INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (III sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 28 grudnia 2018 roku
Na dzisiejszą sesję przygotowałem i skierowałem pod obrady sesji 12 projektów uchwał.
Jest to pierwsza informacja w obecnej VIII kadencji- od początku obecnej kadencji 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. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.90.3.2018.MŻ z dnia 23.10.2018
r. – decyzją Wojewody Pomorskiego nr 152/90.3/2018 z dnia 23 października 2018 r. zwiększono
plan dotacji celowej na rok 2018 pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.16) o kwotę
136.654 zł (dochody §2010) i wydatki w tym (kwota 1.480 zł na §4010, kwota 255 zł na §4110,
kwota 33 zł na §4120, kwota 50 zł na §4210, kwota 861 zł na §4300 i kwota 133.975 zł
na §4430), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie
kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za II okres płatniczy 2018
r., w ramach zadań zleconych,
2. 750 „Administracja” w tym w rozdz.:
1) 75011 „Urzędy wojewódzkie” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.270.2018.JB z dnia 03.10.2018 r. – decyzją Wojewody Pomorskiego nr
138/2018 z dnia 3 października 2018 r. zwiększono plan dotacji celowej na rok 2018 ze środków
pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 73 o kwotę 2.008 zł dochody (§2010) i
wydatki (§4210), z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji
elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w ramach
kompetencji wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1464 oraz z 2018 r. poz. 730) – w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej
przyłączonym do węzła krajowego, w ramach zadań zleconych,
2) 75095 „Pozostała działalność” dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na podstawie
informacji o wynikach Konkursu Ofert pod tytułem „Ławka Niepodległości dla samorządów”
na budowę pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie
multimedialnych ławek pomnikowych nr ew.1/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. o kwotę 28.875 zł
dochody (§6320), na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Ławka
Niepodległości” (§6060), w ramach zadań zleconych,
3. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowych, 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” na
podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD-804-8/18 z dnia
09.10.2018 r. – zwiększono plan dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do
rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 rok o kwotę 80.180 zł dochody (§2010) i
wydatki (§3030), z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członków komisji
wyborczych, w ramach zadań zleconych,
4. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 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.MJ z dnia 10.10.2018 r.
– decyzją Wojewody Pomorskiego nr 60.2/158/2018 z dnia 10 października 2018 r. dokonano zmian
w planie dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 o kwotę 1.964 zł dochody
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(§2010) i wydatki w tym (kwota 27 zł na §4210 i kwota 1.937 zł na §4240), przeznaczeniem na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na
sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w ramach zadań zleconych, zgodnie z załączonymi
planami finansowymi Dyrektorów poszczególnych jednostek oświatowych,
5. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85195 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.391.2018.MS z dnia 16.11.2018 r. – decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 201/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. zwiększono plan dotacji na rok
2018 pochodzącej z ustawy budżetowej na 2018 rok o kwotę 2.262 zł (dochody §2010) i wydatki
w tym (kwota 1.765 zł na §4010, kwota 304 zł na §4110, kwota 43 zł na §4120, kwota 100 zł na
§4210, kwota 50 zł na §4300), z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji
potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach zadań
zleconych,
6. 852 „Pomoc społeczna” w tym:
1) w rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku Nr FB-I.3111.329.2018.MS z dnia 15.11.2018 r. – decyzją Wojewody Pomorskiego
nr 200/329/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. zwiększono plan dotacji pochodzącej z rezerwy
celowej budżetu państwa (poz. 25) o kwotę 8.784 zł dochody (§2010) i wydatki (§2820), z
przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w ramach zadań zleconych,
2) w rozdz. 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 FB-I.3111.288.2018.MS z dnia 31.10.2018 r. – decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 176/288/2018 z dnia 31 października 2018 r. zwiększono plan
dotacji celowej na rok 2018 ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa poz.
34 o kwotę 14.700 zł dochody (§2010) i wydatki (§4130), z przeznaczeniem na opłacenie
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz
zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w ramach zadań zleconych,
3) w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.1.4.2018.MS z dnia 08.10.2018 r. – decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1/4/2018 z dnia 8 października 2018 r. zwiększono plan dotacji na
2018 r. z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 24) o kwotę 1.539 zł dochody (§2010) i
wydatki w tym (kwota 1.509 zł na §3110, kwota 15 zł na §4210 i kwota 15 zł na §4300),
przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV 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,
4) w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” w tym:
a) na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.208.2018.MS z dnia 15.10.2018 r. – decyzją Wojewody Pomorskiego nr
143/208/2018 z dnia 15 października 2018 r. zwiększono plan dotacji na 2018 r. z rezerwy
celowej budżetu państwa (poz. 25) o kwotę 79.000 zł dochody (§2030) i wydatki (§3110),
przeznaczone 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,
b) na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.402.2018.MA z dnia 21.11.2018 r. – decyzją Wojewody Pomorskiego nr 218/2018 z
2|Strona

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

dnia 21 listopada 2018 r. zwiększono plan dotacji na 2018 r. pochodzącej z ustawy
budżetowej na rok 2018 o kwotę 10.000 zł dochody (§2030) i wydatki (§3110), z
przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
5) w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.300.2018.MS z dnia 18.10.2018 r. – decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 156/300/2018 z dnia 18 października 2018 r. zwiększono plan
dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) o kwotę 21.600 zł dochody
(§2030) i wydatki (§4010), przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust.
3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości
250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.,
7. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym” w tym:
1) na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.68.2018.MJ z dnia 26.10.2018 r. – decyzją Wojewody Pomorskiego nr 160/68/2018 z
dnia 25 października 2018 r. zwiększono plan dotacji na 2018 r. z rezerwy celowej budżetu
państwa (poz. 26) o kwotę 29.997 zł dochody (§2030) i wydatki w tym (kwota 28.597 zł na
§3240, kwota 1.400 zł na §3260), z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie
oświaty,
2) na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.212.2018.MJ z dnia 17.10.2018 r. – decyzją Wojewody Pomorskiego nr 153/212/2018
z dnia 17 października 2018 r. zwiększono plan dotacji na 2018 r. z rezerwy celowej budżetu
państwa (poz. 26) o kwotę 3.261 zł dochody (§2040) i wydatki (§3260), z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”,
8. 855 „Rodzina” w tym w rozdz.:
1) 85501 „Świadczenie wychowawcze” w tym:
a) na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.201.2018.EP z dnia 16.10.2018 r. – decyzją Wojewody Pomorskiego nr
146/201/2018 z dnia 16 października 2018 r. zwiększono plan dotacji na 2018 r. ze
środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2018 r. o kwotę 400.000 zł dochody
(§2060) i wydatki w tym (kwota 394.000 zł na §3110, kwota 2.000 zł na §4010, kwota
4.000 zł na §4210), z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz
koszy obsługi tego zadania, w ramach zadań zleconych,
b) na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.289.2018.EP z dnia 15.11.2018 r.– decyzją Wojewody Pomorskiego nr
198/289/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2018 r. ze
środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.77) o kwotę 916.430 zł
dochody (§2060) i wydatki w tym (kwota 904.208 zł na §3110, kwota 10.000 zł na §4010,
kwota 1.722 zł na §4110 i kwota 500 zł na §4120), z przeznaczeniem na wypłatę
świadczenia wychowawczego oraz koszy obsługi tego zadania, w ramach zadań
zleconych,
c) na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.390.2018.EP z dnia 15.11.2018 r. – decyzją Wojewody Pomorskiego nr 210/2018
z dnia 15 listopada 2018 r. zwiększono plan celowej na rok 2018 pochodzących z ustawy
budżetowej na 2018 r. o kwotę 138.570 zł dochody (§2060) i wydatki (§3110), z
przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego
zadania, w ramach zadań zleconych,
2) rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w tym:
a) na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.76.2017.MŻ10 z dnia 10.10.2018 r. – decyzją Wojewody Pomorskiego nr
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142/76/2018 z dnia 10 października 2018 r. zwiększono plan dotacji na 2018 r. ze
środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2018 r. o kwotę 550.000 zł dochody
(§2010) i wydatki w tym (kwota 473.500 zł na §3110, kwota 5.000 zł na §4010, kwota
60.000 zł na §4110, kwota 4.000 zł na §4210 i kwota 7.500 zł na §4300), z
przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe 3% kosztów obsługi, zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1952, ze zm.), art. 31 ust. 1 ustawy
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 554, ze zm.), art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2092),
b) na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.288.2018.EP z dnia 15.11.2018 r. – decyzją Wojewody Pomorskiego nr
176.1/288/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. zwiększono plan dotacji celowej na rok 2018
pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34 o kwotę 695.000 zł dochody
(§2010) i wydatki w tym (kwota 679.000 zł na §3110, kwota 138.804 zł na §4010, kwota
2.000 zł na §4110 i kwota 4.000 zł na §4300), z przeznaczeniem na realizację świadczeń
rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia
z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów, w ramach zadań zleconych,
3) rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.42.2018.EP3 z dnia 16.11.2018 r. – decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 17.3/42/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. zwiększono plan dotacji
celowej na 2018 r. o kwotę 88 zł dochody (§2010) wydatki (§4210), środki pochodzą z
rezerwy celowej budżetu państwa poz.15 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych
z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z art.29 i 30 ustawy z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1832 ze zm.), w ramach zadań
zleconych,
4) rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.322.2018.EP z dnia 19.10.2018 r. – decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 162/322/2018 z dnia 19 października 2018 r. zwiększono plan
dotacji na 2018 r. ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.53) o
kwotę 14.222 zł dochody (§2030) i wydatki (§4010), z przeznaczeniem na zatrudnienie przez
gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny.
II. Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.229.2018.MS z dnia 08.10.2018 r. – decyzją Wojewody Pomorskiego nr 91.2/229/2018
z dnia 8 października 2018 r. dokonano zmian w planie dotacji budżetowej na rok 2018 o
kwotę 15.000 zł dochody (§2010) i wydatki (§4300), przeznaczeniem na organizowanie i
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w
miejscu ich zamieszkania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
w ramach zadań zleconych,
2. 855 „Rodzina” w rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” na podstawie pisma Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.390.2018.EP z dnia 15.11.2018 r. – decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 210/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. zmniejszono plan dotacji na
2018 r. o kwotę 138.570 zł dochody (§2010) i wydatki w tym (kwota 134.100 zł z §3110,
kwota 3.735zł z §4010, kwota 643zł z §4110, kwota 92 zł z §4120), celem dostosowania
wydatków do faktycznych potrzeb, w ramach zadań zleconych.
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III. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818

„Rezerwy ogólne i celowe” kwotę 6.363 zł z rezerwy ogólnej do działu:
1. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” kwotę
1.808 zł na wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f. p. na zadanie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów
wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości – budowa świetlicy wiejskiej i
remont dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra” (§6667),
2. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze motywacyjnym” kwotę 1.980 zł na wydatki bieżące w tym na świadczenia na rzecz
osób fizycznych (§3240), w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendium Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum,
3. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność”
kwotę 2.575 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań (na §4300), z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne związane z leczeniem
kotów wolnożyjących z terenu miasta i gminy Sztum.
IV. Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami wydatków
w dziale:
4. 600 „Transport i łączność” w tym:
a) z rozdz. 60016 „Grogi publiczne gminne” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.960 zł (§4270) do rozdz. 60011
„Drogi publiczne krajowe” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań (na §4430), w celu uiszczenia opłaty za zajęcie pasa
drogowego dla GDDKiA,
b) z rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” kwotę 23.000 zł z wydatków majątkowych z zadania
inwestycyjnego pn. „Modernizacja centrum wsi Postolin – etap IV – modernizacja drogi
wewnętrznej” (z §6050) do rozdz. 60095 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4300), w celu
zabezpieczenia środków na opracowanie rocznych przeglądów obiektów mostowych w
ciągach dróg stanowiących własność Gminy Sztum,
5. 630 „Turystyka” w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w
wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych kwotę 400 zł (z §4170) na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań (na §4300), w celu zabezpieczenia środków na przegląd infomatów,
6. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w
tym:
1) kwotę 5.500 zł (z §6050) z wydatków majątkowych w tym:
a) kwotę 1.600 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ocieplenia elewacji budynku
Postolin 85”,
b) kwotę 3.900 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji etażowej w lokalu ul.
Nowowiejskiego 14I/1”
na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na
§4270), w związku ze zwiększonymi wydatkami na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego
gminy, podyktowanymi znacznymi potrzebami remontowymi i naprawczymi,
2) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i
nieruchomościami” kwotę 50.000 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań (§4590) na wydatki majątkowe na zadanie
inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości” (§6060), z przeznaczeniem na zakup gruntów pod
drogi publiczne gminne w m. Kępina,
7. 750 „Administracja publiczna” w tym:
1) w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 5.718 zł w tym (kwota 5.701 zł z §4210
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i kwota 17 zł z §4300) na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i
składki od nich naliczane (na §4010),
2) z rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” z wydatków bieżących
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 11.125 zł (z
§4300) do rozdz. 75095 „Pozostała działalność” na wydatki majątkowe na nowe zadanie pn.
„Ławka Niepodległości” (wkład własny §6060),
3) w rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” kwotę 20.000 zł z
wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań
(§4300) na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zakup kserokopiarki” (na §6060),
4) w rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” z wydatków bieżących
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 6.800 zł (z
§4210) na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z
oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych dla MGZO w Sztumie” (na §6060),
1) w rozdz. 75095 „Pozostała działalność” kwotę 40.000 zł z wydatków majątkowych inwestycje
i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 z zadania pn. „Ławka Niepodległości” na wydatki majątkowe na zadanie
inwestycyjne pn. Ławka Niepodległości” (§6060), w celu właściwej klasyfikacji,
8. 801 „Oświata i wychowanie” z rozdz.:
1. 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych kwotę 16.788 zł (w tym kwota 8.813 zł z §4010, kwota 5.053 zł z §4040 i kwota
2.922 zł z §4170) do rozdz. 80149 „Realizacja działań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym kwota 14.451 zł na §4010, kwota
1.982 zł na §4110 i kwota 355 zł na §4120) w ZS Gościszewo,
2. 80101 „Szkoły podstawowe” w wydatkach bieżących kwotę 11.865 zł w tym:
1) kwotę 1.100 zł z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
2) kwotę 11.865 zł z wydatków jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych,
3. z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących na dotacje na zadania bieżące kwotę 98
zł (z §2540) do 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, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach
policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły
zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” na wydatki
bieżące na dotacje na zadania bieżące (§2540),
4. 80101 „Szkoły podstawowe” w wydatkach bieżących w tym:
1) kwotę 200 zł z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań,
2) kwotę 3.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
3) kwotę 225.400 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane,
5. w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” w wydatkach bieżących kwotę 46.387 zł w tym:
1) kwotę 6.000 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych,
2) kwotę 11.726 zł z dotacji na zadania bieżące,
3) kwotę 8.000 zł z wydatków jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych,
4) kwotę 72.113 zł na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
6. w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” w wydatkach bieżących kwotę 14.031 zł w tym:
1) kwotę 396 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych na wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań,
2) kwotę 14.031 zł na wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane,
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7. do rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwotę 2.289 zł w tym:
1) kwotę 1.789 zł na wydatki bieżące z tego na dotacje na zadania bieżące,
2) kwotę 500 zł na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
8. 80104 „Przedszkola” w wydatkach bieżących kwotę 23.945 zł w tym:
1) kwotę 8.000 zł z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań,
2) kwotę 15.945 zł z wydatków jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych,
9. z rozdz. 80104 „Przedszkola” z wydatków bieżących na dotacje na zadania bieżące kwotę 5.352 zł
(§2540) do rozdz. 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” na wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące
(§2540),
10. z rozdz. 80104 „Przedszkola” w wydatkach bieżących kwotę 47.706 zł w tym:
1) kwotę 35.406 zł z dotacji na zadania bieżące,
2) kwotę 7.600 zł z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań,
3) kwotę 4.700 zł z wydatków jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych,
11. do rozdz. 80104 „Przedszkola” w wydatkach bieżących kwotę 7.122 zł w tym:
1) kwotę 1.239 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych,
2) kwotę 661 zł na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
3) kwotę 7.700 zł na wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane,
12. 80110 „Gimnazja” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań kwotę 60.000 zł (z §4260) w SP Nr 1 w Sztumie w tym:
1) kwota 59.624 zł do rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, zgodnie z planami finansowymi SP
Nr 1 Sztum,
2) kwota 376 zł do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na §4510), w celu zabezpieczenia
środków na opłaty za Sanepid w SP Nr 1 w Sztumie,
13. 80110 „Gimnazja” w wydatkach bieżących kwotę 20.443 zł w tym:
1) kwotę 1.432 zł z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań,
2) kwotę 19.011 zł z wydatków jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych,
14. z rozdz. 80110 „Gimnazja” z wydatków bieżących na dotacje na zadania bieżące kwotę 21.919 zł (z
§2540) do rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wydatki bieżące na
dotacje na zadania bieżące (§2540), w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotacje
dla uczniów niepełnosprawnych,
15. 80110 „Gimnazja” z wydatków bieżących kwotę 233.200 zł w tym:
1) kwotę 3.000 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych,
2) kwotę 200 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań,
3) kwotę 230.000 zł z wydatków jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych,
16. z rozdz. 80110 „Gimnazja” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych kwotę 14.968 zł w tym:
1) kwotę 12.868 zł z dotacji na zadania bieżące,
2) kwotę 2.100 zł z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań,
17. w rozdz. 80110 „Gimnazja” kwotę 1.000 zł na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane,
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18. w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” kwotę 22.103 zł w tym:
1) kwotę 14.103 zł na wydatki bieżące w tym:
a) kwotę 12.890 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
b) kwotę 1.131 zł na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań,
c) kwotę 82 zł na wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane,
2) kwotę 8.000 zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż
kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym w ZS w Czerninie”,19… w rozdz. 80148
„Stołówki szkolne i przedszkolne” kwotę 300 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań,
19. w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w wydatkach bieżących kwotę 19.350 zł w tym:
1) kwotę 3.000 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych,
2) kwotę 9.650 zł na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
3) kwotę 12.700 zł na wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane,
20. w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” z wydatków bieżących kwotę 22 zł w tym:
1) kwotę 1.340 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych,
2) kwotę 600 zł z wydatków jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych,
3) kwotę 1.918 zł na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
21. w rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych…” kwotę 15.963 zł w tym:
1) kwotę 15.863 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane,
2) kwotę 100 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań,
22. z rozdz. 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 19.131 zł w tym:
1) kwotę 294 zł w wydatkach bieżących z wydatków jednostek budżetowych ze świadczeń na rzecz
osób fizycznych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
2) kwotę 19.131 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych,
23. w rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na wydatki bieżące w tym:
1) kwotę 19.367 zł na wydatki jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich
naliczane,
2) kwotę 199 zł z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań,
24. z rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 50 zł (z §4240) do rozdz. 80153 „Zapewnienie
uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań (§4240), z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń dla nowo przyjętego ucznia w SP
Nowa Wieś,
25. z rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w wydatkach bieżących kwotę 4.852 zł w tym:
1) kwotę 1.789 zł z dotacji na zadania bieżące,
2) kwotę 3.063 zł z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań,
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26. do rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 6.500 zł na wydatki bieżące jednostek
budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
27. 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 881 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i
składek od nich naliczanych,
28. 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, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych
szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w
branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” kwotę 10.000 zł z wydatków jednostek
budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
29. 852 „Pomoc społeczna” w tym w rozdz.:
1) 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe” z wydatków bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 53.400 zł
(§3110) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
(§4330), z przeznaczeniem na zakup usług – pobyt w DPS w związku z większą ilością osób tam
przebywających,
2) 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w wydatkach bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób
fizycznych kwotę 5.000 zł (§3110) na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacja ich
statutowych zadań (§4300), z przeznaczeniem na dowóz posiłków do szkół,
3) 85295 „Pozostała działalność” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z wydatków
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.000 zł (z §4300) na wynagrodzenia i
składki od nich naliczane (na §4170), z przeznaczeniem na zawarcie umowy w celu sfinansowania
występu artystycznego realizowanego w ramach Programu pn. „Oparcie społeczne dla osób z
zaburzeniami psychicznymi”,
4) 85295 „Pozostała działalność” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych kwotę 69 zł z
wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §4300) na wydatki jednostek
budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym (kwota 14 zł z §4120,
kwota 70 zł na §4010 i kwota 13 zł na §4110), z przeznaczeniem na dodatki dla kadry
zaangażowanej w realizację zadania realizowanego projektu,
30. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” z wydatków
bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 1.946 zł na wydatki jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
31. 855 „Rodzina” w ramach zadań zleconych w rozdz.:
1) 85501 „Świadczenie wychowawcze” w wydatkach bieżących zmniejsza się o kwotę 7.454 zł w
tym:
a) kwotę 3.054 zł z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań w tym (kwota 1.000 zł z §4210, kwota 192 zł z §4270, kwota 750 zł z §4280, kwota
886 zł z §4410, kwota 128 zł z §4440 i kwota 98 zł z §4700),
b) kwotę 4.400 zł z wydatków jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych w tym (kwota 3.000 zł z §4010, kwota 900 zł z §4110 i kwota 500 zł z §4120),
a zwiększa się o kwotę 7.454 zł w wydatkach bieżących świadczenia na rzecz osób fizycznych
w tym (kwota 7.589 zł na §3110, a kwota 135 zł z §3020), z przeznaczeniem na wypłatę
świadczenia 500+,
2) 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” z wydatków bieżących
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.200 zł w tym:
(kwotę 5.000 zł z § 4270, kwotę 2.200 zł z §4700, a kwotę 5.000 zł na §4210) na wydatki bieżące
jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym (kwota 5.000
zł na §4010, kwota 2.200 zł na §4110, a kwota 5.000 zł z 4170), z przeznaczeniem na obsługę
działu świadczeń wychowawczych,
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3) 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w wydatkach bieżących
zmniejsza się o kwotę 4.221 zł w tym:
a) kwotę 221 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych (§3020),
b) kwotę 4.000 zł z wydatków jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych w tym (kwota 3.000 zł z §4110 i kwota 1.000 zł z §4120),
a zwiększa się o kwotę 4.221 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych wydatki
związane z realizacją ich statutowych zadań w tym (kwota 5.005 zł na §4300, kwota 190 zł z
§4280, kwota 311 zł z §4410 i kwota 283 zł z §4700), z przeznaczeniem na opłaty pocztowe i
bankowe,
4) w rozdz. 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” kwotę 170.359 zł w tym:
a) kwotę 164.330 zł z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa
budynku przy ul. Chełmińskiej 11 na potrzeby Publicznego Żłobka w Sztumie” (z §6050) na
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4210),
z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
b) kwotę 3.000 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
c) kwotę 3.029 zł w wydatkach bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych (z
§3020) na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na
§4210), z przeznaczeniem na zakup m.in. zabawek i środków czystości,
zgodnie z załączonymi planami finansowymi Dyrektorów poszczególnych jednostek oświatowych.
32. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w tym:
1) z rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 47.575 zł w tym: (kwota 10.000 zł z §4210,
kwota 17.575 zł z §4260, kwota 10.000 zł z §4270 oraz kwota 10.000 zł z §4300) do rozdz. 90095
„Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań w tym (kwota 1.075 zł na §4300 i kwota 46.500 zł na §4390), z przeznaczeniem
na zapłatę prowizji za pozyskanie białych certyfikatów oraz zapłatę za usługi weterynaryjne dot.
kotów wolno-żyjących z terenu miasta i gminy Sztum,
2) z rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.500 zł w tym: (kwota 4.200 zł z §4210 i kwota
300 zł z §4300) do rozdz. 90095 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: (kwota 4.200 zł na §4210 i kwota 300 zł na
§4300), w celu właściwej klasyfikacji,
3) w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 8.610 zł (z §4300) na nowe zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza energetycznego – ul. Kochanowskiego” (na §6050),
4) w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska” kwotę 2.752 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń
i składek od nich naliczanych (z §4170) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań (na §4300), w związku z wymianą zniszczonych koszy betonowych
(25 sztuk) na Bulwarze Zamkowym w Sztumie,
5) z rozdz. 90095 „Pozostała działalność” z wydatków majątkowych z zadania pn. „Zakup i montaż wiat
przystankowych” kwotę 12.960 zł (z §6050) do rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych w tym:
a) kwota 6.200 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań (na §4300),
b) kwota 6.760 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od
naliczane (na §4170),
w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie prac porządkowych na terenie Miasta i Gminy
Sztum,
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33. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie
kultury” w wydatkach bieżących w tym z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań kwotę 700 zł (z §4300) na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3040), z
przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury,
V.
Dokonano przeniesienia w planie finansowym planowanych wydatków w ramach zadań zleconych 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” między paragrafami wydatków
kwotę 528 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych z wydatków związanych z realizacją ich
statutowych zadań (z §4300) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym kwota 500 zł na §4010,
kwota 24 zł na §4110 i kwota 4 zł na §4120), w związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi
przygotowania i przeprowadzenia wyborów.
VI.
Dokonano przeniesienia w planie finansowym dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (dochody) w dziale 852 „”Pomoc społeczna” z rozdz.
85203 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami” kwotę 14.700 zł (z §2010) do rozdz. 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” w celu prawidłowej klasyfikacji (na
§2010).
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 Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.
1. Nazwa zadania: „MODERNIZACJA DRÓG Z ZASTOSOWANIEM PŁYT YOMBO NA
TERENIE GMINY SZTUM Z PODZIAŁEM NA CZĘŚĆ II i CZĘŚĆ III”
W dniu 13.11.2018 r. odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację
zadania kwotę w wysokości :
- część II zamówienia – 1.079.715,86 zł.
- część III zamówienia – 1.245.410,44 zł.
Oferty złożyli:
Część II
Lp.
1

2

3
4

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy
Przedsiębiorstwo
Sznurki 115
Handlowo – Usługowe 83-324 Brodnica
Dominik Brzeziński
Górna
TERENY ZIELONE
Mareza
Marianna Kędziora
ul. Długa 89
82-500 Kwidzyn
KAMEX Przemysław Gościszewo 11D
Kalinowski
82-400 Sztum
CENTRUM
ul. Kopernika 2
BUDOLWANE NORD- 82-230 Nowy
Staw

Cena brutto
oferty w PLN
1.312.826,12 zł

Długość okresu
gwarancji
5 lat tj. 60 miesięcy

1.357.234,94 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

1.260.131,26 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

1.488.048,75 zł

5 lat tj. 60 miesięcy
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BUD Krzysztof
Pruchniewski
5
PRZEDSIEBIORSTWO
USŁUGOWE
„Dewaco” Wojciech
Hoffman
6
ZAKŁAD
GOSPODARKI
Komunalnej i
Mieszkaniowej w
Malborku Sp. z o.o.
Część III
Lp.
1

2

3
4

5

6

Os. Władysława
Jagiełły 3a/6
82-440
Dzierzgoń
ul. Gen. Ge
Gaulle’a 70
82-200 Malbork

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy
Przedsiębiorstwo
Sznurki 115
Handlowo – Usługowe 83-324 Brodnica
Dominik Brzeziński
Górna
TERENY ZIELONE
Mareza
Marianna Kędziora
ul. Długa 89
82-500 Kwidzyn
KAMEX Przemysław
Gościszewo 11D
Kalinowski
82-400 Sztum
CENTRUM
ul. Kopernika 2
BUDOLWANE NORD- 82-230 Nowy
BUD Krzysztof
Staw
Pruchniewski
PRZEDSIEBIORSTWO Os. Władysława
USŁUGOWE
Jagiełły 3a/6
„Dewaco” Wojciech
82-440
Hoffman
Dzierzgoń
ZAKŁAD
ul. Gen. Ge
GOSPODARKI
Gaulle’a 70
Komunalnej i
82-200 Malbork
Mieszkaniowej w
Malborku Sp. z o.o.

1.463.973,37 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

1.426.923,06 zł

2 lata tj. 24 miesiące

Cena brutto
oferty w PLN
1.532.743,04 zł

Długość okresu
gwarancji
5 lat tj. 60 miesięcy

1.563.800,76 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

1.800.000,00 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

1.758.307,93 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

1.739.378,14 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

1.513.661,36 zł

2 lata tj. 24 miesiące

Wyboru ofert dokonano w dniu 04.12.2018 r. W zakresie części II wybrano: KAMEX Przemysław
Kalinowski,

Gościszewo

11D82-400

Sztum,

natomiast

w

zakresie

części

III

wybrano:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Dominik Brzeziński, Sznurki 11583-324 Brodnica Górna.
Umowy zawarto w dniu 12.12.2018 r.
2. Nazwa zadania: „BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY
SZTUM”. Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki wszczęto w dniu 13.12.2018 r.
Zaproszenie skierowano do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztum.
Negocjacje odbyły się w dniu 20.12.2018 r. Wynegocjowana kwota na niniejsze zadanie na okres 2
lat wynosi: 500.000,00 zł brutto. Planowany termin podpisania umowy 28.12.2018 r. lub 31.12.2018r.
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III.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI:
I.
W okresie sprawozdawczym zakończono realizację inwestycji:
1. Przebudowa boiska treningowego i kortów tenisowych oraz budowa terenowych urządzeń
sportowo – rekreacyjnych przy Stadionie Miejskim w Sztumie.
W dniu 03.12.2018r dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawcą robót budowlanych była Firma
TORAKOL Rajmund Zalewski, Koszczały 9, 88-210 Dobre. Ogólny koszt robót budowlanych wyniósł
– 2.783.987,98 zł. 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 )
2.
Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody
opadowe. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Budownictwa
„ALFA” z Kwidzyna . Roboty zostały odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 07.12.2018r
Ogólny koszt robót budowlanych wyniósł - 2 609 545,61zł. Zadanie dofinansowanie ze środków
unijnych w wysokości 70%. Nadzór inwestorski wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego
prowadziła firma EKO-INWEST S.C. Alicja Jurasińska, Andrzej Zegzuła, Zbigniew Jurasiński z Elbląga
za kwotę 27.982,50 zł.
3.
„Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Gościszewie”
W dniu 19.11.2018r uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu a w dniu 07.12.2018r. dokonano
odbioru końcowego sali sportowej. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowe Resteks Sp. z o.o. z Tczewa. Ogólny koszt robót budowlanych wyniósł – 2.502.796,15 zł
Nadzór inwestorski wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego prowadziła firma EKO-INWEST
S.C. Alicja Jurasińska, Andrzej Zegzuła, Zbigniew Jurasiński z Elbląga za kwotę 42.619,50 zł.
4.
Wykonana została Ławka Niepodległości wraz z nagraniem głosowym zgodnie z
dokumentacją techniczną oraz doprowadzenie internetu do ławki za pomocą Routera Wi – Fi LTE.
Koszt wykonania: 36 234,50zł. brutto. Ławka została wykonana w ramach zadania pn.: „Ławka
Niepodległości dla samorządów”, na które Miasto i Gmina Sztum uzyskało dotację celową z
Ministerstwa Obrony Narodowej do 75% całkowitych kosztów realizacji zadania.
5. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy
Sztum. Wykonawca przekazał dokumentację projektową w dniu 30.11.2018r. dotyczącą PSZOK.
Obecnie dokumentacja projektowa jest weryfikowana przez pracowników urzędu i PWiK Sztum.
II.
Zadania Inwestycyjne w trakcie realizacji:
6. „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. Trwają prace na obiekcie. Wykonawca obecnie wykonuje roboty
wykończeniowe oraz przystąpił do wykonywania robót zewnętrznych. W trakcie realizacji inwestycji
wystąpiły roboty dodatkowe których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji
projektowej między innymi : konieczność wykonania nowej kanalizacji deszczowej odprowadzającej
wody opadowe z terenu inwestycji. W trakcie wykonywania robót ziemnych okazało się, że istniejąca
sieć kanalizacji deszczowej jest w złym stanie technicznym a wody opadowe odprowadzane są do
kanalizacji sanitarnej. W związku tym zaszła konieczność wykonania dokumentacji projektowej celem
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i odprowadzenie wód do nowo wybudowanej kanalizacji
deszczowej tj. kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe
w rejonie ronda pod Dębami, przeprojektowanie węzła cieplnego celem dostosowania do obecnych
wymagań dostawcy ciepła VEOLIA.
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Z uwagi wystąpienie tych i innych robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania
Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji robót do 30.04.2019r.
7.
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
Na zadaniu wystąpiły problemy z wykonaniem kanalizacji deszczowej w części IV Osiedla Witosa. W
trakcie wykonywania kanalizacji deszczowej natrafiano na niezainwentaryzowane sieci wodociągowe
kolidujące z nowo budowana siecią kanalizacji deszczowej co spowodowało
konieczność przebudowania sieci wodociągowej jak również wybudowania nowych przyłączy do
budynków. Wykonanie tych prac miało wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.
Z Wykonawcą robót został podpisany aneks wydłużający termin realizacji do dnia 29.03.2019 r.
Wykonawca zadeklarował, że jeżeli warunki pogodowe pozwolą, dołoży maximum starań by
zakończyć prace przed tym terminem. Ogólny koszt robót budowlanych wynosi 4.039.600,04 zł.
Nadzór inwestorski sprawuje Michał Łaga prowadzący działalność gospodarczą pn. MILAG, Żółte 27,
Drawsko Pomorskie za cenę 32 964,00zł.
8.
„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. Nadzór sprawuje „DROMIK” Usługi Projektowe
i Nadzory Włodzimierz Krupa Kwidzyn za cenę 325,56zł. W dniu 29.11.2018r. dokonano odbioru
częściowego w zakresie miejsca postojowego w Białej Górze oraz części oznakowania trasy rowerowej
poza trasą przebiegającą wałem przeciwpowodziowym. W związku z przedłużającymi się procedurami
uzyskania decyzji administracyjnych związanych z zawarciem umowy dzierżawy z Wodami Polskimi
przedłużono termin realizacji do dnia 28.02.2019r.
9.
„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. Ogólny koszt robót budowlanych wyniósł 1.703.832,48zł w tym kwota 1.120.000,00 zł
dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3. Nadzór inwestorski prowadziła firma EKO-INWEST S.C. Alicja Jurasińska, Andrzej Zegzuła,
Zbigniew Jurasiński z Elbląga za kwotę 38.130,00 zł.
Wykonawca zgłosił zadanie do odbioru końcowego obecnie trwają czynności odbioru końcowego.
III.
Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji:
10. 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. Wykonawca dokumentacji projektowej oczekuje na zamienne pozwolenie na budowę w
zakresie kolizji energetycznej w ulicy Kochanowskiego.
Ponadto w referacie trwa sporządzanie dokumentów OT celem przyjęcia do ewidencji środków
trwałych wykonanych inwestycji.
IV.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA:
1. Dokonano aktualizacji wykazu przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej oraz
firm które uzyskały zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości
ciekłych z terenu Gminy,
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2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

Przeprowadzono w ramach prowadzonej kampanii edukacyjnej konkurs plastyczny pn.: „Odpady –
wiem jak z nimi postępować”. Nagrodzonych wyróżniono podczas uroczystej gali w dniu 28
listopada br.,
Zlikwidowano cztery (4) nielegalne wysypiska śmieci na terenie Gminy,
Wyniku nieterminowo złożonego sprawozdania przez jeden (1) podmiot dotyczącego kwartalnego
zestawienia świadczonych usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu
nieczystości ciekłych prowadzono postępowanie administracyjne określające karę pieniężną. W
wyniku przeprowadzonego postępowania na przedsiębiorcę została nałożona kara pieniężna w
wysokości 700 zł,
Na wniosek firmy KOMA Olsztyn, dokonano jej wpisu do rejestru działalności regulowanej,
Dokonano zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie w sezonie 2019 kąpieliska miejskiego na
wodach Jeziora Zajezierskiego/Sztumskiego. Zgłoszenie przekazano do Polskiego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie,
Przygotowano oraz złożono wniosek o umieszczenie planowanego do uruchomienia w sezonie 2019
na wodach Jeziora Zajezierskiego/Sztumskiego kąpieliska w wykazie kąpielisk na rok 2019,
Przeprowadzono negocjacje cenowe z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
zakresie udzielenia zamówienia w trybie in-house dotyczącego oczyszczania miasta. Trwają prace
związane z zawarciem umowy,
Do dnia 28 grudnia dokonano 52 wpisy do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (5 –
otwarcie działalności, 6 – zakończenie działalności, 41 – wznowienie, zawieszenie, zmiany w
prowadzonej działalności),
Wydano trzy (3) decyzje wygaszające zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych;
Wydano siedem (7) decyzji zezwalających na sprzedaż alkoholu (4 – sprzedaż detaliczna, 3 –
sprzedaż w miejscu spożycia),
Przeprowadzono kontrolę podmiotów posiadających zezwolenia na krajowy przewóz osób,
Przygotowano i udostępniono oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku
2018 przez punkty gastronomiczne oraz handlowe w ilości 61 szt.,
Przygotowano rejestr sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2018,
Przygotowano informację na potrzeby planowanej w roku 2019 kwalifikacji wojskowej, którą
udostępniono Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Malborku oraz Starostwu Powiatowemu w
Sztumie. Kwalifikacji zostanie poddanych 99 osób z rocznika 2000 oraz 34 osoby z roczników 19951999,
Zrealizowano zadanie w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 dla Sołectwa Postolin związane z
zakupem elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej – kącik malucha,
Rozliczono dotację udzieloną Sztumskiemu Centrum Kultury na przeprowadzenie remontu świetlicy
wiejskiej w Sztumskim Polu – fundusz sołecki 2018,
Zakończono przebudowę mostu nad Kanałem Uśnickim w Uśnicach. Prace odebrano bez uwag.
Most został oddany do użytku,
Przeprowadzono remont chodnika gminnego przy budynku Czarnieckiego 1 oraz Nowowiejskiego
20,
Przeprowadzono remont drogi na Zajezierzu (DK55 ul. Kwidzyńska – Zajezierze). W ramach prac
usunięto nierówności, dokonano regulacji studni oraz wymieniono najbardziej zniszczone płyty
yumbo),
Wydano cztery (4) decyzje na zajecie pasów dróg gminnych,
Wydano pięć (5) decyzji uzgadniających inwestycje w pasach dróg gminnych,
Zakończono realizację zadania pn. inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej w Czerninie,
Zakończono realizację bieżących remontów dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy,
Zawarto umowę z Przemysławem Kalinowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
KAMEX Przemysław Kalinowski na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg z zastosowaniem
płyt yumbo na terenie Gminy Sztum – część II” – dotyczy miejscowości: Zajezierze, Czernin,
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26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Szpitalna Wieś, Koniecwałd, Sztumska Wieś. Zgodnie z umową prace zostaną zakończone do 30
sierpnia 2019 r.,
Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Dominik Brzeziński, Sznurki 115, 83324 Brodnica na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo na terenie
Gminy Sztum – część III” – dotyczy miejscowości: Nowa Wieś, Gronajny, Koślinka, Postolin,
Kępina, Pietrzwałd. Zgodnie z umową prace zostaną zakończone do 30 sierpnia 2019 r.,
Zakończono roboty budowlane związanie z budową oświetlenia drogowego na ul. Kochanowskiego
w Sztumie. W ramach inwestycji wybudowano i zmodernizowano łącznie 31 punktów świetlnych
oraz zamontowano system sterowania oświetleniem,
Wykonano w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 montaż opraw oświetleniowych wraz z
niezbędną infrastrukturą w Nowej Wsi (7 punktów), Zajezierzu (3 punkty), Parowach (3 punkty) i
Postolinie (3 punkty). Trwają prace związane z odbiorem przyłączy oraz zawarciem umowy na
dostawę energii do powyższych punktów,
Wykonano przeglądy oraz naprawy lamp solarnych w Piekle, Kępinie, Sztumskiej Wsi oraz Nowej
Wsi,
Zawarto umowę z firmą Centrum Energii Odnawialnych na opracowanie projektów typowych,
sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia oraz SiWZ etc. na potrzeby realizowanego projektu
związanego z budową instalacji OZE na budynkach mieszkańców w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego – Działanie 10.3.1.,
Zawarto umowę z Panem Piotrem Dembińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
HYBRIS Piotr Dembiński na modernizację instalacji grzewczej w remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Gościszewie. Prace zostaną zakończone do 31 stycznia 2019 r.,
Zawarto umowę z Panem Łukaszem Zwolińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
Elektro-Inf Łukasz Zwoliński na rozbudowę monitoringu wizyjnego na terenie rekreacyjnym koło
stadionu miejskiego w Sztumie. Prace zostaną zakończone do 31 stycznia 2019 r.,
Zawarto umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
na modernizację źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Zakończenie programu oraz
rozliczenie zadania zaplanowano do 31 marca 2019 r.,
W ramach Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 wykonano zadanie polegające na
rozbudowie placu zabaw przy ul. Wojciechowskiego. W ramach zadania zamontowano dwa nowe
elementy placu zabaw w tym jeden zestaw wielofunkcyjny oraz wykonano ogrodzenie nowej części
placu zabaw,
W ramach Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 wykonano zadania polegające na montażu 8
urządzeń fitness w Parku Miejskim. Wśród urządzeń znajdują się również urządzenia przeznaczone
dla dzieci,
W ramach prowadzonych prac melioracyjnych dokonano czyszczenia rowów melioracyjnych w
Sztumskiej Wsi, Sztum ul. Fiszera, Sztum ul. Wiejska oraz przeprowadzono konserwację Rowu
Białego na odcinku ok 250 m przy stadionie miejskim,
Zawarto umowę z Panią Ewą Szmaglińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
Prywatne Przedsiębiorstwo Rondo Ewa Szmaglińska Kwidzyn na realizację zadania związanego z
rozbudową sieci kanalizacji burzowej w miejscowości Koniecwałd (dawny Koniecwałd PGR). Prace
pozwolą na likwidację rozlewiska powstającego po opadach i roztopach na skrzyżowaniu. Prace
zostaną zakończone do 29 marca 2019 r.

STRAŻ MIEJSKA, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE, ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE:
1. W okresie międzysesyjnym podjęto 72 interwencje w tym 55 pochodzących ze zgłoszeń,
2. Realizowano program „Bezpieczna droga do szkoły”. Uruchomiono dodatkowy posterunek w
ramach powyższej akcji na ul. Sienkiewicza (przejście dla pieszych k. Komendy Państwowej
Powiatowej Straży Pożarnej,
3. Strażnicy odbyli kurs doszkalający dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
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4. Wspólnie z Miejski-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przeprowadzano interwencje
dotyczące osób bezdomnych,
5. Prowadzono zabezpieczenia imprez sportowych organizowanych przez LKS Zantyr pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum,
6. Przygotowano nową Plan Zarządzania Kryzysowego na terenie Miasta i Gminy Sztum. Plan
uzgodniono z Komendantem Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Sztumie oraz
Komendantem Powiatowym Policji w Sztumie. Plan przedłożono do akceptacji w Starostwie
Powiatowym w Sztumie,
7. Dokonano doposażenia magazynu zarządzania kryzysowego przez zakup: plandek, worków na
piasek, szpadli, kasków, gogli, zapór drogowych, sznurów, taśm ostrzegawczych, pachołków
drogowych oraz tablic kierunkowych,
8. W ramach funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w okresie międzysesyjnym utrzymywano
gotowość bojową wszystkich jednostek na terenie Gminy,
9. Dokonano naprawy pojazdu strażackiego będącego na wyposażeniu OSP Postolin przez wymianę
zaworu EGR,
10. Dokonano serwisu i modernizacji pieca w remizie OSP Postolin,
11. Odnowiono badania lekarskie członków poszczególnych jednostek OSP: Postolin – 3 strażaków,
Biała Góra – 4 strażaków, Gościszewo – 3 strażaków,
12. Zakupiono dla jednostki OSP Biała Góra torbę medyczną PSP R1 z szyną Kramera o deską
ortopedyczną.
V.

W ZAKRESIE REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU: \
W zakresie sprzedaży: zawarto akty notarialne na sprzedaż lokali mieszkalnych z udziałem do gruntu
na rzecz najemcy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przy ul. Sienkiewicza 13 z uwzględnieniem 70% bonifikaty, za łączną kwotę 18 563,67 zł.
Przy ul. Reja 1 z uwzględnieniem 70% bonifikaty za łączną kwotę 22 382,70 zł.
Przy ul. Czarnieckiego 2 z uwzględnieniem 70% bonifikaty za łączną kwotę 16 857,00 zł
Przy ul. Nowowiejskiego 8 z uwzględnieniem 70% bonifikaty za łączną kwotę 20 280,56 zł
Przy ul. Sienkiewicza 16 z uwzględnieniem 70% bonifikaty, za łączną kwotę 21 417,74 zł.
Przy ul. Reja 6 z uwzględnieniem 70% bonifikaty za łączną kwotę 21 808,13 zł.
Przy ul. Reja 6 z uwzględnieniem 70% bonifikaty za łączną kwotę 40 901,37 zł.
Przy ul. Baczyńskiego 6 z uwzględnieniem 50% bonifikaty (rozłożenie na 10 rat) za łączną kwotę
6 873,70 zł.

Zawarto akt notarialny na sprzedaż nieruchomości nr 279/229 o pow. 677 m2 z przeznaczeniem na
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, położonej w obrębie II miasta
Sztum – ul. Nowowiejskiego. Cena sprzedaży 70 480,45 zł.
Zawarto akt notarialny na sprzedaż nieruchomości nr 279/227 o pow. 395 m2, na poprawienie warunków
zagospodarowania działki siedliskowej, w obrębie 2 miasta Sztum – ul. Kochanowskiego. Cena
sprzedaży 20 316,74 zł.
Umowy najmu/dzierżawy:
Wykonano modernizację kotłowni w budynku byłej szkoły podstawowej w miejscowości Piekło zakupiono i wykonano montaż kotła centralnego ogrzewania na ekogroszek z podajnikiem ślimakowym,
sterowaniem i łącznikiem kominowym o łącznej kwocie 49 234, 20 zł.
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Lokale mieszkalne:
1. Od sporządzenia listy mieszkaniowej w listopadzie 2018 roku zrealizowano już 7 wniosków o
przydział mieszkania – na liście pozostały dwie rodziny.
2. W okresie międzysesyjnym wydano jedno wskazanie do najmu lokalu w ramach listy
mieszkaniowej.
3. Zrealizowano trzy zamiany mieszkań komunalnych, w związku z tym zyskano mieszkania o
większej powierzchni.
4. Dwóch najemców wypowiedziało umowę najmu lokalu komunalnego – w Pietrzwałdzie i w
Sztumskiej Wsi.
5. Rozpatrzono wniosek i wydano wskazanie do najmu lokalu po śmierci najemcy w budynku
komunalnym w Koślince.
6. Przygotowano i zlecono wycenę lokalu do sprzedaży, na wniosek najemcy.
Podziały nieruchomości:
1. Wszczęto 2 postępowania związane z pracami geodezyjnymi (podział nieruchomości)
w obrębie ewidencyjnym Zajezierze.
2. Wydano 4 decyzje o podziale nieruchomości.
3. Wydano 6 decyzji o opłacie adiacenckiej (z tytułu podziału nieruchomości) na kwotę 11 250,00 zł,
4. Przejęto z mocy prawa, od osób fizycznych, nieruchomości położone w Sztumskim Polu, z
przeznaczeniem pod drogi publiczne. Są to działki nr 64/8 o pow. 0,0057 ha, nr 43/14 o pow. 0,1262
ha i nr 43/15 o pow. 0,0451 ha. Wartość przejętych nieruchomości to 41 347,00 zł.
Planowanie przestrzenne:
1. Przygotowujemy zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy na opracowanie projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Postolinie.
2. Zostanie zlecone opracowanie orzeczenia technicznego w sprawie stanu technicznego budynku
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie.
3. W związku ze złożeniem pozwu w sprawie przeciwko Gminie o pozbawienie wykonalności tytułu
wykonawczego przez byłych nabywców działki przy Placu Wolności w Sztumie, zostanie
wystosowana odpowiedź na ww. pozew. Termin rozprawy wyznaczono na marzec 2019 r.
Wydano:
- 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 10 decyzji o warunkach zabudowy,
- 2 decyzje w sprawie zmiany warunków zabudowy,
- 5 decyzji przenoszących warunki zabudowy na rzecz innego podmiotu,
- 1 decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy,
- 33 zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
lub studium,
- 1 zaświadczenie o rewitalizacji,
- 3 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego budynku,
- 1 zaświadczenie o numerze porządkowym budynku,
- 7 uzgodnień dot. inwestycji na terenach gminy
W toku jest 13 spraw dotyczących wydania warunków zabudowy oraz 3 sprawy dotyczące ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ponadto:
- na podstawie wszystkich wydanych przez Burmistrza decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego i decyzji o warunkach zabudowy (od 2004 r.), a także po przeprowadzeniu analizy w
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oparciu o wydane pozwolenia na budowę w powiązaniu z mapami zagrożenia powodziowego,
sporządzono wykaz decyzji, które wygasły z dniem 01.01.2018 r. w związku ze zmianą ustawy Prawo
Wodne,
- przekazano Wojewodzie Pomorskiemu rejestry wniosków i decyzji celu publicznego za IV kwartał
2018 r.
VI.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:
1. W dniu 06.12.2018 roku do tut. Urzędu wpłynęła informacja ze Wspólnego Sekretariatu
Technicznego o uzyskaniu pozytywnej oceny pod kątem kryteriów formalnych 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). W chwili obecnej trwa ocena
jakościowa złożonego projektu.
2. W dniu 06.12.2018 roku wpłynęła I transza w wysokości 283 500 zł. dofinansowania
przeznaczonego na rok 2018 w ramach projektu Przebudowa boiska piłkarskiego i 2 kortów
tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej Zadania inwestycyjnego w ramach Pilotażowego Programu Modernizacji
Infrastruktury Sportowej – Mały Klub. Ze względu na zakończenie prac odbiorowych niniejszego
zadania w dniu 03 grudnia br., w dniu 18 grudnia br. tut. Urząd wystąpił o przesunięcie płatności II
transzy zaplanowanej na rok 2019 na rok bieżący. W dniu 20 grudnia br. złożono II wniosek o
płatność, w chwili obecnej trwa jego weryfikacja w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Całkowita
wartość projektu wynosi 2 070 775,00 zł, koszty kwalifikowalne projektu to 1 725 700 zł, przyznane
dofinansowanie wynosi 783 500,00 zł to jest 45 % kosztów kwalifikowalnych.
3. Trwa weryfikacja wniosku o płatność w ramach operacji pn. Poprawa jakości życia mieszkańców
terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Postolinie. Wnioskowana kwota
pomocy to 199 663 zł.
4. Na terenie Gminy Sztum prowadzone są szkolenia w ramach projektu pn. E-mocni: cyfrowe
umiejętności realne korzyści. Projekt dedykowany mieszkańcom Miasta i Gminy Sztum, którzy
chcieliby zbudować bądź poszerzać swoje kompetencje cyfrowe. Cykl szkoleń ma na celu rozwój
umiejętności, które przydają się w życiu codziennym, takich jak obsługa portali społecznościowych,
obsługa konta bankowego przez Internet, media społecznościowe, poszukiwanie informacji w
Internecie, załatwianie spraw urzędowych przez Internet i wiele innych. W projekcie może wziąć
udział osoba, która ukończyła 18 rok życia. Do chwili obecnej w szkoleniach wzięło udział ok. 120
mieszkańców Sztumu oraz sołectw Biała Góra, Barlewice, Czernin Piekło, Postolin, Nowa Wieś,
Pietrzwałd, ul. Domańskiego. W okresie sprawozdawczym zajęcia były realizowane w Czerninie,
Pietrzwałdzie, Białej Górze, Barlewicach, Piekle oraz w Sztumie. Zgodnie z założeniami projektu
na terenie Miasta i Gminy Sztum ma zostać przeszkolonych 360 osób. Wartość projektu wynosi
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306 000,00 zł, wkład własny Gminy wynosi 7 % od tej wartości, tj. 21 420,00zł i będzie to wkład
rzeczowy oraz niepieniężny typu użyczenie sprzętu, wynajem pomieszczeń na potrzeby
przeprowadzenia szkoleń, pomoc w organizacji szkoleń.
5. W dniach 20-21 grudnia br. podpisane zostały umowy o powierzenie grantów między LGD
Kraina Dolnego Powiśla a lokalnymi stowarzyszeniami na realizację grantów. Cztery projekty
grantowe złożone w kwietniowym naborze przez Lokalną Grupę Działania Kraina Dolnego Powiśla
zostały pozytywnie ocenione przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W
przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej wsparli lokalnych działaczy pracownicy Referatu
Rozwoju Lokalnego, Referatu Inwestycji oraz Sztumskiego Centrum Kultury. Trzy przedsięwzięcia
dotyczą budowy małej infrastruktury: elementów siłowni fitness, placów zabaw, boisk sportowych
oraz bezpłatnych zajęć jogi i warsztatów zdrowego żywienia dla mieszkańców Gminy. Każdy ze
zgłoszonych w kwietniowym naborze projektów uzyskał dofinansowanie w wysokości ok. 90 %
wartości, na łączną kwotę prawie 170 000 zł w ramach przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju:
1.1.1. Edukacja, partycypacja, animacja, aktywizacja, innowacje i 1.2.1.: Aktywność dla
samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem
społecznym.
6. Referat wspiera lokalnych liderów w pracach nad przygotowywaniem trzech kolejnych wniosków
grantowych do planowanego przez Stowarzyszenie LGD Kraina Dolnego Powiśla konkursu
grantowego, który ma zostać ogłoszony w styczniu 2019 r.
7. W związku z realizacją projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności
publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi) w dniu
26.11.2018 r. złożono wniosek o płatność, w którym przedstawiono do refundacji ostanie wydatki
związane z realizacją projektu (za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu) w kwocie 28 202,86 zł,
kwota wnioskowanej refundacji wynosi 18 251,19 zł.
W dniu 30 listopada złożono korektę wniosku o płatność za okres od 12.12.2017 r. do 22.12.2017 r.
8. W związku z realizacją projektu Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork –
Sztum (oświetlenie uliczne) w dniu 21 listopada 2018 r. Instytucja Zarządzająca RPO WP na lata
2014-2020 zatwierdziła wniosek o płatność nr 9 za okres od 04.08.2018 r. do 20.09.2018 r.
Dofinansowanie w kwocie 1 976 550,76 zł zostało wypłacone w formie zaliczki w dniu 21.08.2018
r. Pozostała kwota refundacji 7 751,51 zł (w tym dla Miasta i Gminy Sztum – 5 259,65 zł) została
wypłacona w dniu 04.12.2018 r.
W związku z zakończeniem realizacji projektu zespół zadaniowy Lidera projektu przeprowadził w
dniu 21 listopada 2018 r. wizytację w mieście Malborku oraz 5 grudnia 2018 r. na terenie gminy
Stare Pole. Celem wizytacji było sprawdzenie zgodności zrealizowanego zadania dotyczącego
dostawy i montażu oprawa oświetlenia ulicznego z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku o
dofinansowanie projektu.
9. W dniu 12 grudnia 2018 r. złożono korektę częściowego wniosku o płatność za okres od 12.05.2018
r. do 09.08.2018 r. w ramach projektu pn. Budowa kolektora deszczowego z systemem
podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe.
10. W dniu 7 grudnia 2018 r. złożono 4 częściowy wniosek o płatność (wniosek sprawozdawczy) w
ramach projektu pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana
Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn.
W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji administracyjnych związanych z
zawarciem umowy dzierżawy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na grunty
pod znaki drogowe, niemożliwe było zakończenie inwestycji w terminie umownym. W związku z
tym do umowy nr ZP.272.28.2018-4 z wykonawcą robót budowlanych pn. „Budowa miejsca
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postojowego trasy rowerowej R9 w miejscowości Biała Góra oraz oznakowanie szlaku rowerowego"
zawarto aneks nr 1 z dn. 29.09.2018 r. oraz aneks nr 2 z dnia 23.11.2018 r. wydłużając termin
realizacji do 28.12.2018 r.
11. W naborze wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
przeprowadzonym przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, który zakończył się 31 października 2018 r., złożono 60 wniosków o
przyznanie pomocy, co ponad 3-krotnie przekracza dostępne środki. Miasto i Gmina Sztum w
konkursie złożyła wniosek pn. Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Całkowity koszt inwestycji wynosi 4 387 313,38 zł,
wnioskowana kwota pomocy to 2 791 647,00 zł. Wniosek jest w trakcie oceny.
W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z
zagranicą:
1. W dniu 6 grudnia 2018 roku podpisana została umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego
pod nazwą „Spotkanie Mikołajkowe w Sztumskim Polu”. Ofertę na realizację tego zadania w
trybie małych grantów złożyło nowopowstałe Stowarzyszenie Zróbmy coś razem – Sztumskie Pole.
Spotkanie Mikołajkowe dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum w ramach projektu odbyło się 8
grudnia br. w świetlicy wiejskiej w Sztumskim Polu. Całkowita wartość zadania wynosi 950,00 zł,
kwota przyznanej dotacji to 500,00 zł.
2. W ramach realizowanego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok bieżący do
Referatu wpływają sprawozdania końcowe lokalnych organizacji pozarządowych z realizacji zadań
publicznych, w ramach przyznanych przez Miasto i Gminę Sztum dotacji na 2018 rok.
3. Przygotowywany jest nabór wniosków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na
terenie Miasta i Gminy Sztum w 2019 roku.
4. Przygotowywany jest otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i
krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.
5. W dniu 6 grudnia 2018 roku odbyło się mikołajkowe spotkanie na placu Wolności, którego
najważniejszymi punktami było zapalenie światełek na choince miejskiej, złożenie życzeń przez
władze samorządowe i powitanie Mikołaja. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Czerninie i
Postolinie przygotowały wigilijne smakołyki, a Środowiskowy Dom Samopomocy z Czernina
stoisko z wyrobami rękodzieła z motywami bożonarodzeniowymi. Na scenie wystąpiły dzieci z
przedszkoli Na Słonecznej Górce i Kubusia Puchatka, Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Sztumie,
Zespołu Szkół w Czerninie. Zaprezentował się także zespół Eski Floreski oraz studio wokalne SCK.
6. W okresie przedświątecznym odbywają się spotkania opłatkowe organizowane przez organizacje
pozarządowe oraz związki z terenu Miasta i Gminy Sztum. W organizowanych spotkaniach czynnie
bierze udział Burmistrz Miasta i Gminy Sztum. Podarunkiem od władz samorządowych jest koszt
ze słodyczami dla uczestników spotkań.
W okresie międzysesyjnym odbyły się 4 wydarzenia pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum:
1. Konkurs Recytatorski „Ciebie jedną kocham, cudowna, rodzinna ziemio…” oraz „Międzyszkolny
konkurs na album Rówieśnicy Niepodległe”, organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 w
Sztumie, w dniu 30 listopada 2018 roku.
2. X Świąteczny Turniej w Piłkę Nożną na Hali, organizowany przez Klub Sportowy Czernin, w dniach
8-9 grudnia 2018 roku.
3. II Bieg Mikołajkowy XX Jubileuszowego Biegowego Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych,
organizowany przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum, w dniu 8 grudnia 2018 roku.
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4. W dniu 30 grudnia 2018 roku odbędzie się III Sztumski Wieczorny Bieg Sylwestrowy, organizowany
przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum.
VII.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ:
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 72 osób (wsparcie
rodzin: 17 osób plus 26 dzieci, wsparcie seniorów – 20 osób, wsparcie osób niepełnosprawnych – 9
osób):
- w ramach Punktu Konsultacyjnego Poradnictwa Rodzinnego odbyły się spotkania z radcą prawnym,
psychologiem, terapeutą, mediatorem,
- kontynuowano współpracę z partnerami projektu w zakresie realizacji przypisanych im zadań
projektowych, tj. m .in.: wsparcie w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie w formie wolontariatu
oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w środowisku realizowane przez Stowarzyszenie „Dar
Serca”; wsparcie w postaci animatora społecznego oraz asystenta osoby niepełnosprawnej w miejscu
zamieszkania uczestników projektu; wsparcie w postaci usług opiekuńczych; wsparcie w formie
rodziny wspierającej. 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 131 osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin z obszaru Miasta i Gminy Sztum.
Grupa docelowa projektu: 131 osób (79K, 52M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym oraz ich rodziny zamieszkujących obszar Miasta i Gminy Sztum, w tym:
- rodziny: 73 osoby (34 rodziców, 39 dzieci),
- seniorzy: 40 osób (28K, 12M) w wieku 60+,
- osoby z niepełnosprawnościami: 18 osób (10K, 8M).
Najważniejsze przedsięwzięcia:
- objęcie 60 osób usługami społecznymi w ramach wsparcia dla rodzin,
- objęcie 58 osób usługami społecznymi w ramach wsparcia dla osób starszych i osób
z niepełnosprawnościami.
Charakterystyka wsparcia:
1. Wsparcie Rodzin (60 osób),
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 są różnego rodzaju działania edukacyjnointegracyjne na rzecz 30 seniorów. W okresie międzysesyjnym m. in.:
- Wydano grę planszową w ramach warsztatów „Siłowania umysłowa”. Nazwa gry: PERFEKT”.
Wydano 2 gry, które zostaną przekazane uczestnikom DOW w Czerninie oraz uczestnikom Klubu
Senior + „AMATOR”.
Całkowita wartość projektu: 58 800,00 zł, w tym dofinansowanie 52 900,00 zł (90%); okres
realizacji: marzec – 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.: zorganizowano happening pn. „Jesteśmy
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wśród Was”; odbyły się warsztaty dla opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi; odbyły się
zajęcia edukacyjne dot. zaburzeń psychicznych w SP w Nowej Wsi oraz w SP 1 w Sztumie.
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
szkoleniowe oraz superwizyjne na rzecz pracowników Ośrodka. W dniu 12.12.2018 r. wysłany został
sprawozdawczy wniosek
o płatność oraz zaktualizowane dane dotyczące monitorowania
uczestników.
Całkowita wartość projektu i dofinansowania: 255 394,12 zł, w tym dofinansowanie stanowi
100%; planowany okres realizacji: marzec 2018 – sierpień 2019.
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.:
- sporządzono arkusz wykonania wskaźników w ramach projektu. Osoby, które podjęły zatrudnienie
(umowa o prace/umowa zlecenie) w ramach projektu (37 os.), do wskaźnika rezultatu kwalifikuje się
30 osób;
- sporządzono końcowy wniosek o płatność za m-c X.2018 r.;
- dokonano analizy i akceptacji sprawozdania złożonego przez Spółdzielnię Socjalną „Iskra” w
zakresie realizacji zadania publicznego dot. staży zawodowych;
- dokonano analizy i akceptacji sprawozdania złożonego przez Fundację M.A.P.A. Obywatelska
w zakresie realizacji zadania publicznego dot. warsztatów grupowych PAI Integracja;
- zwrócono niewykorzystane środki z UE (zaliczki) do PW w kwocie 249 634,73 zł.;
- przesłano dokumenty w ramach próby dokumentów do wniosku o płatność za m-c X.2018 r.
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
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 wizyty serwisowe w gospodarstwach domowych przez firmę „DATA” z Malborka.
Dokonano analizy protokołów przeprowadzonych wizyt serwisowych pod kątem wskazanych uwag
w wykorzystaniu sprzętu komputerowego oraz usterek.
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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 182 seniorów posiada bony na kawę/herbatę.
7. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta
i
Gminy Sztum projektu przyjęto 392 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 1656 Kart
tradycyjnych oraz 191 elektronicznych. Liczba rodzin, które otrzymały SKDR wynosi 343.
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 150 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 20 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
9 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym motywując do podjęcia leczenia; z Punktu
Konsultacyjnego „Krokus” skorzystało 63 mieszkańców MiG Sztum; odbyło się
7 indywidualnych dyżurów członków GKRPA oraz 1 wspólne posiedzenie; na posiedzenia członków
GKRPA wezwano 15 osób.
11. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie (GZI) – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęły 3 Niebieskie Karty; zwołano 12 grup roboczych w celu podjęcia
działań na rzecz rodzin, w których stwierdzono zjawisko przemocy; wizytowano
87 środowisk, w których stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną i/lub uzależnienie
12. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnym – liczba rodzin
uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 135, natomiast świadczenia rodzinne wypłacane są dla
1250 rodzin (w tym zasiłki rodzinne 508).
13. Program Rodzina 500+ - obecnie świadczenie 500+ pobiera w MGOPS w Sztumie 1120 rodzin (na
1821 dzieci), a wartość wypłaconych w miesiącu grudniu br. świadczeń wyniosła 945 527,80 zł.
W związku z realizacją w/w 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 8 rodzinach przeprowadzono
wywiady pod kątem zamiany świadczenia 500+ na formę niepieniężną, natomiast w 4 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 - Zakończyły się wypłaty świadczenia
„Dobry Start”. Realizacja wypłat przebiegła zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry
start” (Dz. U z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061). Świadczenie zostało wypłacone jednorazowo w
kwocie 300 zł. na rzecz 2132 dzieci (objęte obowiązkiem szkolnym, niezależnie od dochodu rodziny
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego) na podstawie 1506 złożonych wniosków.
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15. W okresie międzysesyjnym wydano 140 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń pomocy
społecznej, 61 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 9 decyzji dot. dodatku
energetycznego. Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało w okresie międzysesyjnym 207 rodzin
(389 osób w rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystało 212 rodzin (608 osób w rodzinie).
W ww. okresie przeprowadzono ogółem 180 wywiadów środowiskowych, w tym
10 alimentacyjnych, podpisano i wdrożono 13 nowych kontraktów socjalnych.
W schroniskach przebywało 7 klientów, W DPS przebywało 13 mieszkańców MiG Sztum, a w
Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie (RDP) przebywało 8 podopiecznych (w tym 6 z terenu
naszej gminy); z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 25 osób, natomiast w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 8 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 221 osób, w tym 58 dzieci
w przedszkolu oraz 13 osób dorosłych. Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej
skorzystało 45 rodzin (110 osób w rodzinie).
W środowiskach rodzin zagrożonych kontynuowano wsparcie w postaci asystenta rodziny (15
rodzin). Jedna rodzina korzysta ze wsparcia rodziny wspierającej.
16. Projekt pn. “Razem” – skuteczniej przeciw przemocy – MGOPS okresie od sierpnia do grudnia
2018 roku realizował projekt 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 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 był
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 %).
W dniu 21.12.2018 r. złożony został wniosek w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE
JEDNOSTEK
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
W TWORZENIU
SYSTEMU
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2019 pn. Sztum przeciwko przemocy.
17. W dniach 30.11.-01.12.2018 r. MGOPS w Sztumie przy wsparciu wolontariuszy z Zespołu Szkół w
Sztumie oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie przeprowadził Sztumską Świąteczną Zbiórkę
Żywności. W wybranych sklepach na terenie Sztumu zebrano ogółem 1097 kg żywności.
Pozyskaną ze zbiórki żywność przekazano najuboższym mieszkańcom Miasta i Gminy Sztum, a w
szczególności osobom samotnym, schorowanym oraz rodzinom wielodzietnym. W sumie
obdarowano ponad 100 najuboższych rodzin.
18. W dniu 06.12.2018 r. pracownicy MGOPS brali udział w zdarzeniu losowym (pożar) w Polaszkach.
Udzielono kompleksowej pomocy dla 3 rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru (m.in. udzielenie
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pomocy finansowej w łącznej wysokości 10 000 zł., umieszczenie apelu o pomoc dla pogorzelców
na stronie internetowej, wystąpienie z pismem o pomoc dla pogorzelców do hurtowni budowlanych,
sklepów ze sprzętem AGD oraz innych przedsiębiorców z terenu powiatu sztumskiego).
19. W dniu 7.12.20218r. obchodzono pierwszą rocznicę otwarcia Rodzinnego Domu Pomocy w
Postolinie.
20. W dniu 18.12.2018 r. odbyła się Wieczerza Wigilijna zorganizowana dla mieszkańców Miasta i
Gminy Sztum w Zajeździe Jonatan w Czerninie. Udział w niej wzięło ok. 200 osób.
21. W dniu 21.12.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert na realizację zadania: “Świadczenie usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum w latach 20192021”. Wykonawcą świadczenia usług opiekuńczych będzie nadal Firma Usługowo-Opiekuńcza
„Pomocna Dłoń” Małgorzata Lemańczyk, która dotychczas realizowała powyższe zadanie.
22. W dniu 4.12.2018 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w ramach
pomocy społecznej w 2019 roku. Rodzaje zleconych zadań publicznych:
1. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla 10 osób starszych (w wieku 60 lat i więcej) zamieszkujących
na terenie Miasta i Gminy Sztum.
2. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla ok. 10 osób
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum, z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich
zamieszkania,
3. Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Sztum.
W dniu 27.12.2018 r. nastąpi rozstrzygnięcie konkursu ofert na w/w zadania realizowane w
roku 2019.
23. W okresie międzysesyjnym MGOPS w Sztumie przygotował projekty uchwał:
- w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży
z terenu Miasta i Gminy Sztum” na lata 2019-2023.
- w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019– 2023.
- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności udzielanego w ramach wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
- w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2019.
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Sztum na lata 2019-2020
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Sztum na lata 20192021.
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 był 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 był 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:
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1) sporządzono wniosek o płatność końcową za okres od 01.10.2018 roku do 31.10.2018 roku,
2) dokonano archiwizacji dokumentacji projektowej,
3) przeprowadzono monitoring wskaźników osiągniętych w ramach 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) zorganizowano dla dzieci uczęszczających do przedszkoli warsztaty naukowo-techniczne i
pokazy zjawisk przyrodniczych,
a) w dniach 12-14.12 odbyły się warsztaty pn. Tworze przestrzeń,
b) w dniach 19-21.12 odbyły się pokazy pn. Kraina lodu,
2) przygotowano zmianę wniosku o dofinansowanie projektu,
3) wykonano pomiar i analizę osiągniętych w ramach projektu wskaźników,
4) dokonano zakupu pomocy dydaktycznych o wartości 22.651,00 zł
5) 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 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. W ramach programu Maluch+ 2018 realizowano zadanie 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.
W okresie międzysesyjnym:
1) przygotowano i złożono wnioski o płatność celem rozliczenia otrzymanej dotacji,
2) dokonano zakupu wyposażenia żłobka w tym: zakupu mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek.
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5. W ramach programu MALUCH+ 2019 przygotowano i złożono ofertę konkursową o pozyskanie
dofinansowania na funkcjonowanie 96 miejsc opieki żłobkowej w ramach Publicznego Żłobka w
Sztumie.
6. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” rozliczono wydatki na zakup
podręczników lub materiałów edukacyjnych w wysokości 1.570,00 zł.
II. Bieżąca działalność.
1. Realizując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w kształceniu młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum pozytywnie rozpatrzono 7 wniosków. Na powyższe
zadanie wykorzystano dotację z Funduszu Pracy w kwocie 54.522,94 zł.
2. Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum:
 wystawiono łącznie 156 decyzji przyznających stypendium szkolne na okres od września do
grudnia 2018 roku na łączną kwotę 60.014,00 zł. W okresie międzysesyjnym rozliczono faktury,
rachunki oraz inne dowody potwierdzające poniesione wydatki na cele edukacyjny na łączną kwotę
57.522,68 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów udziału w
zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w
szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza
szkołą, na zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup
podręczników i lektur szkolnych, słowników, pomocy szkolnych w tym programów
komputerowych, przyborów szkolnych, wyposażenia szkolnego, zakupu odzieży i obuwia
sportowego wymaganego na lekcjach wychowania fizycznego, abonamentu internetowego itp.
 wydano 5 decyzji przyznających zasiłek szkolny dla uczniów na łączną kwotę 3.100,00 zł.
3. Przygotowano i podpisano umowę na dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Uśnicach na okres od 01.01.2019 roku do 24.06.2019 roku.
4. W dniu 22.11.2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowotnej rozpatrującej wnioski o
przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Łącznie
wypłynęło 50 wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej. Komisja Zdrowotna rozpatrzyła 50
wniosków.
5. W dniu 26.11.2018 roku dokonano wpisu Niepublicznego Przedszkola Tęczowe „Jaś Beatka Franek”
w Sztumie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonego przez Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum.
6. Dokonano weryfikacji danych w bazie Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września
2018 roku w zakresie wychowania przedszkolnego.
III. Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1. W Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
1) 21 listopada 98 piątoklasistów wzięło udział w wyjeździe edukacyjnym do Muzeum Hymnu
Narodowego w Będominie. Uczniowie uczestniczyli w lekcji historii w zabytkowym dworku,
miejscu urodzenia twórcy polskiego hymnu narodowego- Józefa Wybickiego.
1) w dniu 23 listopada dzieci z klasy 1 c miały spotkanie połączone ze szkoleniem multimedialnym
przeprowadzone przez przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Sztumie,
2) w dniu 28 listopada dla uczniów klas pierwszych i drugich zorganizowano koncert Agencji
Muzycznej ,,Pozytywka" pt. ,,Przy wigilijnym stole" ,
3) w dniu 30 listopada w poszczególnych oddziałach klasowych odbyły się zabawy andrzejkowe.
4) W dniach 30 listopada i 1 grudnia wolontariusze szkoły włączyli się w pracę w ramach Sztumskiej
Zbiórki Żywności,
5) w listopadzie uczniowie klas młodszych brali udział w konkursie plastycznym związanym z
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oszczędzaniem w SKO. Celem konkursu było zachęcanie uczniów do systematycznego
oszczędzania w szkolnej kasie oszczędności oraz uświadamianie jakie korzyści płyną z
oszczędzania,
6) w dniu 1 grudnia Społeczność uczniowska naszej szkoły włączyła się w obchody Światowego Dnia
Solidarności z chorymi na AIDS. Uczennice ze Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości przekazały
informacje na temat przyczyn AIDS, objawów i profilaktyki. Na znak solidarności z chorymi
społeczność uczniowska, jak i nauczyciele przypięli czerwone wstążeczki.
7) w dniu 5 grudnia uczniowie klas gimnazjalnych wzięli udział w Dniach Otwartych Zespołu Szkół
Zawodowych w Barlewiczkach. Młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły,
obejrzeć pracownie zawodowe oraz wyposażenie nowych warsztatów.
8) W dniu 7 grudnia uczniów klasy I odwiedzili strażacy z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sztumie. Przedmiotem spotkania było udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
9) W dniu 20 grudnia uczniowie klas I zorganizowali przedstawienie jasełkowe dla rodziców.
2. W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksimiliana Golisza w Sztumie:
1) W dniu 21 listopada Mały Samorząd Uczniowski świętował Światowy Dzień Życzliwości i
Pozdrowień. Każda klasa otrzymała kartki z wypisanym alfabetem, a uczniowie wyszukiwali
"życzliwe" wyrazy zaczynające się kolejnymi literami alfabetu, tworząc w ten sposób
"ALFABET ŻYCZLIWOŚCI".
2) W dniu 26 listopada obchodzono Dzień Misia. Z tej właśnie okazji pluszak stał się pretekstem do
ciekawych zadań dydaktycznych. Uczniowie klas młodszych między innymi kolorowali portrety
misia, słuchali i śpiewali piosenki o nim, a także oglądali bajki z misiem w roli główne.
1) W dniu 28 listopada uczniowie klasy VIII b wzięli udział w warsztatach z zakresu przędzalnictwa,
które odbyły się w Szkole Łacińskiej w Malborku. Oprócz tego ósmoklasiści mieli okazję wczuć
się w rolę konstruktorów podczas warsztatów z klockami Kinex. Na zakończenie zajęć był film
edukacyjny w planetarium, a potem białe szaleństwo na lodowisku.
2) W dniu 30 listopada w ramach Projektu Koder Junior - Szkoła Mistrzów Programowania(nauka
programowania z wykorzystaniem tabletów oraz gier ScottiGo) odbyło się już kolejne spotkanie,
pod hasłem "Nakarmić Scottiego".
3) W dniu 30 listopada Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych obchodzono pod hasłem
"Biblioteka - dobre miejsce dla człowieka". Z tej okazji odbył się między innymi "Kiermasz
książek już używanych" oraz loteria "Los za grosz".
4) W grudniu uczniowie klasy VI d zorganizowali zbiórkę karmy dla schroniska REKS w Malborku.
5) Mikołajki to nie tylko dzień imienin tego najpopularniejszego ze świętych, ale również święto
miłośników matematyki. Z tej okazji w szkole odbywają się corocznie Mikołajkowe Zmagania
Matematyczne, które cieszą się ogromną popularnością wśród kolejnych rzeszy uczniów.
Trzyosobowe drużyny z poszczególnych klas zgłębiają tajemnice królowej nauk, ucząc się i
bawiąc jednocześnie.
6) W dniu 13 grudnia odbyło się przedświąteczne czytanie. Ksiądz Łukasz w ramach akcji "Cała
Polska czyta dzieciom" nie tylko przeczytał opowiadania związane ze świętami, ale i przygotował
świąteczne tańce oraz śpiewy. Dzięki temu w powietrzu unosił się prawdziwy duch Bożego
Narodzenia.
7) W dniu 13 grudnia pod hasłem Pozwól mi być w Sztumskim Centrum Kultury odbyły się warsztaty
profilaktyczne dotyczące praw dziecka i człowieka, osób niepełnosprawnych, a także chorych na
AIDS. Podczas spotkania zorganizowanego przez naszą szkołę p. Alicja Lityńska w bardzo
przystępny sposób omówiła wszystkie te zagadnienia. Jako goście specjalni wystąpili członkowie
grup teatralnych: Uśnickie Anioły oraz Iuvenis z Zespołu Szkół im. Kasprowicza w Sztumie.
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2)

3)
4)

1)

IX.

8) W dniu 19 grudnia w ramach lekcji języka polskiego, uczniowie klasy IV a wybrali się na
wycieczkę do drukarni. Celem było zapoznanie się z etapami procesu drukowania. Dzieci
zwiedziły pomieszczenia drukarni, obejrzały maszyny wykorzystywane do drukowania np.:
reklam, książek, ulotek informacyjnych, kalendarzy. Mogły zobaczyć jakie jest zadanie każdej z
nich.
9) W dniu 19 grudnia klasa I c gościła rodziców i zaprezentowała przedstawienie "Zwyczaje i
tradycje świat Bożego Narodzenia". Uczniowie recytowali wierszyki, odgrywali scenki, śpiewali
kolędy i pastorałki.
10) W dniu 20 grudnia uczniowie wzięli udział w warsztatach świątecznych w Szkole Łacińskiej w
Malborku.
W Zespole Szkół w Czerninie:
1) Pięcioosobowy zespół uczniów z klasy III B gimnazjum nagrał krótki film pt. "Nie bój się mówić",
który zdobył pierwsze miejsce w konkursie na spot profilaktyczny organizowanym przez MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie. Spot został zaprezentowany 16.11.2018 r,
podczas IV Sztumskich Spotkań Profilaktycznych KROKUSY 2018.
2) W dniach 1-2.12.2018 działacze Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokoli” przy wsparciu
Dyrekcji Zespołu Szkół w Czerninie zorganizowali po raz XXI Mikołajkowy Turniej Tenisa
Stołowego . W sobotę w szkolnej sali gimnastycznej na 9 stołach rywalizowali uczniowie ze Szkół
Podstawowych a w niedzielę ze szkół średnich i dorośli.
w Zespole Szkół w Gościszewie:
1) w dniu 11 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie Sali gimnastycznej.
w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi:
1) w dniu 26 listopada dzieci z przedszkola uroczyście obchodziły Światowy Dzień Pluszowego
Misia. Głównym celem popularyzacji tego święta była chęć przypomnienia najważniejszych
wartości, jakimi są przyjaźń, miłość i ciepło z którymi łączy się właśnie Pluszowy Miś.
2) 29 listopada w przedszkolu odbyły się magiczne Andrzejki. Andrzejki to już tradycja. Ten dzień
był dniem radosnych zabaw i wróżb, w których dzieci mogły poznać swoją bliższą i dalszą
przyszłość. Nie zabrakło ustawiania bucików, przekłuwania serduszek z imionami, słodkich
cukierków z wróżbą na przyszłość itp. Wróżby przeplatane były tańcami oraz zabawami przy
muzyce.
W Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. „Kubusia Puchatka” w Sztumie:
1) 21 listopada obchodzono w przedszkolu Dzień Życzliwości. W każdej grupie rozmawiano o tym,
jak ważne jest okazywanie życzliwości i tolerancja wobec drugiego człowieka. Przedszkolaki z
różnych grup odwiedzały się w salach ofiarowując sobie nawzajem uśmiechy oraz drobne,
wykonane przez siebie upominki.
2) 23 i 26 listopada obchodzono Światowy Dzień Pluszowego Misia. Wszystkie dzieci przyniosły do
przedszkola ulubionego, pluszowego misia, którego mogły zaprezentować przed rówieśnikami.
Przedszkolaki obejrzały prezentacje multimedialne na temat historycznych uwarunkowań tego
święta oraz poznały różnorodność misiów, pojawiających się w bajkach i literaturze na przestrzeni
lat. Dzieci wraz z misiami uczestniczyły w wesołych zabawach tanecznych oraz przygotowanych
przez nauczycielki misiowych zabawach dydaktycznych.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
19.11.2018
12:00 Joga UTW (prowadząca A. Furyk)
15:00 Zajęcia wokalne dla dzieci (prowadząca M. Seibert)
15:15 Zajęcia taneczne (Loony Group) (prowadząca A. Niewińska)
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15:30 KINO - Kler
16:30 Zajęcia taneczne (Loony Crew) (prowadząca A. Niewińska)
18:00 KINO - Kler
20.11.2018
15:45 Zajęcia taneczne (maluchy) (prowadząca A. Niewińska)
16:00 Warsztaty ruchowe UTW (prowadząca E. Piotrowska)
16:00 Zajęcia plastyczne (prowadząca A. Bartnicka)
16:30 Zajęcia taneczne (początkujący) (prowadząca A. Niewińska)
20:00 DKF - Do zobaczenia w zaświatach
21.11.2018
13:00 Zespół wokalny UTW (prowadzący M. Sawicki)
14:00 Kurs gry na gitarze (prowadzący K. Tarasiuk)
15:00 Kurs gry na keyboardzie (prowadzący M. Sawicki)
15:15 Zajęcia taneczne (Loony Group) (prowadząca A. Niewińska)
16:30 Zajęcia taneczne (Loony Crew + Bi.ef Crew) (prowadząca A. Niewińska)
18:00 KINO - Kler
22.11.2018
1:00 Zajęcia wokalne dla młodzieży (prowadzący M. Sawicki)
16:00 Joga UTW (prowadząca A. Furyk)
16:30 Zajęcia taneczne (maluchy) (prowadząca A. Niewińska)
23.11.2018
16:00 Próba Sztumskiej Orkiestry Dętej (prowadzący A. Lachowicz)
16:00 KINO - Hotel Transylwania 3
18:00 KINO - 7 uczuć
24.11.2018
16:00 KINO - Hotel Transylwania 3
18:00 KINO - 7 uczuć
25.11.2018
16:00 KINO - Hotel Transylwania 3
18:00 KINO - 7 uczuć
26.11.2018
12:00 Joga UTW (prowadząca A. Furyk)
15:00 Zajęcia wokalne dla dzieci (prowadząca M. Seibert)
15:15 Zajęcia taneczne (Loony Group) (prowadząca A. Niewińska)
16:30 Zajęcia taneczne (Loony Crew) (prowadząca A. Niewińska)
27.11.2018
11:00 Kino Niepodległa 2018 - Przedwiośnie
15:45 Zajęcia taneczne (maluchy) (prowadząca A. Niewińska)
16:00 Joga UTW (prowadząca A. Furyk)
16:00 Zajęcia plastyczne (prowadząca A. Bartnicka)
16:30 Zajęcia taneczne (początkujący) (prowadząca A. Niewińska)
18:00 Kino Niepodległa 2018 - Przedwiośnie
28.11.2018
13:00 Zespół wokalny UTW (prowadzący M. Sawicki)
14:00 Kurs gry na gitarze (prowadzący K. Tarasiuk)
15:00 Warsztaty żywienia UTW (prowadząca K. Januszkiewicz)
15:00 Kurs gry na keyboardzie (prowadzący M. Sawicki)
15:15 Zajęcia taneczne (Loony Group) (prowadząca A. Niewińska)
16:30 Zajęcia taneczne (Loony Crew + Bi.ef Crew) (prowadząca A. Niewińska)
17:00 ,,Filozofowanie po sztumsku - cz. 1 Poszukiwanie formuły” UTW - spotkanie dyskusyjne
z dr. Zygmuntem Mietlewskim
29.11.2018
14:30 Jęz. niemiecki UTW (prowadząca E. Michalik)
15:00 Zajęcia wokalne dla młodzieży (prowadzący M. Sawicki)
16:00 Joga UTW (prowadząca A. Furyk)
16:30 Zajęcia taneczne (maluchy) (prowadząca A. Niewińska)
30.11.2018
10:00 „Happening Przełamywanie barier” - MGOPS
16:00 Próba Sztumskiej Orkiestry Dętej (prowadzący A. Lachowicz)
16:00 KINO - Mała stopa
18:00 KINO - Jak pies z kotem
01.12.2018
16:00 KINO - Mała stopa
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18:00 KINO - Jak pies z kotem
02.12.2018
16:00 KINO - Mała stopa
18:00 KINO - Jak pies z kotem
03.12.2018
12:00 Joga UTW (prowadząca A. Furyk)
14:00 Warsztaty manualne UTW
15:00 Zajęcia wokalne dla dzieci (prowadząca M. Seibert)
15:15 Zajęcia taneczne (Loony Group) (prowadząca A. Niewińska)
16:30 Zajęcia taneczne (Loony Crew) (prowadząca A. Niewińska)
04.12.2018
14:00 Warsztaty manualne UTW
15:45 Zajęcia taneczne (maluchy) (prowadząca A. Niewińska)
16:00 Warsztaty ruchowe UTW (prowadząca E. Piotrowska)
16:00 Zajęcia plastyczne (prowadząca A. Bartnicka)
16:30 Zajęcia taneczne (początkujący) (prowadząca A. Niewińska)
18:00 DKF - Neapol spowity tajemnicą
05.12.2018
13:00 Zespół wokalny UTW (prowadzący M. Sawicki)
14:00 Kurs gry na gitarze (prowadzący K. Tarasiuk)
15:00 Kurs gry na keyboardzie (prowadzący M. Sawicki)
15:30 Warsztaty żywienia UTW (prowadząca K. Januszkiewicz)
15:15 Zajęcia taneczne (Loony Group) (prowadząca A. Niewińska)
16:30 Zajęcia taneczne (Loony Crew + Bi.ef Crew) (prowadząca A. Niewińska)
06.12.2018
14:30 Jęz. niemiecki UTW (prowadząca E. Michalik)
15:00 Spotkanie Świąteczne na Placu Wolności - Rozświetlenie Sztumskiej Choinki
16:00 Joga UTW (prowadząca A. Furyk)
16:30 Zajęcia taneczne (maluchy) (prowadząca A. Niewińska)
07.12.2018
15:30 Wykład UTW „Zdrowe żywienie - Co warto wiedzieć?”
17:00 Wernisaż Krystyny Jażdżewskiej-Baranowskiej
16:00 Próba Sztumskiej Orkiestry Dętej (prowadzący A. Lachowicz)
16:00 KINO - Dziadek do orzechów
18:00 KINO - Planeta singli 2
08.12.2018
16:00 KINO - Dziadek do orzechów
18:00 KINO - Planeta Singli 2
09.12.2018
16:00 KINO - Dziadek do orzechów
18:00 KINO - Planeta singli 2
10.12.2018
13:00 Warsztaty fotografii cyfrowej UTW (prowadzące A. Zatorska i A. Bartnicka)
15:00 Zajęcia wokalne dla dzieci (prowadząca M. Seibert)
15:15 Zajęcia taneczne (Loony Group) (prowadząca A. Niewińska)
16:30 Zajęcia taneczne (Loony Crew) (prowadząca A. Niewińska)
16:30 Konkurs Potraw Bożonarodzeniowych
11.12.2018
15:45 Zajęcia taneczne (maluchy) (prowadząca A. Niewińska)
16:00 Warsztaty ruchowe UTW (prowadząca E. Piotrowska)
16:00 Zajęcia plastyczne (prowadząca A. Bartnicka)
16:30 Zajęcia taneczne (początkujący) (prowadząca A. Niewińska)
12.12.2018
11:00 Sztuka w Kinie - Bohemian Rhapsody
13:00 Zespół wokalny UTW (prowadzący M. Sawicki)
14:00 Kurs gry na gitarze (prowadzący K. Tarasiuk)
15:00 Kurs gry na keyboardzie (prowadzący M. Sawicki)
15:15 Zajęcia taneczne (Loony Group) (prowadząca A. Niewińska)
16:30 Zajęcia taneczne (Loony Crew + Bi.ef Crew) (prowadząca A. Niewińska)
16:30 Spotkanie dydaktyczne UTW z Krystianem Zdziennickim “Zwyczaje doroczne na
ziemiach sztumskich na przełomie XlX i XX w.”
18:00 Sztuka w Kinie - Bohemian Rhapsody
13.12.2018
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14:30 Jęz. niemiecki UTW (prowadząca E. Michalik)
15:00 Zajęcia wokalne dla młodzieży (prowadzący M. Sawicki)
16:00 Joga UTW (prowadząca A. Furyk)
16:30 Zajęcia taneczne (maluchy) (prowadząca A. Niewińska)
14.12.2018
16:00 Próba Sztumskiej Orkiestry Dętej (prowadzący A. Lachowicz)
16:00 KINO - Klakson i spółka
15.12.2018
16:00 KINO - Klakson i spółka
18:55 KINO - Retransmisja opery La Traviata
16.12.2018
16:00 KINO - Klakson i spółka
17.12.2018
12:00 Joga UTW (prowadząca A. Furyk)
13:00 Warsztaty fotografii cyfrowej UTW (prowadzące A. Zatorska i A. Bartnicka)
15:00 Zajęcia wokalne dla dzieci (prowadząca M. Seibert)
15:15 Zajęcia taneczne (Loony Group) (prowadząca A. Niewińska)
16:30 Zajęcia taneczne (Loony Crew) (prowadząca A. Niewińska)
18.12.2018
15:45 Zajęcia taneczne (maluchy) (prowadząca A. Niewińska)
16:00 Zajęcia plastyczne (prowadząca A. Bartnicka)
16:00 Warsztaty ruchowe UTW (prowadząca E. Piotrowska)
16:30 Zajęcia taneczne (początkujący) (prowadząca A. Niewińska)
18:00 DKF - Z perspektywy Paryża
19.12.2018
11:00 Kino Niepodległa 2018 - Pan Tadeusz
13:00 Zespół wokalny UTW (prowadzący M. Sawicki)
14:00 Kurs gry na gitarze (prowadzący K. Tarasiuk)
15:00 Kurs gry na keyboardzie (prowadzący M. Sawicki)
15:15 Zajęcia taneczne (Loony Group) (prowadząca A. Niewińska)
16:30 Zajęcia taneczne (Loony Crew + Bi.ef Crew) (prowadząca A. Niewińska)
18:00 Kino Niepodległa 2018 - Pan Tadeusz
20.12.2018
14:30 Jęz. niemiecki UTW (prowadząca E. Michalik)
15:00 Zajęcia wokalne dla młodzieży (prowadzący M. Sawicki)
16:00 Joga UTW (prowadząca A. Furyk)
16:30 Zajęcia taneczne (maluchy) (prowadząca A. Niewińska)
21.12.2018
16:00 Próba Sztumskiej Orkiestry Dętej (prowadzący A. Lachowicz)
18:00 KINO - Miłość jest wszystkim
22.12.2018
18:00 KINO - Miłość jest wszystkim
23.12.2018
18:00 KINO - Miłość jest wszystkim

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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