnych.
2. Zakończono również prace związane z „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
3. W dniu 26.09.2018r. dokonano odbioru końcowego zadania „Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej
wokół Jeziora Zajezierskiego w Sztumie wraz z rozbudową oświetlenia i pomostu pływającego”.
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. Prace na
obiekcie dobiegają końca. Obecnie trwają prace wykończeniowe zewnętrzne związane z wykonaniem
podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz okładziny schodów i podestów od strony wejścia głównego.
Wewnątrz obiektu pozostało wykonie:
1.prac związanych z wyposażeniem kotłowni gazowej,
2.montaż drzwi wewnętrznych,
3.montaż sprzętu sportowego na sali gimnastycznej.
Po stronie gazowni pozostało wykonanie przyłącza gazu do obiektu.
Planowany termin zakończenia prac 31.10.2018r.
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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.
Po licznych monitach, pismach, spotkaniach Wykonawca przyśpieszył tempo prac ale nie gwarantuje to
wykonania inwestycji w terminie.
Na dzień dzisiejszy zamontowana jest konstrukcja stalowa dachu, wykonane są stropy nad parterem i
piętrem obecnie wykonywane są zbrojenia stropów w części głównej budynku oraz
przystąpiono do wykonywania izolacji pionowej fundamentów.
W przypadku nie wykonania zadania w terminie Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.
3. 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 783 500,00zł w tym 283 500,00zł w 2018r.). Dokonano odbiorów częściowych na
łączną kwotę 1 267 379,45zł. Z uwagi na wykonywaną inwestycją prowadzona przez Szpitale Polskie
S.A. polegającą na budowie lądowiska przyszpitalnego zmuszeni jesteśmy do wykonania oznakowania
przeszkodowego 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 spowodowało zwiększenie
wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji. Z uwagi na powyższe z wykonawcą robót podpisano
aneks nr 1 z dnia 21.09.2018r. zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 16.11.2018r.,
zakres robót oraz wynagrodzenie o kwotę 42 564,85złotych brutto.
4. 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.
Z powodu natrafienia w trakcie prowadzenia wykopu przy ul. Reja w dniu 30 lipca 2018r. na szczątki
ludzkie Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w drodze decyzji ZA.5141.10.2018.JM z dn.
03.08.2018r. nakazał wstrzymanie wszelkich robót ziemnych do dn. 03.09.2018r.
Decyzją ZA.5141.10-2.2018.JM z dnia 08.08.2018r. nakazał inwestorowi wykonać niezbędne badania
archeologiczne w odsłoniętym fragmencie. W dniu 30.08.2018r. zlecono Panu Zbigniewowi Sawickiemu
wykonanie badań archeologicznych.
Z uwagi na to, że dokumentacja projektowa będąca opisem przedmiotu zamówienia wykonana była w
2015r, a remont drogi krajowej K55 wykonany przez GDDKiA przeprowadzony był w 2017r. zaszła
konieczność odtworzenia nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej zgodnie z zaleceniami GDDKiA
zgodnie z protokołem przekazania pasa drogowego O.GZ.Z-15.4371.12.2.2018 z dnia 24.07.2018r.
wykonawcy robót budowlanych. Na powyższą okoliczność została sporządzona dokumentacja zamienna
dotycząca zmiany górnych warstw konstrukcji: chodnika z kostki betonowej na płytki chodnikowe 30x30
cm oraz ścieżki rowerowej z kostki betonowej na beton asfaltowy koloru czerwonego.
Powyższe zmiany skutkują zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy o kwotę (+) 13 089,61zł brutto.
Na powyższą okoliczność zwarto z Wykonawcą robót Aneks Nr 2 zmieniający termin realizacji
inwestycji do dnia 22.10.2018r. oraz wartość inwestycji.
5. 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
1 536 810,52zł. Zaawansowanie robót na poziomie około 40 %.
6. „Budowa miejsca postojowego trasy rowerowej R9 w miejscowości Biała Góra oraz oznakowanie
szlaku rowerowego”. Wykonawcą robót jest KAMEX Przemysław Kalinowski, Gościszewo 11D, 82400 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
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Wykonawcy robót teren budowy. W związku z wnioskiem Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji
umowy, z uwagi na brak dostępności gotowej małej architektury (konieczność wykonania na
zamówienie) oraz w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji administracyjnych
związanych z zawarciem z Wodami Polskimi umowy dzierżawy zawarto z Wykonawcą robót Aneks nr
1 z dnia 28.09.2018r. wydłużający termin realizacji inwestycji do dnia 30.11.2018r.
7. „Przebudowa budynku przy ul. Chełmińskiej 11 na potrzeby Publicznego Żłobka w Sztumie”
Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Dawidem Markowiczem
prowadzącym działalność gospodarczą pn. P.P.H.U „DAW-MAR” Dawid Markowicz z Kwidzyna za
cenę 1 481 832,24 zł. Termin realizacji zadania do 26.11.2018r. Nadzór inwestorski sprawuje firma
EKO-INWEST S.C. Alicja Jurasińska, Andrzej Zegzuła, Zbigniew Jurasiński z Elbląga za kwotę
38.130,00 zł. Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 22.08.2018r. Na dzień dzisiejszy
Wykonawca wykonał już prace związane z termomodernizacją. Wewnątrz budynku wykonano prace
rozbiórkowe, wykonana została instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna. Tempo prac jest
zadawalające.
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. Koszt dokumentacji wyniesie 30 565,50zł.
Został zmieniony plan miejscowy pozwalający na lokalizację PSZOK przy oczyszczalni ścieków. Trwają
prace projektowe. Termin wykonania: 30.11.2018r.
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.
IV.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA:
1. Zamontowano nowe wiaty autobusowe w Sztumie, Sztumskiej Wsi, Gronajnach i w Zajezierzu.
2. Wykonano doposażenie placów zabaw w Czerninie, Górkach, Cygusach, Ramzach Małych i Nowej
Wsi – zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
3. Zamontowano urządzenia fitness w Pietrzwałdzie i Gościszewie – zadania realizowane w ramach
funduszu sołeckiego.
4. Wykonano czyszczenie rowów melioracyjnych i drogowych w Sołectwie Domańskiego i Pietrzwałd
– zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
5. Wykonano remonty dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy.
6. Przekazano zakupione w ramach pozyskanych środków z Funduszu Sprawiedliwości urządzenie
hydrauliczne Holmatro do Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie.
7. Pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku na realizację zadań związanych z modernizacją węglowych źródeł ciepła w budynkach
wielorodzinnych.
8. Trwa modernizacja drogi gminnej w Zajezierzu do tzw. Dworku Żeromskiego. W ramach
modernizacji powstanie ciąg pieszo-jezdny. Planowane zakończenie prac do 15.10.2018 r..
9. Trwa ostatni etap przebudowy mostu na drodze gminnej nad Kanałem Uśnickim w Uśnicach. Do
wykonania pozostał montaż barier ochronnych.
10. Zawarto umowę na wykonanie wiaty rekreacyjnej dla Sołectwa Kępina – zadanie realizowane w
ramach funduszu sołeckiego.
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11. Zawarto umowę na modernizację drogi dojazdowej do budynku przy ul. Sienkiewicza 4.
Wykonawcą prac jest firma Usługi w zakresie sprzątania „Błysk”. Termin realizacji do końca
października tego roku.
12. Dokonano rozliczenia przyznanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości środków finansowych w
ramach Funduszu Sprawiedliwości 2018 wykorzystanych na zakup wyposażenia dla jednostek
ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Sztum.
13. Odstąpiono z winy wykonawcy od dwóch umów dotyczących modernizacji dróg gminnych z
wykorzystaniem płyt yumbo. Jednocześnie na wykonawcę nałożono kary umowne.
14. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia nowego przetargu na modernizację dróg gminnych z
wykorzystaniem płyt yumbo.
15. Zawarto umowę na przebudowę instalacji grzewczej i montaż kotła gazowego w remizie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Gościszewie,
16. Trwa realizacja zadania związanego z rozbudową placu zabaw przy ul. Wojciechowskiego w
Sztumie. Wykonano nowe ogrodzenie oraz zlecono montaż nowych urządzeń zabawowych. Zadanie
realizowane w ramach Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
17. Przeprowadzono rozeznanie cenowe związane z wykonaniem siłowni zewnętrznej w Parku
Miejskim w Sztumie – zadanie realizowane w ramach Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
18. Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na bieżące utrzymanie i konserwację
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.
19. Likwidowano dzikie wysypiska śmieci m.in. w Zajezierzu, Koniecwałdzie i Gościszewie.
20. Trwa wymiana zniszczonych koszy na odpady na Bulwarze Zamkowym w Sztumie.
21. Odnowiono plac zabaw na Bulwarze Zamkowym w Sztumie.
22. 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 po akceptacji Wojewody Pomorskiego zostały przekazane rolnikom. W dalszym ciągu
składane są wnioski o szacowanie strat spowodowanych przez suszę.
23. Zakończono sezon kąpielowy. Kąpielisko miejskie zostało przygotowane do sezonu zimowego.
24. Trwa przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim. Zaawansowanie prac – ok. 90%. Zadanie zostanie
zrealizowane w całości przed terminem określonym w umowie (31 październik br.).
25. 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 końca października br.
26. W okresie międzysesyjnym dokonano 70 wpisów do Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej.
27. Wydano dwie (2) decyzje dotyczące wypłacenia świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy
odbywających ćwiczenia wojskowe.
28. 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.
V.

W ZAKRESIE REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
W zakresie sprzedaży:
1. Podpisano dwa protokoły z najemcami dotyczące sprzedaży na ich rzecz lokali komunalnych – termin
zawarcia aktu ustalono na 31.10.2018 r.
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2. 27 września br. zawarto akt notarialny na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Sztumie przy ul.

Nowowiejskiego 7 na rzecz najemcy z uwzględnieniem 70% bonifikaty.
3. 27 września br. zawarto akt notarialny dot. ustanowienia służebności przesyłu na działce gminnej nr

406/6 na rzecz Energa Operator S.A z siedzibą w Gdańsku
4. 27 września br. zawarto akt notarialny dot. ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 44/3 obręb

5.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
a)
b)
c)
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
1.
2.

Kępina oraz działce nr 1 obręb Barlewice na czas nieokreślony dla przedsiębiorstwa przesyłowego
Elektrownia Wiatrowa ZONDA DWA sp. z o.o.
Przygotowywana jest dokumentacja do zawarcia aktów notarialnych na sprzedaż, na poszerzenie działki
nr 279/229, obręb 2 miasta Sztum, przy ul. Nowowiejskiego, na sprzedaż na rzecz najemców lokali
mieszkalnych przy ul. Baczyńskiego oraz wypłaty odszkodowania za zajęte grunty pod drogi gminne
zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Umowy najmu/dzierżawy:
Zawarto siedem umów dzierżawy/najmu na grunty gminne, w tym na zagospodarowanie rolnicze ogrody przydomowe, uprawy rolne oraz grunt pod wiatą nietrwale związany z gruntem
W związku z wnioskiem Stowarzyszenia na rzecz Kobiet „Junona” z siedzibą w Piekle, o wymianę pieca
grzewczego, po dokonaniu wizji w terenie, podjęto decyzję o jego wymianie, w związku ze złym stanem
technicznym.
Lokale mieszkalne:
W dniu 6 września 2018 r. Burmistrz sporządził listę mieszkaniową, na podstawie projektu
przygotowanego przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.
Wydano trzy wskazania do zawarcia umowy najmu lokalu trzem rodzinom z listy.
Rozpatrzono pozytywnie i zrealizowano wniosek najemcy o zamianę mieszkania komunalnego z
większego na mniejsze.
We wrześniu zrealizowano remonty w zasobie mieszkaniowym:
Remont klatki schodowej w bud. Nowowiejskiego 14I - 15 tys. zł
Ściany wewnętrzne lokalu przy ul. Żeromskiego 24 A - 17 tys. zł
Docieplenie elewacji Postolin 85 – 52 tys. zł (pomimo zadłużenia najemców i bezumownych
użytkowników w łącznej wysokości 96 tys. zł)
Rozpatrzono dwa podania Zarządcy o umorzenie należności po śmierci najemców/użytkowników, kwota
łączna umorzenia – 41 047,74 zł.
Trzech najemców wypowiedziało umowę najmu lokalu komunalnego.
Rozpatrzono wniosek i i wydano wskazanie do najmu lokalu po śmierci najemcy.
Rozpatrzono wniosek i wydano wskazanie do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu, w związku z
uregulowaniem zaległych należności zw. z utrzymaniem lokalu.
Od daty ostatniej informacji wpłynęło 8 wniosków o przydział mieszkania - zweryfikowano dotąd 6, z
których 5 nie spełniło przesłanek uchwały.
Podziały nieruchomości:
Wszczęto 3 postępowania związane z pracami geodezyjnymi (podział nieruchomości, wznowienie
granic), m.in. w obrębach ewidencyjnych Barlewice, Gościszewo i Zajezierze.
Wydano 6 postanowień i decyzji o podziale nieruchomości.
Trwa procedura ustalania opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (siedem postępowań) w
Zajezierzu, Sztumskim Polu i Gościszewie
Planowanie przestrzenne:
28.08.2018 r. został przesłany do publikacji w Dzienniku Urzędowym miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w Sztumskim Polu, pod lokalizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Plan wejdzie w życie w październiku br.
01.10.2018 r. przekazano teren przy ul. Nowowiejskiego/Lipowej, dla Instytutu Pamięci Narodowej na
prowadzenie prac poszukiwawczych szczątków Zdzisława Badochy „Żelaznego”. Planowane prace
przewidziano do 26 października 2018 r.
Wydano:
- 8 decyzji o warunkach zabudowy,
- 1 decyzja odmawiająca ustalenia warunków zabudowy,
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- 1 decyzja przenosząca warunki zabudowy na inny podmiot,
- 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 30 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub studium,
- 3 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego,
1. Przesłano do Wojewody Pomorskiego rejestry wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wraz z rejestrami wniosków za III kwartał 2018 r.
2. W toku są postępowania dot. rozpatrzenia 19 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz
5 wniosków o wydanie decyzji celu publicznego.
3. Trwa sprawdzanie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń
na budowę, w celu sporządzenia wykazu decyzji, które wygasły z dniem 01.01.2018 r. w związku ze
zmianą ustawy Prawo Wodne.
VI.
1.

2.

3.

4.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:
W dniu 14 września br. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim złożony został wniosek o dofinansowanie
w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na
zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa i spójności sieci drogowej w Gminie Sztum poprzez przebudowę
dróg gminnych nr 218016.G o łącznej długości 634 m w celu udrożnienia połączenia południowej
części miasta z drogą krajową nr 55. Planowane do realizacji zadanie dotyczy przebudowy trzech
odcinków dróg gminnych w osiedlu Pieniężnego w Sztumie wraz z przebudową oświetlenia,
infrastrukturą techniczną i sanitarną tj. sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej. Łączna wartość projektu wynosi 4 268 093,53 zł. Wnioskowane dofinansowanie
to 50 % kosztów kwalifikowalnych projektu i wynosi 1 301 501,00 zł. Trwa ocena formalna wniosku.
W dniu 25 września br. w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo–Technologicznym z udziałem Marszałków
Województwa Pomorskiego, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego pn.
Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum. Projekt
jest jednym z 24, który otrzymał dofinasowanie z RPO WP na lata 2014-2020, na 262 złożonych
wniosków. W ramach przedsięwzięcia przewidziany jest montaż instalacji odnawialnych źródeł energii
na budynkach prywatnych i 2 budynkach gminnych. W naszej Gminie zostanie zainstalowane ponad 120
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 – 1 781 432,80 zł. Realizacja projektu przewidziana
jest w 2019 r.
Miastu i Gminie Sztum przyznano wyróżnienie w konkursie ECO – Miasto 2018 w kategorii
„Efektywność energetyczna budynków” wśród miast z liczbą mieszkańców poniżej 100 000. Nagrodę
otrzymał Kraków oraz Czeladź. Wyróżnienie w tej kategorii trafiło do Sztumu za działania związane z
energią odnawialną, termomodernizacją budynków i zmniejszeniem emisji CO2 a także za prowadzone
działania informacyjno edukacyjnymi wśród dzieci i młodzieży. W imieniu Miasta i Gminy Sztum
wyróżnienie odebrał Burmistrz Leszek Tabor podczas konferencji, która odbywała się w Warszawie w
dniach 27-28 września 2018 r.
W dniach 10-13 września 2018 r. związku z realizacją projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej
w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno –
edukacyjnymi) odbyły się zajęcia edukacyjne we wszystkich szkołach podstawowych na terenie miasta
i gminy Sztum (łącznie 14 lekcji) oraz spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie, dotyczące
sposobów oszczędzania energii oraz ekologicznych jej źródeł. Przygotowano również ulotki dla dzieci i
młodzieży o tej tematyce, które otrzymali uczestnicy zajęć. W dniu 30 sierpnia ukazało się ogłoszenie
prasowe promujące projekt.
W dniu 17.09.2018 r. złożono wniosek o płatność (wniosek o refundację i rozliczający zaliczkę) na łączną
kwotę wydatków 2 614 098,86 zł, kwota dofinansowania wynosi 1 647 390,09 zł, w tym wnioskowana
refundacja 314 977,84 zł, rozliczona zaliczka 1 332 412,25 zł. We wniosku przedstawiono wydatki
poniesione na termomodernizację budynków: Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, Szkoły Podstawowej
w Nowej Wsi i Czerninie, Przedszkola w Gościszewie oraz wydatki za pełnienie funkcji Inżyniera
Kontraktu i ulotki informacyjno – edukacyjne.
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W dniu 4 października złożono korektę wniosku o płatność za okres od 23.12.2017 r. do 07.02.2018 r.
5. W związku z realizacją projektu Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum
(oświetlenie uliczne) w dniu 14 września ukazało się w lokalnej prasie ogłoszenie promujące projekt.
W dniu 20 września 2018 r. złożono wniosek o płatność (wniosek o refundację i rozliczający zaliczkę)
na łączną kwotę 3 040 737,15 zł, w tym dla Miasta i Gminy Sztum 1 898 192,18 zł. Wnioskowana
refundacja to 35 328,06 zł, w tym dla MiG Sztum 32 836,20 zł, rozliczona zaliczka 1 976 550,76 zł. We
wniosku przedstawiono wydatki poniesione na dostawę i montaż opraw oświetlenia ulicznego,
przebudowę oświetlenia ulicznego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz na wynagrodzenia personelu
pośredniego.
6. W związku z realizacją projektu pn. Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i
retencjonującym wody opadowe złożono następujące wnioski o płatność:
 21.09.2018 r. – wniosek rozliczający zaliczkę i wniosek o refundację na łączną kwotę wydatków
1 006 228,38 zł, rozliczona zaliczka w kwocie 704 359,86 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;
 24.09.2018 r. – wniosek o zaliczkę na kwotę 157 031,17 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 związku z odkryciem szczątek ludzkich i koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych,
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku przedłużył okres wstrzymania prac do 7
lutego 2019 r.
7. W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Pomorskiego na dofinansowanie
projektów dotyczących budowy i przebudowy dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, przygotowywany jest projekt przebudowy drogi gminnej prowadzącej do cmentarza w
Zajezierzu. Choć środków w konkursie jest bardzo mało, sztumski samorząd zamierza ubiegać się o
dofinansowanie tej inwestycji, licząc na otrzymanie pomocy w wysokości 63,63 % kosztów
kwalifikowalnych. Termin złożenia wniosku upływa 31 października.
8. Trwa ocena formalna i kwalifikowalności wniosku 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, który został
złożony w dniu 13 lipca 2018 r. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja. 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).
9. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego trwa ocena trzech wniosków o przyznanie
grantu, złożonych przez lokalne stowarzyszenia w ramach kwietniowego naboru ogłoszonego przez
Lokalną Grupę Działania Kraina Dolnego Powiśla. Wnioski po pozytywnej ocenie oraz uzyskaniu
wysokiej punktacji zostały wybrane do dofinansowania przez LGD i przekazane do dalszej oceny do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W miesiącu wrześniu wnioski zostały
sprawdzone a stowarzyszenia otrzymały wezwania do uzupełnienia. W przygotowaniu uzupełnień i
wyjaśnień wsparli lokalnych działaczy pracownicy Referatu Rozwoju Lokalnego, którzy od początku
towarzyszyli stowarzyszeniom w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej.
Zgłoszone w naborze działania dotyczą budowy obiektów małej infrastruktury, stowarzyszenia mają
możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 90 % wartości swoich projektów, na łączną kwotę
ponad 130 000,00 zł.
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W zakresie pozostałej działalności: kultury, sportu, ochrony zdrowia, promocji, współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz z zagranicą
1. W dniach 7 - 9 września br. podczas Dni Ziemi Sztumskiej oraz Dożynek miejsko - gminnych w Parku
Miejskim w Sztumie ustawiony był namiot promocyjny Miasta i Gminy Sztum.
 W namiocie pracownicy magistratu odpowiadali na pytania mieszkańców, przekazywali ulotki
promocyjne, jak również sprawdzali wiedzę historyczną i współczesną za pośrednictwem łamigłówek,
obdarowując przy tym wszystkich aktywnych gadżetami i materiałami promocyjnymi wylosowanymi za
pomocą koła fortuny.
 Miała miejsce również promocja nowo wydanej książki – bajki o losach żaby ze Sztumu pt. „Żaba i
sztumskie skarby”.
 Przeprowadzono badanie ankietowe dotyczącego opinii na temat rozwoju turystyki w Mieście i Gminie
Sztum. Badanie miało na celu ocenę poziomu atrakcyjności turystycznej gminy pod względem walorów
krajobrazowych oraz określenie przydatności turystycznej poszczególnych obiektów leżących na jej
terenie i mocnych punktów gminy. Ocenę poziomu atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej, ocenę
poziomu atrakcyjności oferty wydarzeń kulturalno/sportowych. Zapoznanie się z preferencjami i
oczekiwaniami mieszkańców. Zbadanie opinii oraz pomysłów mieszkańców na temat możliwości i
sposobu większego ożywienia podmiotów gospodarczych w działalności związanej z turystyką w celu
jej szybszego rozwoju. W ankiecie wzięły udział 84 osoby. Jako największe atrakcje turystyczne
najczęściej wymieniane były jeziora wraz z plażą miejską, ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora, na
trzecim miejscu Zamek. Wyniki ankiet świadczą o tym że większość odpowiadających ocenia bazę
sportową dobrze lub bardzo dobrze 89%, a 72% aktywnie z niej korzysta. Jako obiekty najczęściej
wymieniane były jezioro z plażą, deptak wokół jeziora wraz z plenerową siłownią oraz stadion miejski.
Także imprezy organizowane przez gminę cieszą się dużym zainteresowaniem, 86% respondentów
deklaruje uczestnictwo. Najczęściej wymieniane to: Dni Ziemi Sztumskiej, Imprezy sportowe, Festiwal
Teatrów Ulicznych oraz Koncerty. Na pytania dotyczące sposobów na szybszy rozwój turystyki,
najczęstszą odpowiedzią było zwiększenie bazy noclegowej (hotel, camping), jednak równie często na to
pytanie brak było odpowiedzi lub pojawiała się odpowiedź „nie wiem”.
 W niedzielę natomiast w dożynkowym namiocie częstowano nieodpłatnie mieszkańców oraz
przyjezdnych gości grochówką, przygotowaną przez strażaków z OSP Biała Góra. Grochówka
przygotowana została w ramach otrzymanej od Miasta i Gminy Sztum dotacji na realizację zadania
publicznego pn. Organizacja stoiska produktów lokalnych Ziemi Sztumskiej podczas Dożynek
Gminnych (zupa grochówka ok. 240 l, tj. 800 porcji).
2. Podczas Dożynek miejsko – gminnych podsumowany został konkurs na ,,Najładniej ukwiecony balkon,
ogródek przydomowy w Sztumie 2018". Uczestnikom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy oraz
upominki za udział w konkursie.
3. W drugi dzień obchodów Dni Ziemi Sztumskiej z inicjatywy sztumskiego samorządu zorganizowane
zostały badania dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum. Badania przeprowadziło Mobilne Centrum
Diagnostyczne OSTEOMEDIK. Badania w kierunku osteoporozy prowadzono metodą DEXA przy
użyciu aparatu GE LUNAR ARIA. W badaniach densytometrycznych udział wzięło 83 pacjentów.
Dzięki przeprowadzonym na zlecenie Gminy badaniom wśród pacjentów badania wykazały 15
przypadków osteoporozy oraz 20 przypadków osteopenii. Osoby u których dzięki przeprowadzonym
badaniom stwierdzono osteopenię czyli o obniżenie masy kostnej lub osteoporozę zachodzi konieczność
przeprowadzenia dalszych badań. Badania spirometrii prowadzono przy użyciu Spirometru EasyOne. W
badaniach spirometrii udział wzięło 63 pacjentów.
4. 16 września Kolarski Ludowy Klub Sportowy Lider zorganizował II Rajd rowerowy po Ziemi
Sztumskiej. 25 km trasę Sztum – Koślinka – Pietrzwałd – Czernin przejechało 56 uczestników. Cykl
tegorocznych rajdów zorganizowany został w ramach otrzymanej od Miasta i Gminy Sztum dotacji na
realizację zadania publicznego pn. Cykl 2 rajdów rowerowych, turystycznych upowszechniających
wiedzę o Ziemi Sztumskiej skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.
5. Na placu zabaw przy Bulwarze Zamkowym powstały kolorowe murale, namalowane przez plastyków ze
Stowarzyszenia Plastyków „Paleta”, który otrzymał ze sztumskiego samorządu dotację na realizację
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zadania pn. 100-lecie Niepodległości Polski – wizja artystyczna w trendach dekoracyjnego malarstwa
ściennego.
6. W dniach od 27 września do 3 października odbyła się promocja nowowydanej książki o przygodach
żaby ze Sztumu pt. „Żaba i sztumskie skarby”. Wszystkim przedszkolakom oraz młodszym uczniom
Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum (klasy 1-3), tj. Publicznego Przedszkola z
Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie im. Kubusia Puchatka, Zespołu Szkół w Czerninie, Szkoły
Podstawowej w Nowej Wsi, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie,
Niepublicznego Przedszkola im. Na Słonecznej Górce w Sztumie, Niepublicznego Punktu
Przedszkolnego Dzwoneczek w Sztumie, Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Barlewiczkach oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej w Barlewiczkach, pracownicy
Referatu Rozwoju Lokalnego wraz z żabą ze Sztumu przekazali 3 część książki o żabie ze Sztumu.

1.
2.
3.
4.
5.
VII.

W okresie międzysesyjnym odbyło się 5 wydarzeń pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum:
Mistrzostwa Polski w Molkky, organizowane przez Klub Gier Planszowych Pionkolandia, w dniu 25
sierpnia 2018 roku.
Festyn Parafialny, organizowany przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Chrystusa Króla w Piekle, w dniu
26 sierpnia 2018 roku.
Zawody Spławikowe z okazji Dni Ziemi Sztumskiej, organizowane przez Polski Związek Wędkarski,
Koło Nr 9 w Sztumie, w dniu 8 września 2018 roku.
V Memoriał LA Wiesława Murawskiego, organizowany przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy
ZANTYR Sztum, w dniu 12 września 2018 roku.
VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Rummikub, organizowane przez Klub Gier Planszowych
Pionkolandia, w dniu 28 września 2018 roku.
W ZAKRESIE
SPOŁECZNEJ:

DZIAŁALNOŚCI

MIEJSKO-GMINNEGO

OŚRODKA

POMOCY

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 wobec 59 osób (wsparcie rodzin:
30 osób, wsparcie seniorów – 20 osób, wsparcie osób niepełnosprawnych – 9 osób):
- uruchomiono Punktu konsultacyjny Poradnictwa Rodzinnego (prawnik, terapeuta, mediator, terapeuta
uzależnień),
- kontynuowano współpracę z partnerami projektu w zakresie realizacji przypisanych im zadań
projektowych, tj. m .in. realizacja warsztatów „Szkoła dla Rodziców”, zorganizowano półkolonie dla
dzieci w Spółdzielni Socjalnej „Iskra” w Sztumskim Polu; wsparcie w Dziennym Ośrodku Wsparcia w
Czerninie w formie wolontariatu oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w środowisku realizowane
przez Stowarzyszenie „Dar Serca”; objęto wsparciem dodatkowych mieszkańców urządzeniami II
generacji w zakresie Telemedycyny z czujnikiem upadku;
- kontynuowano wsparcie w postaci usług opiekuńczych dodatkowej grupy mieszkańców.
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 edukacyjno-integracyjne
na rzecz 30 seniorów. W okresie międzysesyjnym m. in.:
- zorganizowano II Sztumski Dzień Seniora i Dzień Otwarty w Dziennym Ośrodku Wsparcia w
Czerninie (01.10.2018 r.),
- przeprowadzono warsztaty pn. „Siłownia umysłowa” (gry planszowe) przy współpracy z
„Pionkolandią”,
- zrealizowano warsztaty pn. „Akademia bezpieczeństwa” – spotkania z ratownikiem medycznym,
Policją, Strażą Pożarną, radcą prawnym oraz zajęcia z elementami samoobrony oraz warsztaty „Twórczy
senior”,
- 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. realizowano emisję spotu informacyjno-promocyjnego przed każdym seansem w sztumskim Kinoteatrze „Powiśle”; realizowano warsztaty edukacyjne w placówkach oświatowych, odbyły się warsztaty
„W siodle” dla uczestników, tj. ŚDS w Czerninie i ZS w Sztumie; przeprowadzono zajęcia z elementami
dogoterapii i alpakoterapii dla uczestników ŚDS w Czerninie oraz WTZ w Koniecwałdzie i SOSW w
Uśnicach.
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 100% finansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu POWER 2004-2020. W okresie międzysesyjnym realizowano przede wszystkim wsparcie
szkoleniowym oraz superwizyjne na rzecz pracowników Ośrodka.
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 8 wywiadów środowiskowych w celu udzielenia pomocy finansowej
w związku z udziałem w projekcie bądź podjęciem prac społecznie użytecznych/stażu/zatrudnienia;
- 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 III kwartał 2018 r. wraz z monitoringiem uczestników w systemie
SL 2014;
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- monitorowano realizację wskaźników: zatrudnieniowego i społeczno-zatrudnieniowego, ponieważ
realizacja projektu kończy się z upływem miesiąca października br.
Celem projektu było 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. Biorąc pod uwagę analizę osiągniętych na dzień 05.10.2018 r. wskaźników
założone cele projektu zostały osiągnięte.
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. Podpisano umowy na świadczenie usługi
serwisowej sprzętu komputerowego oraz dostępu do szerokopasmowego internetu w celu zapewniania
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 177 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 1588 Kart tradycyjnych oraz
166 elektronicznych. Liczba rodzin, które otrzymały SKDR wynosi 293.
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. Dodatkowo, w ramach projektu opisanego w pkt. 1, u 5
seniorów objętych wsparciem projektowym od miesiąca października br. zainstalowano urządzenia II
generacji w zakresie telemedycyny, tj. „guzik życia” z czujnikiem upadku. Osoby korzystające z
teleopieki, ale również inni zainteresowani seniorzy z terenu Miasta i Gminy Sztum wyposażani są w
tzw. „Kopertę życia”, którą otrzymało ogółem 160 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.
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 wpłynęło 7 Niebieskich Kart; zwołano 12 grup roboczych w celu podjęcia działań
na rzecz rodzin, w których stwierdzono zjawisko przemocy; wizytowano 76 środowisk, w których
stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną i/lub uzależnieniem
12. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnym – trwa przyjmowanie
wniosków na nowy okres zasiłkowy; liczba rodzin uprawnionych obecnie do świadczeń
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z FA to 146, natomiast świadczenia rodzinne wypłacane są dla 1244 rodzin (w tym zasiłki rodzinne
630). Na nowy okres świadczeniowy przyjęto 468 wniosków, wydano 254 decyzje.
13. Program Rodzina 500+ - obecnie świadczenie 500+ pobiera w MGOPS w Sztumie 1279 rodziny (na
2061 dzieci), a wartość wypłaconych w miesiącu wrześniu br. świadczeń wyniosła 935 4211,00 zł. Na
nowy okres świadczeniowy przyjęto 535 wniosków, wydano 654 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. Szacowano, że na terenie
Miasta i Gminy Sztum programem objętych zostanie ok. 2600 uczniów. W okresie od lipca br. przyjęto
ogółem 1480 wniosków o przyznanie ww. świadczenia, wydano 1477 decyzji-informacji w tym zakresie
na 2101 dzieci.
15. W okresie międzysesyjnym wydano 205 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń pomocy
społecznej, 73 decyzje w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 4 decyzje dot. dodatku
energetycznego.
Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało w okresie międzysesyjnym 201 rodzin (210 osób w
rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystało 181 rodzin (277 osób w rodzinie).
W ww. okresie przeprowadzono ogółem 169 wywiadów środowiskowych, w tym 18
alimentacyjnych, podpisano i wdrożono 12 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
5 z terenu naszej gminy); z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 26 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 194 osoby, w tym 49 dzieci w przedszkolu oraz
13 osób dorosłych. Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystały 42 rodziny (118 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
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,
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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:
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 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 w ramach:
 Pogotowia matematyczno- przyrodniczego,
Łącznie w zajęciach uczestniczy 246 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów.
2) zorganizowano szkolenia dla nauczycieli:
 w dniach 29-30.08 i 25-26.09 szkolenie pn. Matematyka nie tylko na matematyce.
W
szkoleniu wzięło udział 90 nauczycieli,
 w dniach 10-11.09 szkolenie pn. Rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów klas I-III szkół
podstawowych. W szkoleniu wzięło udział 39 nauczycieli,
 w dniu 24.09 szkolenie pn. Rozwijanie myślenia matematycznego. W szkoleniu wzięło udział 23
nauczycieli.
3) wykonano pomiar i analizę osiągniętych w ramach projektu wskaźników,
4) dokonano rozliczenia godzin przeprowadzonych zajęć przez nauczycieli za okres 03.09.2018
21.09.2018 roku.
5) sporządzono wniosek o płatność za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku,
6) sporządzono zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu,
7) zrealizowano i odebrano dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć przedmiotowych oraz
zajęć związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wykonawca Sławomir Śliwiak
ABC Szkoły z siedzibą w Chwaszczynie wykonał zadanie w terminie. Wartość pomocy dydaktycznych
wyniosła 245.014,00 zł.
8) zrealizowano i odebrano dostawę pomocy dydaktycznych do robotyki i mechaniki. Wykonawca Image
Recording Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wykonał zadanie w terminie. Wartość pomocy
dydaktycznych wyniosła 109.105,00 zł.
9) Zrealizowani i odebrano usługę której przedmiotem było 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. Wykonawca usługi firma INFART
Piotr Krajewski z siedzibą w Płocku wykonał zadanie w terminie. Wartość zadania wyniosła 74.550,00
zł,
10) Trwają prace związane z przygotowaniem Międzyszkolnego Konkursu - Festiwalu Teatrów
Obcojęzycznych szkół podstawowych. Konkurs jest zaplanowany na dzień 18 października 2018 roku.
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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) zorganizowano dla dzieci uczęszczających do przedszkoli warsztaty naukowo-techniczne i pokazy
zjawisk przyrodniczych,
a) w dniu 04.09. odbyły się warsztaty pn. Fantastyczne obwody elektryczne,
b) w dniach 5-7.09 odbyły się warsztaty pn. Eliksiry alchemika,
c) w dniach 12-14.09 odbyły się pokazy pn. Thor potęga elektryczności,
d) w dniach 19-21.09 odbyły się warsztaty pn. Będę detektywem,
e) w dniach od 26-28.09 odbyły się warsztaty pn. Zrób własne mydełko.
2) przygotowano wniosek o płatność za okres od 01.06 do 30.06
3) wykonano pomiar i analizę osiągniętych w ramach projektu wskaźników,
4) 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:
1) realizowano działania projektowe związane z oszczędzaniem energii oraz promowaniem sposobów
oszczędzania energii 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. W okresie międzysesyjnym sprzęt został zamontowany w szkołach.
Całkowita wartość sprzętu wyniosła 63.000 zł.
5. W ramach programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wykonano 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. Obecnie czekamy na podpisanie
umowy i na uruchomienie usługi.
6. Programu Maluch+ 2018 związany z realizacją zadania polegającego na przebudowie budynku w celu
utworzenia Publicznego Żłobka w Sztumie. W ramach zadania zaplanowano utworzenie 56 dodatkowych
miejsc. 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) realizowano zadania związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na zakup wyposażenia
pomieszczeń żłobka, pomocy dydaktycznych i zabawek.
7. W odpowiedzi na złożony wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy
w roku 2018 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji
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podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie
otrzymaliśmy 75.000 zł.
W okresie międzysesyjnym:
1) wprowadzono środki finansowe do budżetu, ????
2) realizowano dostawy pomocy dydaktycznych do gabinetu geograficznego, biologicznego, fizycznego i
chemicznego.
8. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” sporządzono i wydano
zarządzenie Burmistrza ustalające termin składania wniosków do 28 września 2018 roku, do szkół w
sprawie przyznania dofinansowania.
9. W ramach rządowego programu „Darmowe Podręczniki”, w dniu 10.09.2018 r. złożono aktualizację
wniosku o dotację, która w roku szkolnym 2018/2019 zapewni uczniom klas II, V, VIII, III
gimnazjalnych podręczniki i materiały edukacyjne oraz dla klas I-VIII i III gimnazjalnych materiały
ćwiczeniowe. Wnioskowana kwota powyższej dotacji po aktualizacji wyniosła 166 575,21 zł.
II. Bieżąca działalność.
1. W dniu 28.09.2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej w celu weryfikacji wniosków w
sprawie przyznania Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum za szczególne wyniki i osiągnięcia w
nauce. Rozpatrzono 41 wniosków: 8 wniosków w kategorii dla najlepszych absolwentów gimnazjum
oraz 33 wnioski kategorii za szczególne wyniki i osiągnięcia w nauce w gimnazjum oraz w szkole
podstawowej. Przyznano 8 stypendium w kategorii dla najlepszych absolwentów. W kategorii za
szczególne wyniki i osiągnięcia w nauce stypendium przyznano 4 uczniów gimnazjum i 25 uczniom
szkół podstawowych. Uroczysta gala wręczenia stypendiów odbędzie się w dniu 16 października 2018
roku.
2. W ramach akcji Instytutu Pamięci Narodowej – Mój pierwszy zeszyt 1918-2018 wszystkim uczniom klas
I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum przekazano zeszyty szkolne.
3. Realizując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w kształceniu młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum, w okresie międzysesyjnym wpłynęło 13 złożonych
przez pracodawców. Aktualnie trwa analiza dokumentów.
4. Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum:
 do Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie wpłynęło łącznie 173 wniosków. Aktualnie trwa
aktualizacja dochodów osób ubiegających się o stypendium o charakterze socjalnym.
 Złożono zapotrzebowanie do Kuratorium Oświaty w Gdańsku na środki finansowe na realizację
stypendiów oraz zasiłków szkolnych od września do grudnia 2018 roku w Mieście i Gminie Sztum.
Kwota wnioskowana wynosi 29 997,00 zł., natomiast zaplanowane środki własne to 15 000,00 zł.
 wydano 4 decyzje przyznające zasiłek szkolny dla uczniów na łączną kwotę 2 480,00 zł.
5. Przygotowano i podpisano umowę na dowóz uczniów do Publicznego Przedszkola z oddziałami
integracyjnymi nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie. Przygotowano i podpisano umowę na dowóz
uczniów i zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych.
6. W dniach 23-24.08.2018 roku przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela
mianowanego dla 8 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele zdali egzamin i uzyskali stopień nauczyciela
mianowanego. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień
nauczyciela mianowanego i ślubowanie odbyło się w dniach 13.09.2018 oraz 26.09.2018 roku.
7. Przygotowywano i złożono do Kuratorium Oświaty w Sztumie Sprawozdanie System Informacji
Oświatowej według stanu na 10 września 2018 roku.
8. Trwają prace związane z przygotowywaniem danych do złożenia Sprawozdania System Informacji
Oświatowej według stanu na 30 września 2018 roku. Sprawozdanie obejmuje szczegółowe dane
dotyczące m.in. szkół, nauczycieli, uczniów, kosztów utrzymania placówek. Sprawozdanie stanowi
podstawę naliczenia subwencji oświatowej na 2019 rok.
9. Przeprowadzono szczegółową analizę i zatwierdzono aneksy do arkuszy organizacyjnych szkół
podstawowych i przedszkoli oraz żłobka na rok szkolny 2018/2019.
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10.
Wykonywano zadania związane z ruchem kadrowym zgodnie z zaopiniowanymi arkuszami
organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2018/2019. Przygotowano i zaopiniowano aneksy do arkuszy
organizacyjnych szkół na rok szkolny 2018/2019.
III. Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1. W dniu 01.09.2018 r. poczty sztandarowe, delegacje uczniowskie, dyrektorzy szkół i nauczyciele wzięli
udział w uroczystości rocznicy wybuchu II wojny światowej,
2. W dniu 03.09 w szkołach odbyły się uroczystości z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.
3. W dniu 07.09 dyrektorzy szkół, grono pedagogiczne wraz z uczniami wzięli udział w uroczystym
korowodzie z z okazji Dni Ziemi Sztumskiej,
4. W Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
1) W dniu 17.09.2018 r. odbyły się obchody Światowego Dnia Sybiraka, z udziałem przedstawicieli
Związku Sybiraków, Rodzin Katyńskich, władz samorządowych, przedstawicieli lokalnych organizacji i
stowarzyszeń,
2) W dniu 09.10.2018 r. uczniowie szkoły Podstawowej nr 1 wzięli udział w powiatowych biegach
sztafetowych.
5. W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksimiliana Golisza w Sztumie:
1) W dniu 03.09.2018 r. odbyło się ślubowanie klas pierwszych.
2) W dniu 04.09.2018 r. odbyła się uroczystość pasowania dzieci klas 1 na ucznia Szkoły Podstawowej Nr
2 w Sztumie.
3) W dniu 10.09.2018 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Caritas wzięli udział
w X Festynie Trzeźwości pod hasłem „Bądźmy sobą”
4) W dniach 10-11.09.2018 - odbył się wyjazd integracyjny klasy 4a i klasy 4d do Kątów Rybackich,
5) W dniu 13.09.2018 r. rozpoczęła się realizacja projektu Koder Junior dla klas 1-3 z zakresu kodowania i
programowania,
6) W dniu 14.09.2018 r. odbyły się Szkolne Mistrzostwa w Biegach Przełajowych,
7) W dniu 19.09.2018 r. odbyło się spotkanie z klubem kolarskim Lider Sztum,
8) W dniach 21.09 – 04.10.2018 r. odbyła się wielka akcja Szkolnego Koła Caritas, dotycząca zbiórki
karmy dla kotów i psów,
9) W dniu 20.09.2018 r. odbyło się spotkanie klas I, II, III z policjantami,
10) W dniach 24-25.09.2018 r. odbył się wyjazd integracyjny klasy 4b i klasy 4c do Kątów Rybackich,
11) W dniu 28.09.2018 r. odbyło się podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych
Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Szkoła Podstawowa nr 2 zajęła VIII miejsce,
12) W dniu 29.09.2018 r. członkowie świetlicy socjoterapeutycznej wzięli udział w projekcie realizowanym
przez LKS Zantyr Sztum w ramach zadania finansowanego przez środki Miasta
i Gminy Sztum –
nauka jazdy konnej w Stajni Iskra,
13) W dniu 29.09.2018 r. odbyły się obchody VIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia,
14) W dniu 03.10.2018 r. odbył się próbny alarm przeciwpożarowy. Ćwiczenia w ewakuacji szkoły.
Omówienie zasad ewakuacji, oznaczeń ewakuacyjnych.
15) W dniu 03.10.2018 r. odbył się szkolny konkurs recytatorski „100 lat Niepodległości Polski”.
6. W Zespole Szkół w Czerninie:
1) W dniu 12.09.2018 r. odbyły się prelekcje dla uczniów klasy VII(30 uczniów) i klasy VIII(19 uczniów)
pt. „Oszczędzanie energii w budynku? To możliwe!” Prowadząca przekazała uczestnikom informacje jak
należy oszczędzać energię w domu,
2) W dniu 15.09.2018 r. na jeziorze Starogrodzkim w Chełmnie nad Wisłą zawodnicy UKS „Sokolik”
Czernin, startowali w Memoriale Lecha Sławatyckiego:
a. Miłosz Kamiński zdobył dwa złote medale za wygranie konkurencji K-1 młodzików 2005 oraz
konkurencji K-2 płynąc razem z Mateuszem Nastały uczniem SP nr 2 Sztum,
b. Oliwia Majewska dwa razy zdobyła 2 miejsce. W wyścigu memoriałowym K-1 juniorek
młodszych Oliwia zdobyła puchar, za wywalczenie razem z Julią Ewertowską drugiego miejsca
w wyścigu K-2 otrzymały srebrne medale.
3) W dniu 18.09.2018 r. odbyło się spotkanie przedszkolaków z policjantami. Tematem spotkania było
utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących
bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu.
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4) W dniach 24- 25 września 2018 r. w ramach projektu „Cyfrowobezpieczni.pl-Bezpieczna Szkoła
Cyfrowa” odbyły się :
a. warsztaty dla: klasy VIII – 18 osób, VII – 30 osób, VI -27 osób, V b -21 osób,
b. spotkanie z edukatorem kadry pedagogicznej,
c. spotkanie z edukatorem uczniów szkoły podstawowej w ramach tzw. „apelu”,
d. dwudniowe szkolenie dla nauczyciela , który przeprowadzi warsztaty z rodzicami w miesiącu listopadzie,
5) W dniu 01.10.2018 roku w Darze Serca w Czerninie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora.
6) W dniu 06.10.2018 r. odbył się koncert charytatywny na rzecz dwojga uczniów Zespołu Szkół w
Czerninie, którzy pozostają w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej.
7) Trwają prace związane z wykonaniem remontu dachu Zespołu Szkół w Czerninie. Wykonawcą robót jest
firma REMBUD Krzysztof Paziewski z siedzibą w Rakowcu. Nadzór nad wykonywaniem pracy pełni
Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki z siedzibą w Kwidzynie. Stopień zaawansowania i postęp
prac remontowych jest niezadowalający. Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą termin wykonania
prac miał zakończyć się do dnia 30.09.2018 roku. Przy udziale Inspektora Nadzoru odbyło się spotkanie
z Wykonawcą wzywające do natychmiastowego przyspieszenia i zwiększenia intensywności prac
remontowych.
7. w Zespole Szkół w Gościszewie:
1) W dniu 06.09.2018 r. odbyło się szkolenie prowadzone przez przedstawiciela firmy Vulcan
przygotowujące do wdrożenia dziennika elektronicznego dla kadry kierowniczej,
2) W dniu 10.09.2018 r. odbyło się szkolenie prowadzone przez przedstawiciela firmy Vulcan
przygotowujące do wdrożenia dziennika elektronicznego dla nauczycieli,
3) W dniach 01- 02.10.2018 r. odbyło się badanie słuchu i badania logopedyczne prowadzone przez
pracowników PPP w Sztumie,
4) W dniu 02.10.2018 r.- dwoje nauczycieli wzięło udział w konferencji „Kluczowe kompetencje
nauczyciela przyszłości” organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
5) W dniu 03.10.2018 r. odbyły się warsztaty dla uczniów kl. V organizowane przez MGOPS w Sztumie w
ramach zadania publicznego pn. „Przełamywanie barier II – oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami
psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Sztum,
6) Trwają intensywne prace związane z budową sali gimnastycznej. W każdą środę odbywają się spotkania
dotyczące realizacji inwestycji.
8. w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi:
1) W dniu 11.09.2018 r. odbyły się warsztaty dla uczniów pn. „Praktyczne sposoby oszczędzania energii
jak również wpływ nadmiernego poziomu zużycia energii na stan środowiska naturalnego”,
2) W dniu 10.10.2018 r. odbył się wyjazd do kinoteatru u Sztumie na interaktywne widowisko
multimedialne pt. „Doktor Dolittle i jego zwierzęta, czyli filmowe safari”.
9. W Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. „Kubusia Puchatka” w Sztumie:
1) W dniu 20.09.2018 r. wszystkie dzieci grup przedszkolnych uczestniczyły w warsztatach pt. „Warsztaty
lizakowe” prowadzonych przez pracowników MODRASOVA z Inowrocławia. Warsztaty
zorganizowano z okazji Dnia Przedszkolaka,
2) W dniu 25.09.2018 r. dwie grupy przedszkolne uczestniczyły w akcji sprzątania świata pod hasłem
„Akcja – segregacja dwa razy więcej, dwa razy częściej”,
3) W dniu 14.09.2018 r. we wszystkich grupach przedszkolnych odbyło się spotkanie z policjantami pn.
„Jestem bezpieczny w przedszkolu i na drodze”,
4) W dniu 20.09.2018 r. dwie grupy 5-latków uczestniczyły w próbnym alarmie organizowanym przez Straż
Pożarną w Sztumie,
5) W dniu 05.10.2018 r. grupa 4 latków udała się na wycieczkę wyjazdową do Gospodarstwa Sadowniczego
„Gaja” w Czerninie.
IX.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
25.08.2018
18:00 - KINO: „Samson”
19:00 - Sztumska Scena Letnia - DriQ
26.08.2018
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18:00 - KINO: „Samson”
28.08.2018
18:00 - KINO: Niepodległa 2018 „Szwadron”
31.08.2018
18:00 - KINO: „Odnajdę Cię”
01.09.2018
18:00 - KINO: „Odnajdę Cię”
02.09.2018
18:00 - KINO: „Odnajdę Cię”
04.09.2018
16:00 - Spotkanie organizacyjne z Anetą Musiał dotyczące zajęć tanecznych SCK
05.09.2018
17:00 - Spotkanie z uczestnikami turnieju sołeckiego „Wymiatacze”
18:30 - Próba Sztumskiej Orkiestry Dętej
07.09.2018
Dni Ziemi Sztumskiej
08.09.2018
Dni Ziemi Sztumskiej
09.09.2018
Dni Ziemi Sztumskiej (Dożynki Gminne)
10.09.2018
15:15 - Zajęcia taneczne (Loony Group) - A. Musiał
16:30 - Zajęcia taneczne (Loony Crew) - A. Musiał
11.09.2018
14:30 - Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Sztumie
15:45 - Zajęcia taneczne (maluchy) - A. Musiał
16:30 - Zajęcia taneczne (początkujący) - A. Musiał
12.09.2018
12:00 - V Memoriał W. Murawskiego. Stadion
15:15 - Zajęcia taneczne (Loony Group) - A. Musiał
16:30 - Zajęcia taneczne (Loony Crew + Bi.ef Crew) - A. Musiał
13.09.2018
14:00 - Szkolenie Komisji Wyborczych (obsługa techniczna)
16:30 - Zajęcia taneczne (maluchy) - A. Musiał
14.09.2018
18:00 - KINO: „Mamma Mia 2”
15.09.2018
18:00 - KINO: „Mamma Mia 2”
16.09.2018
18:00 - KINO: „Mamma Mia 2”
17.09.2018
15:00 - Zajęcia wokalne dla dzieci - M. Seibert
15:15 - Zajęcia taneczne (Loony Group) - A. Musiał
16:30 - Zajęcia taneczne (Loony Crew) - A. Musiał
18.09.2018
15:45 - Zajęcia taneczne (maluchy) - A. Musiał
16:00 - Zajęcia plastyczne - A. Bartnicka
16:30 - Zajęcia taneczne (początkujący) - A. Musiał
18:00 - DKF: „Kształt wody”
19.09.2018
13:00 - Zespół wokalny UTW - M. Sawicki
14:00 - Kurs gry na gitarze - K. Tarasiuk
15:00 - Kurs gry na keyboardzie - M. Sawicki
15:15 - Zajęcia taneczne (Loony Group) - A. Musiał
16:30 - Zajęcia taneczne (Loony Crew + Bi.ef Crew) - A. Musiał
20.09.2018
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16:00 - Czwartki Lekkoatletyczne na Stadionie Miejskim
15:00 - Zajęcia wokalne dla młodzieży - M. Sawicki
16:30 - Zajęcia taneczne (maluchy) - A. Musiał
21.09.2018
16:00 - KINO: „Ant-Man i Osa”
16:00 - Próba Sztumskiej Orkiestry Dętej
22.09.2018
16:00 - KINO: „Ant-Man i Osa”
18.00 - Spotkanie Kwartalnika Kulturalnego „Prowincja”
23.09.2018
16:00 - KINO: „Ant-Man i Osa”
24.09.2018
15:00 - Zajęcia wokalne dla dzieci - M. Seibert
15:15 - Zajęcia taneczne (Loony Group) - A. Musiał
16:30 - Zajęcia taneczne (Loony Crew) - A. Musiał
25.09.2018
15:45 - Zajęcia taneczne (maluchy) - A. Musiał
16:00 - Zajęcia plastyczne - A. Bartnicka
16:30 - Zajęcia taneczne (początkujący) - A. Musiał
26.09.2018
11:00 - KINO: Sztuka w Kinie „McQueen”
13:00 - Zespół wokalny UTW - M. Sawicki
14:00 - Kurs gry na gitarze - K. Tarasiuk
15:00 - Kurs gry na keyboardzie - M. Sawicki
15:15 - Zajęcia taneczne (Loony Group) - A. Musiał
16:30 - Zajęcia taneczne (Loony Crew + Bi.ef Crew) - A. Musiał
18:00 - KINO: Sztuka w Kinie „McQueen”
27.09.2018
09:00 - KINO: „Dywizjon 303”
11:10 - KINO: „Dywizjon 303”
15:00 - Zajęcia wokalne dla młodzieży - M. Sawicki
16:00 - Czwartki Lekkoatletyczne na Stadionie Miejskim
16:30 - Zajęcia taneczne (maluchy) - A. Musiał
28.09.2018
08:00 - Turniej gier planszowych Stowarzyszenia „Pionkolandia”
18:00 - KINO: „Dywizjon 303”
16:00 - Próba Sztumskiej Orkiestry Dętej
29.09.2018
18:00 - KINO: „Dywizjon 303”
30.09.2018
18:00 - KINO: „Dywizjon 303”
01.10.2018
10:00 - KINO: „Dywizjon 303”
15:00 - Zajęcia wokalne dla dzieci - M. Seibert
15:15 - Zajęcia taneczne (Loony Group) - A. Musiał
16:30 - Zajęcia taneczne (Loony Crew) - A. Musiał
02.10.2018
08:45 - KINO: „Dywizjon 303”
15:45 - Zajęcia taneczne (maluchy) - A. Musiał
16:00 - Zajęcia plastyczne - A. Bartnicka
16:30 - Zajęcia taneczne (początkujący) - A. Musiał
18:00 - DKF: „Sweet Country”
03.10.2018
13:00 - Zespół wokalny UTW - M. Sawicki
14:00 - Kurs gry na gitarze - K. Tarasiuk
15:00 - Kurs gry na keyboardzie - M. Sawicki
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15:15 - Zajęcia taneczne (Loony Group) - A. Musiał
16:30 - Zajęcia taneczne (Loony Crew + Bi.ef Crew) - A. Musiał
04.10.2018
15:00 - Zajęcia wokalne dla młodzieży - M. Sawicki
16:30 - Zajęcia taneczne (maluchy) - A. Musiał
16:00 - Czwartki Lekkoatletyczne na Stadionie Miejskim
17:00 - Inauguracja XII Roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku
05.10.2018
16:00 - Próba Sztumskiej Orkiestry Dętej
16:00 - KINO: „Zegar Czarnoksiężnika”
06.10.2018
16:00 - KINO: „Zegar Czarnoksiężnika”
18:55 - Retransmisja opery „Aida”
07.10.2018
16:00 - KINO: „Zegar Czarnoksiężnika”
08.10.2018
15:00 - Zajęcia wokalne dla dzieci - M. Seibert
15:15 - Zajęcia taneczne (Loony Group) - A. Musiał
16:30 - Zajęcia taneczne (Loony Crew) - A. Musiał
09.10.2018
15:45 - Zajęcia taneczne (maluchy) - A. Musiał
16:00 - Zajęcia plastyczne - A. Bartnicka
16:30 - Zajęcia taneczne (początkujący) - A. Musiał

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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