INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM I JEDNOSTEK GMINNYCH Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (IV sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 23 stycznia 2019 roku
Na dzisiejszą sesję przygotowałem i skierowałem pod obrady sesji 7 projektów uchwał.
Ponadto w okresie międzysesyjnym podjęto decyzje, zarządzenia oraz rozstrzygnięcia w następujących
sprawach:
I.

W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:
Zmian w budżecie gminy na rok 2018 :
I.

Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami wydatków w dziale:
1. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z

wydatków majątkowych kwotę 24.100 zł w tym:
1)
2)
3)

kwotę 8.100 zł z zadania pn. „Wykonanie instalacji etażowej Nowowiejskiego 14I/1” (z § 6050),

kwotę 7.000 zł z zadania pn. „Wykonanie instalacji etażowej Koślinka 21” (z § 6050),
kwotę 9.000 zł z zadania pn. „Wykonanie instalacji gazowej do budynku użytkowego przy ul.
Słowackiego 4 w Sztumie” (z § 6050),

na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na § 4300),
2. 750 „Administracja publiczna” w rozdz.:
1) 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” z wydatków bieżących jednostek

2)

3.
1)

2)

3)

4)

5)

budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.000 zł.(z § 4300) na wydatki
bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (na § 4170),
75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” z wydatków majątkowych kwotę
15.800 zł. z zadania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz
akcesoriów komputerowych dla MGZO w Sztumie” (z § 6060) na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na § 4210),
801 „Oświata i wychowanie” w tym:
z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” w wydatkach bieżących kwotę 4.950 zł. w tym:
a) kwotę 200 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych,
b) kwotę 4.750 zł z wydatków jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych,
80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków majątkowych kwotę 3.570 zł. z zadania pn. „Zakup
licencji na użytkowanie oprogramowania internetowego Platformy e-Dziennika MobiReg” (z §
6060) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na
§ 4210),
w rozdz. 80104 „Przedszkola” w wydatkach bieżących kwotę 3.130 zł. w tym:
a) kwotę 390 zł z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań,
b) kwotę 200 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
c) kwotę 3.320 zł. na wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane,
w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki bieżące kwotę 5.260 zł. w tym:
a) kwotę 4.870 zł. na wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane,
b) kwotę 390 zł. na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
80148 „Stołówki szkole i przedszkolne” z wydatków majątkowych kwotę 14.900 zł. w tym:
a) kwotę 6.900 zł. z zadania pn. „Zakup i montaż zmywarki do Publicznego Przedszkola Nr 1
w Sztumie”,
b) kwotę 8.000 zł. z zadania pn. „Zakup i montaż kuchenki gazowej z piekarnikiem
elektrycznym dla ZS w Czerninie”,
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na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
6) 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” kwotę 60 zł. na wydatki bieżące jednostek budżetowych w
tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
7) z rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 3.500 zł. z wydatków bieżących
jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
zgodnie z załączonymi planami finansowymi Dyrektorów poszczególnych jednostek oświatowych,
4. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdz.:
1) 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” z wydatków majątkowych kwotę 41.804 zł. w tym:
a) kwotę 8.000 zł. z zadania pn. „Zakup 2 lamp solarnych sołectwo Barlewice– fundusz
sołecki” (z § 6050),
b) kwotę 15.194 zł. z zadania pn. „Zakup 2 lamp solarnych sołectwo Sztumska Wieś – fundusz
sołecki” (z § 6050),
c) kwotę 6.000 zł z zadania pn. „Budowa przyłącza energetycznego Sztum ul. Lipowa” (z §
6050),
d) kwotę 4.000 zł z zadania pn. „Budowa przyłącza energetycznego w Postolinie” (z § 6050),
e) kwotę 8.610 zł z zadania pn. „Budowa przyłącza energetycznego – ul. Kochanowskiego”
(z § 6050),
na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
2) 90095 „Pozostała działalność” z wydatków majątkowych kwotę 26.397 zł. w tym:
a) kwotę 12.000 zł. z zadania pn. „Zakup i montaż 2 wiat przystankowych sołectwo Gronajny
– fundusz sołecki” (z § 6050),
b) kwotę 6.000 zł. z zadania pn. „Postawienie wiaty na przystanku autobusowym sołectwo
Sztumska Wieś – fundusz sołecki” (z § 6050),
c) kwotę 8.397 zł. z zadania pn. „Zakup ciągnika do koszenia trawy sołectwo Barlewice–
fundusz sołecki” (z § 6060),
na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
5. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdz.:
1) 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” z wydatków majątkowych kwotę 6.000 zł.
z zadania pn. „Dotacja celowa dla SCK na zainstalowanie alarmu i monitoringu w świetlicy
wiejskiej w Postolinie” (z § 6220) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań (na § 2800),
2) 92195 „Pozostała działalność” z wydatków majątkowych kwotę 5.290 zł. z zadania pn. „Zakup
odbiornika TV sołectwo Biała Góra – fundusz sołecki” (z § 6060) na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na § 4210),
6. 926 „Kultura fizyczna” w rozdz. 92695 „Pozostała działalność” z wydatków majątkowych kwotę
18.233 zł. w tym:
1) kwotę 8.359 zł. z zadania pn. „Doposażenie placu zabaw sołectwo Nowa Wieś – fundusz
sołecki” (z § 6050),
2) kwotę 6.000 zł. z zadania pn. „Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń fitness dla
dorosłych sołectwo Pietrzwałd – fundusz sołecki” (z § 6050),
3) kwotę 3.874 zł. z zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w Czerninie – fundusz sołecki” (z §
6050),
na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na §
4210) w celu właściwej klasyfikacji wydatków.
II. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI:
I.
W okresie międzysesyjnym zakończono realizację inwestycji:
1.
Przebudowa budynku przy ul. Chełmińskiej 11 na potrzeby Publicznego Żłobka w Sztumie”
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Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Dawid Markowicz
prowadzącym działalność gospodarczą pn. P.P.H.U „DAW-MAR” 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. Zadanie zakończone i odebrane.
2. 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:
3. „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 . Trwają prace na obiekcie. Obecnie wykonywane instalacje i tynki wewnętrzne.
W tym tygodniu kończony będzie montaż blach trapezowych pełniących funkcję warstwy nośnej pokrycia
dachowego. Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych 30.04.2019r. Niestety tempo
prac niezadawalające.
4.
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.
Obecnie ze względu na warunki pogodowe prace zostały wstrzymane. Wznowienie prac nastąpi po
wyrażeniu zgody przez nadzór inwestorski. Termin realizacji zadania do dnia 29.03.2019 r.
Do wykonania pozostała nawierzchnia z kostki na drodze równoległej do ulicy Barczewskiego wraz z
oznakowaniem i pracami porządkowymi. Wykonawca zadeklarował, że jeżeli warunki pogodowe
pozwolą, dołoży maximum starań by zakończyć prace przed 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.
5.
„Budowa miejsca postojowego trasy rowerowej R9 w miejscowości Biała Góra oraz
oznakowanie szlaku rowerowego”.
Do zakończenia zadania pozostało wykonanie oznakowania trasy na wale przeciwpowodziowym. Z uwagi
na brak decyzji administracyjnych związanych z zawarciem umowy dzierżawy z Wodami Polskimi
pozwalającymi na wykonanie oznakowania trasy na wale przeciwpowodziowym prace zostały
wstrzymane. Jednocześnie przedłużono termin realizacji do dnia 28 lutego 2019r. 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 325,56 zł.
Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji:
Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, poprzez konserwację i rewitalizację
zabytkowego cmentarza przy ul. Kochanowskiego w Sztumie.
Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki
z Kwidzyna. Na realizacje dokumentacji uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.

III.
6.

Ponadto w referacie trwa rozliczanie inwestycji celem sporządzanie dokumentów OT (przyjęcia do
ewidencji środków trwałych ).
III.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
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BEZPIECZEŃSTWA:
1. Zawarto umowę na bieżącą konserwację i utrzymanie sprawności systemu monitoringu w Sztumie.
2. Wydano trzy decyzje na zajecie pasa dróg gminnych.
3. Wydano dwa uzgodnienia dokumentacji na realizację inwestycji w pasach drogowych dróg gminnych.
4. Przygotowano dokumentację przetargową do ogłoszenia przetargu na bieżącą konserwację i naprawy
dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w roku 2019.
5. Wydano postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przebudowy gazociągu DN400 PN 6,3 MPa relacji Gardeja-Rokitki- Juszkowo w zakresie
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 607.
6. Prowadzone są trzy postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.
7. Zawarto umowę w trybie in-house (z wolnej ręki) z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Sztumie na świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania czystości. Umowę
zawarto na dwa lata,
8. Przygotowano wniosek o umieszczenie kąpieliska miejskiego na wodach Jeziora Zajezierskiego w
wykazie kąpielisk na sezon kąpielowy 2019,
9. Złożono do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku wniosek dotyczący zajęcia
pasa drogowego DK55 w Sztumie na cele związane z zawieszeniem iluminacji świątecznej w miesiącu
styczniu 2019.
10. Zawarto z Energa Operator umowy na dzierżawę słupów elektrycznych na których w ramach funduszu
sołeckiego 2018 zamontowano nowe oświetlenie drogowe w Zajezierzu, Parowach i Nowej Wsi.
11. Trwają przygotowania związane z zaplanowaną na dzień 18-21 lutego br. kwalifikacją wojskową.
Przygotowano i wysłano ponad 130 wezwań dla zobowiązanych do stawienia się na kwalifikacji.
Rocznik podstawowy 2000.
12. Przygotowano i złożono Wojewodzie Pomorskiemu sprawozdanie z zakresu transportu drogowego za
rok 2018.
13. Przygotowano i złożono Wojewodzie Pomorskiemu sprawozdanie z zakresu ilości spraw zleconych
oraz ich czasochłonności w załatwianiu.
14. Przygotowano i złożono sprawozdanie z zakresu nakładów poniesionych w roku 2018 na gospodarkę
wodno-ściekową.
15. W okresie międzysesyjnym dokonano 88 wpisów do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
(18 wpisów dot. rozpoczęcia działalności, 10 wpisów dot. zakończenia prowadzenia działalności, 60
wpisów dot. zmian w prowadzonej działalności).
16. Wydano jedną decyzję wygaszającą zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
17. Wydano cztery decyzje zezwalające na sprzedaż alkoholu, 2 decyzje dot. sprzedaży detalicznej, 2
decyzje dot. gastronomii.
18. Zawarto z Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt ANIMALSI umowę na wyłapywanie, leczenie i
przetrzymywanie bezpańskich psów z terenu Gminy,
19. Zawarto z Przychodnią Weterynaryjną ZWIERZYNIEC umowę na świadczenie usług
weterynaryjnych w zakresie doraźnego leczenia zwierząt w przypadku zdarzeń komunikacyjnych oraz
zabiegów wykonywanych w ramach gminnego programu ochrony zwierząt.
20. Przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia Przedsiębiorstwu Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie na świadczenie usług w zakresie likwidacji dzikich wysypisk śmieci.
21. Przygotowano i złożono Marszałkowi Województwa Pomorskiego sprawozdanie związane z
aktualizacją listy przedsiębiorców spisanych do rejestru działalności regulowanej.
22. Prowadzona jest analiza nowego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
złożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie.
23. Wykonano modernizację systemu ogrzewania w remizie OSP Gościszewo. Zastąpiono
dotychczasowe mało efektywne i kosztowne ogrzewanie olejowe na gazowe. Zawarto również w tym
zakresie umowę z PGNiG na dostawę gazu.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

STRAŻ MIEJSKA, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE, ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE:
W okresie międzysesyjnym przeprowadzono 21 interwencji z czego 17 własnych.
Prowadzono akcję propagującą zachowanie bezpieczeństwa na drodze pn.: „Bezpieczna droga do
szkoły”.
W okresie międzysesyjnym przeprowadzono 11 interwencji z zakresu ochrony środowiska.
Dokonywano bieżącej kontroli miejsc parkingowych na terenie miasta.
Wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie przewieziono jedną . osobę
bezdomną do Kwidzyna i przekazano tamtejszej placówce społecznej.
W okresie sprawozdawczym wykonano roczną inwentaryzację składników trwałych we wszystkich
jednostkach OSP z terenu Gminy.
Dokonano wymiany akumulatorów w wozie pożarniczo-gaśniczym będącym na wyposażeniu
jednostki OSP Postolin.
Dokonano naprawy zawieszenia wozu pożarniczo-gaśniczego będącego na wyposażeniu jednostki
OSP Biała Góra.
W okresie międzysesyjnym opublikowano dwa alerty pogodowe.

W ZAKRESIE REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
W zakresie sprzedaży:
Trwają prace dotyczące wprowadzania zmian w ewidencji użytkowania wieczystego.
W związku z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności z dniem 1 stycznia 2019 r., do końca bieżącego roku, sukcesywnie będą wystawiane
zaświadczenia na rzecz wszystkich użytkowników wieczystych posiadających mieszkania i domy
jednorodzinne. Treść zaświadczenia, które ma szczególną rangę, uzgodniono również z sądem
wieczystoksięgowym, który jest zobowiązany nieodpłatnie, wprowadzić je do ksiąg wieczystych. Przed
wydaniem każdego zaświadczenia trzeba przeanalizować zapisy w księgach wieczystych, w ewidencji
gruntów, zagospodarowanie nieruchomości. Mogą pojawić się problemy z nieuregulowanymi udziałami,
brakiem postępowań spadkowych ewentualnym wydzieleniem gruntu. Przyjmuje się wydanie około 1000
zaświadczeń.
Umowy najmu/dzierżawy:
1. Przygotowano ankietę dot. zasobu lokali użytkowych gminy Sztum na potrzeby Departamentu
Administracji Publicznej MSWiA. Ankiety złożone przez gminy będą punktem wyjścia do diagnozy
potrzeb i opracowania przez MSWiA programu szkoleniowo-doradczego dla gmin, służącego
aktywizacji lokalnej przedsiębiorczości.
2. Przygotowano decyzję dot. przekazania w trwały zarząd nieruchomości położonej przy ul.
Chełmińskiej 11, na rzecz Publicznego Żłobka w Sztumie.
Lokale mieszkalne:
1. Od początku roku prowadzone są prace nad Wieloletnim Programem Gospodarowania
Zasobem Mieszkaniowym na kolejne lata 2019– 2025.
2. Wystosowano pisma do zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców przesyłowych w celu
pozyskania niezbędnych danych do sprawozdań GUS w zakresie budynków mieszkalnych
znajdujących się na terenie gminy Sztum.
3. Wpłynął wniosek o wykup mieszkania komunalnego w budynku wspólnoty.
4. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządcy i przeprowadzeniu czynności sprawdzających, umorzono
zadłużenie w opłatach za mieszkanie komunalne po śmierci lokatora.
5. Na początku stycznia br. Gmina pozyskała do zasobu mieszkanie, którego najemca wypowiedział
stosunek najmu – Pietrzwałd 24.
IV.

Podziały nieruchomości:
Uzgodniono ze stronami odszkodowanie za przejęcie zgodnie z prawem gruntów pod drogi publiczne:
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- działka nr 44/6 o pow. 0,0464 ha w Sztumskim Polu za kwotę 18 572,00 zł (grunt + drzewa 181 sztuk,
- działki nr 43/16 o pow. 0,2069 ha i nr 454/16 o pow. 0,0062 ha, położone w Sztumskim Polu, za łączną
kwotę 48 331,00 zł. (Nelly Wódz)
Przygotowane zostanie porozumienie oraz akt notarialny. Łącznie za grunty zapłacimy 66 903,00 zł.
Planowanie przestrzenne:
1. Zlecono wykonanie orzeczenia technicznego w zakresie pęknięć ścian budynku „Warsztatów
Terapii Zajęciowej” w Koniecwałdzie. Termin wykonania 28.02.2019 r.
2. Zlecono wykonanie „Analizy przydatności terenu wraz z koncepcją lokalizacji farmy
fotowoltaicznej, z uwzględnieniem podziału terenu na parcele o mocy 1 MW każdy, wraz z
komunikacją, dojazdem i wydzieleniem miejsca na trafostację”, z terminem realizacji do 31.01.2019r.
3. Wszczęto procedurę w sprawie wyłonienia wykonawcy opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Postolinie.
4. Przygotowano zarządzenie burmistrza w sprawie powołania członków Miejsko-Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej.
Wpłynęła decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisaniu terenu historycznego cmentarza
ofiar epidemii dżumy z I połowy XIX wieku, położonego przy ul. Reja (obszar obecnego skweru przy
Rondzie pod Dębami), do wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Wydano:
- 5 decyzji o warunkach zabudowy,
- 16 zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
lub studium,
- 1 wypis i wyrys,
- 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego budynku,
- 4 uzgodnienia dot. inwestycji na terenach gminy.
W toku jest 16 spraw dotyczących wydania warunków zabudowy oraz 5 spraw dotyczących ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
V.
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:
1. W dniu 31.12.2018 roku wpłynęła II transza dofinansowania w wysokości 500 000,00 zł w ramach

2.

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. 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.
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. 140
mieszkańców Sztumu oraz sołectw Biała Góra, Barlewice, Czernin Piekło, Postolin, Nowa Wieś,
Pietrzwałd, ul. Domańskiego. W okresie sprawozdawczym zajęcia były realizowane w Sztumie. Od
stycznia br. rozszerzono ofertę szkoleń o szkolenia online. Obecnie trwa nabór chętnych na tego
6|Strona

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM I JEDNOSTEK GMINNYCH Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

3.

4.

5.

6.

rodzaju szkolenie. Zgodnie z założeniami projektu na terenie Miasta i Gminy Sztum ma zostać
przeszkolonych 360 osób. Wartość projektu wynosi 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.
W okresie sprawozdawczym przygotowane zostały harmonogramy działań dla projektów
grantowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Cztery
projekty grantowe złożone w kwietniowym naborze przez Lokalną Grupę Działania Kraina Dolnego
Powiśla zostały pozytywnie ocenione przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, w
grudniu 2018 roku podpisane zostały umowy o powierzenie grantu. 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.
Referat wspiera lokalnych liderów w pracach nad przygotowywaniem trzech kolejnych wniosków
grantowych do planowanego przez Stowarzyszenie LGD Kraina Dolnego Powiśla konkursu
grantowego, który został ogłoszony w styczniu 2019 r. Termin składania wniosków upływa
13.02.2019 r.
W związku z realizacją projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności
publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi) Instytucja
Zarządzająca RPO WP na lata 2014- 2020 zatwierdziła następujące wnioski o płatność:
− w dniu 07.09.2019 r. V wniosek o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych 22 305,16 zł,
dofinansowanie 14 474,98 zł;
− w dniu 09.01.2019 r. VI wniosek o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych 33 457,74 zł,
dofinansowanie 21 712,47 zł;
− w dniu 14.01.2019 r. VII wniosek o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych 11 152,44 zł,
dofinansowanie 7 237,40 zł.
W związku z realizacją projektu pn. Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i
retencjonującym wody opadowe w dniu 22 stycznia 2019 r. złożono X wniosek o płatność na łączną
kwotę wydatków kwalifikowalnych 264 618,29 zł, wnioskowana refundacja wynosi 185 232,80 zł. W
dniu 31 grudnia 2018 r. Lider projektu (Miasto Malbork) przekazał refundację w związku z
zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą V wniosku o płatność w kwocie 528 967,53 zł.

W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z
zagranicą:
1. W ramach realizowanego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok bieżący
rozliczane są sprawozdania końcowe lokalnych organizacji pozarządowych z realizacji zadań
publicznych, w ramach przyznanych przez Miasto i Gminę Sztum dotacji na 2018 rok.
2. W ramach realizowanego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok bieżący na
bieżąco rozliczane są składane przez kluby sportowe sprawozdania końcowe z realizacji zadań
publicznych w zakresie rozwoju sportu, w ramach przyznanych przez Miasto i Gminę Sztum dotacji
na 2018 rok.
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3.
4.

W dniu 09 stycznia br. ogłoszono I nabór wniosków na realizację dziewięciu zadań z zakresu kultury
fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum w 2019r.
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.

W okresie międzysesyjnym odbyły się 2 wydarzenia pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum:
1. III Sztumski Wieczorny Bieg Sylwestrowy, organizowany przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy
ZANTYR Sztum w dniu 30 grudnia 2018 roku.
2. III Bieg XX Jubileuszowego Biegowego Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych, organizowany
przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum, w dniu 12 stycznia 2019 roku.
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ:
1. Projekt pn. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum” – realizowany jest
w ramach RPO WP 2014 – 2020 (6.2.2. Rozwój usług społecznych). W okresie międzysesyjnym
realizowano określone wnioskiem o dofinansowanie i umową działania projektowe wobec 59 osób
(wsparcie rodzin: 30 osób, wsparcie seniorów– 20 osób, wsparcie osób niepełnosprawnych – 9 osób).
Całkowita wartość projektu: 1 388 988 zł, w tym dofinansowanie 1 319 538 zł (95%); planowany okres
realizacji: kwiecień 2018 – czerwiec 2020.
2. Sporządzenie sprawozdań z realizacji projektów dofinansowanych w 2018 r. ze środków Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tj.:
a) 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);
b) projekt „Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna – wdrożenie zmian organizacyjnych w
MGOPS w Sztumie”.
3. Projekt pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja
społeczno-zawodowa” – w dniu 15 stycznia br. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu
w siedzibie partnera wiodącego, tj. Urzędu Miasta Malborka.
4. Projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w
Mieście i Gminie Sztum” – znajduje się w okresie trwałości, w związku z tym na bieżąco monitorowana
jest praca świetlic utworzonych i wyposażonych w jego ramach oraz gospodarstw domowych. W
okresie międzysesyjnym wizytowano gospodarstwa domowe (30) i świetlice komputerowe utworzone
w jednostkach podległych wyposażonych w sprzęt i internet w ramach projektu (12) oraz opracowano
harmonogramy pracy świetlic w kolejnych miesiącach. Podpisano umowy na świadczenie usługi
serwisowej sprzętu komputerowego oraz dostępu do szerokopasmowego internetu w celu zapewniania
trwałości wskaźników projektu.
5. 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”; w
okresie międzysesyjnym wystąpiliśmy z prośbą do restauracji „szwalnia” o przyłączenie się do akcji.
Obecnie 185 seniorów posiada bony na kawę/herbatę.
6. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy Sztum
projektu wydano 1646 Kart tradycyjnych oraz 202 elektroniczne. Liczba rodzin, które otrzymały SKDR
wynosi 334.
7. 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
VI.
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generacji w zakresie Telemedycyny, tj. „guzik życia” z czujnikiem upadku. Osoby korzystające z
teleopieki, ale również inni zainteresowani seniorzy z terenu Miasta i Gminy Sztum wyposażani są w
tzw. „Kopertę życia”, którą otrzymało ogółem 160 osób.
8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (ŚDS) – od roku 2016 prowadzony jest
w formie powierzenia realizacji zadania Stowarzyszeniu „Do życia przez życie” z Uśnic.
Z terapii prowadzonej w ŚDS korzysta obecnie 19 niepełnoprawnych osób, głównie mieszkańców MiG
Sztum.
9. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnym – z końcem grudnia 2018 r.
zakończono przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy; liczba rodzin uprawnionych obecnie
do świadczeń z FA to 131, natomiast świadczenia rodzinne wypłacane są dla 1215 rodzin.
10. Program Rodzina 500+ - obecnie świadczenie 500+ pobiera w MGOPS w Sztumie 1153 rodziny (na
1819 dzieci).
11. W okresie międzysesyjnym wydano 131 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń pomocy
społecznej. Z pomocy finansowej i niefinansowej Ośrodka skorzystały w okresie międzysesyjnym
472 rodziny.
W ww. okresie przeprowadzono ogółem 108 wywiadów środowiskowych, podpisano i wdrożono 12
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 6 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 85 osób, w tym 83 dzieci. W środowiskach
rodzin zagrożonych kontynuowano wsparcie w postaci 2 asystentów rodziny (18 rodzin).
12. Projekt pn. “Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna– wdrożenie zmian organizacyjnych
w MGOPS w Sztumie” - w ramach projektu dofinansowanego w 100% ze środków Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w okresie międzysesyjnym przeprowadzono 1
spotkania superwizyjne dla pracowników 4 zespołów wyodrębnionych w ramach projektu oraz
zrealizowano szkolenie pn. „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”.
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:
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
VII.
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trwałych miejsc edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie miejsc przedszkolnych dla 70 dzieci 3-4
letnich oraz zapewnienie atrakcyjnej, wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 4 Ośrodkach
Wychowania Przedszkolnego (OWP), dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum.
Projekt realizowany będzie w okresie styczeń 2017 do grudnia 2018 roku. Całkowita wartość projektu
1 066 824 zł. w tym dofinansowanie w wysokości 906 800,00 zł oraz wkład własny w kwocie
160 024zł.
W okresie międzysesyjnym:

1)
2)
3)
4)

sporządzono wniosek o płatność końcową za okres od 01.10.2018 roku do 31.10.2018 roku,
dokonano zmiany wniosku o dofinansowanie,
dokonano archiwizacji dokumentacji projektowej,
przeprowadzono monitoring wskaźników osiągniętych w ramach 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 polegające na przebudowie budynku w celu
utworzenia Publicznego Żłobka w Sztumie. W ramach zadania zaplanowano utworzenie 56
dodatkowych miejsc. W ramach Publicznego Żłobka w Sztumie będą funkcjonowały 4 grupy, łącznie
96 miejsc. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.703.832,48 zł, z czego dofinansowanie w ramach
programu 1.120.000,00 zł, a wkład własny Miasta i Gminy Sztum 583.832,48 zł.
W okresie międzysesyjnym dokonano zmiany wpisu Publicznego Żłobka w Sztumie do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych. Zmiana polegała na zwiększeniu liczb miejsc w żłobku z 40 na 96.
Ponadto dokonano zmiany siedziby Publicznego Żłobka w Sztumie, która od dnia 16 stycznia 2019
roku, zgodnie z decyzją o ustanowienie trwałego zarządu, mieści się przy ul Chełmińskiej 11.
Wyposażono pomieszczenia żłobka w sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz zabawki, a także zamontowano
i ustawiono meble. Ponadto przeniesiono meble, wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne i zabawki, z
dotychczas funkcjonujących grup przedszkolnych przy ul. Reja 17 oraz ul. Chełmińskiej 7, do nowej
siedziby.
W dniach 17 i 18 stycznia 2019 roku zorganizowano dla dzieci i ich rodziców „Dni otwarte” podczas,
których dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjno- opiekuńczych.
W dniach 10 i 18 stycznia 2019 roku w nowej siedzibie żłobka pracownicy Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej dokonali kontroli budynku w zakresie jego dopuszczenia do użytkowania oraz
prowadzenia żywienia zbiorowego. W wyniku przeprowadzonych kontroli uzyskano pozytywną
decyzję potwierdzającą spełnianie wymagań higienicznych oraz zdrowotnych, koniecznych do
prowadzenia działalności.
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5. W ramach programu MALUCH+ 2019 na wniosek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano

korekty oferty konkursowej złożonej w celu pozyskania dofinansowania na funkcjonowanie miejsc
opieki żłobkowej w ramach Publicznego Żłobka w Sztumie.
6. W ramach programu Aktywna Tablica 2018 przygotowano sprawozdanie finansowe z realizacji
programu. W ramach programu w 2018 roku pozyskano 42.000 zł na zakup monitorów i tablic
interaktywnych oraz projektorów. Całkowita wartość zadania wyniosła 52.500,00 zł.
7. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 trwają prace związane z
przygotowaniem wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” w celu utworzenia placów zabaw przy Zespole Szkół w
Gościszewie oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.
II. Bieżąca działalność.
1. Realizując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w kształceniu młodocianych pracowników

2.
3.
4.

5.

6.

7.

zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek i przyznano dotację
z Funduszu Pracy w kwocie 3816,03 zł.
Przygotowano sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na
dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników za rok 2018.
Przygotowano sprawozdanie z Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” za rok 2018.
Przygotowano sprawozdanie za rok 2018 z wykonania dotacji na realizację pomocy materialnej o
charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie
Miasta i Gminy Sztum oraz przesłano do Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
Przygotowano sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2018 roku na wyposażenie
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wykorzystano dotacje w
wysokości 162.905,47 zł.
W dniu 18.01.2019 roku do Głównego Urzędu Statystycznego przekazano Sprawozdanie o pracujących,
wynagrodzeniach i czasie pracy za rok 2018 (Z-06) dla wszystkich placówek oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum.
Dokonano weryfikacji danych zgormadzonych w bazie Systemu Informacji Oświatowej według stanu
na 30 września 2018 roku w związku z dokonywaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
kalkulacji subwencji oświatowej na rok 2019.
III. Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie w okresie międzysesyjnym:
1) podsumowano akcję charytatywną Góra Grosza,
2) odbył się koncert muzyczny dla klas I i II - zapoznanie z muzyką ilustracyjną kompozytora
rosyjskiego Sergiusza Prokofiewa na podstawie utworu "Piotruś i wilk",
3) kontynuowano akcje charytatywne – zbiórka baterii i nakrętek plastikowych,
4) w ramach akcja głośnego czytania wolontariusze gimnazjaliści - dzieciom - słuchanie dalszych
przygód Plastusia,
5) odbyła się wizyta strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie, którzy udzielili nauki
pierwszej pomocy przedmedycznej,
6) w ramach akcji " Cała Polska czyta dzieciom" słuchanie opowiadania przez uczniów klas I " O
wróbelku Elemelku” w SCK w Sztumie,
7) odbył się bal karnawałowy dla dzieci i młodzieży,
8) zorganizowano Dzień Babci i Dziadka,
9) uczniowie wzięli udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
10) odbył się koncert charytatywny „Śpiewamy dla Roberta” – współudział nauczycieli i uczniów
szkoły.
11 | S t r o n a

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM I JEDNOSTEK GMINNYCH Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

1. W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksimiliana Golisza w Sztumie:

1) W styczniu kontynuacja realizacji programu edukacyjnego z zakresu kodowania – Koder Junior –
zajęcia edukacyjne przy wsparciu asystentów.
2) W styczniu w ramach realizowanego programu edukacyjnego – Akademia Bezpiecznego Puchatka
przeprowadzano Test Bezpieczeństwa w klasach 1.
3) W dniu 3 stycznia udział w Gali Dziennika Bałtyckiego w Sopocie – Nadia Śmigowska tytuł
najpopularniejsza juniorka powiatu sztumskiego, Julian Plewako – najpopularniejszy junior.
4) W dniach 9-11 stycznia odbyły się próbne Egzaminy Ósmoklasistów z j. polskiego, matematyki i
języka angielskiego.
5) W dniu 11 stycznia akcja szkolna na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, natomiast 13
stycznia – udział w 27 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
6) W dniu 15 stycznia w zespołach klasowych przeprowadzono obowiązkowe pogadanki nt. Jestem
widoczny – jestem bezpieczny dotyczące dostosowania ubioru do pory roku, czyli obowiązku
noszenia czapki, szalika, rękawiczek oraz oznaczania odzieży zewnętrznej znakami odblaskowymi.
7) W dniu 16 stycznia odbyły się zajęcia profilaktyczne na temat znaczenia porannego posiłku –
śniadanie w domu i w szkole – wartości energetyczne.
8) W dniu 17 stycznia obowiązkowe pogadanki na temat bezpiecznych zabaw zimowych, ze
szczególnym uwzględnieniem zjazdów na sankach (tylko w bezpiecznym miejscu), bezwzględnego
zakazu wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne (w tym jezioro), ostrożnych zabaw ze
śniegiem.
9) W dniu 22 stycznia udział klas 8 w zajęciach integracyjnych prowadzonych przez specjalistę
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie.
10) W dniu 24 stycznia odbył się Szkolny Przegląd Kolęd uczniów z klas 4-6.
2. W Zespole Szkół w Czerninie:
1) W dniu 3 stycznia w Sopocie odbyła się Gala Plebiscytu 'Dziennika Bałtyckiego" na sportowców
roku 2018. Uczennica Julia Ewertowska zajęła I miejsce w kategorii Sportowiec Roku Kobiety.
2) Firma ubezpieczeniowa Concordia Polska TUW ogłosiła ogólnopolski konkurs dla szkół, w którym
należało nagrać krótki film pokazujący co oznacza hasło “Nie pękaj! Czyli jak być odważnym i
bezpiecznym jednocześnie”. Grupa uczniów z klasy III B gimnazjum podjęła wyzwanie i nagrała
film, który został wyróżniony. W dniu 15 stycznia 2019 r. przedstawiciel Towarzystwa
Ubezpieczeniowego Concordia oraz przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Sztumie wręczyli 18
uczniom kl. III b głośniki za otrzymane wyróżnienie.
3) W dniu 12 stycznia dwie uczennice klasy VII reprezentowały szkołę w Olimpiadzie Matematycznej
Juniorów (OMJ) czyli ogólnopolskich zawodach matematycznych, o wysokim standardzie
merytorycznym, skierowanych do uczniów szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych.
4) Dwie uczennice z klasy VIII Marta Zołotar i Julia Jasieńska zostały laureatkami konkursu
matematycznego „ EDI PINGWIN”. Marta zajęła I miejsce w kraju zdobywając 100 % punktów,
natomiast Julia V miejsce z wynikiem 56/ 60 pkt.
5) W dniu 8 stycznia uczniowie kl. I-III oraz wszystkie przedszkolaki obejrzały sztukę teatralną pt.
„Kraina lodu”.
6) W szkole realizowany jest projekt KODER JUNIOR w klasach I – III, Akademia Bezpiecznego
Puchatka w klasie I oraz innowacja pedagogiczna Nasza Ojczyzna Polska.
7) W grupach przedszkolnych w dniach 15-16 stycznia odbyły się obchody Dnia Babci i Dziadka z
licznym udziałem babć i dziadków.
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3. W Zespole Szkół w Gościszewie:
1) W dniach 9-11 stycznia udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
2) W dniu 10 stycznia w szkole odbył się konkurs matematyczny MAT organizowany przez firmę Jersz

- Łowcy Talentów dla uczniów klas IV-VIII.
3) W dniach 21- 23 stycznia odbyły się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.
4) W dniu 27 stycznia Sztumskie Centrum Kultury zorganizowało bal karnawałowy dla dzieci z
sołectwa wsi Gościszewo.
5) W szkole realizowane są programy „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”. Uczniowie klas I-V
otrzymują nieodpłatnie owoce, warzywa i mleko.
4. W Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. „Kubusia Puchatka” w Sztumie:
1) W dniach 15 – 24 stycznia dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych gościły swoich bliskich z
okazji Dnia Babci i Dziadka.
2) W dniu 23 stycznia w grupie dzieci 5 letnich odbyły się zajęcia edukacyjne na temat „Dzień bez
opakowań foliowych”.
3) W dniu 25 stycznia dzieci z grupy 4 – laków zaprezentowały wszystkim grupom przedszkolnym
swoje umiejętności aktorskie w przedstawieniu pt. „Zima’.
4) W styczniu kontynuowano projekty: „Pies i kot moim przyjacielem”- grupa 4 latków, „Mały miś
w świecie wielkiej literatury”- wszystkie grupy, „Tańczę, śpiewam i gram– zabawy z tabletami” –
grupa 5 latków, „Jestem przedszkolakiem”– grupa 3 latki, „Kubusiowi przyjaciele przyrody”,
„Bezpieczni na drodze”– grupa 5 latków.
5) Kontynuacja projektu ekologicznego Klubu Ekoludków „Poznaję, obserwuje i chronię przyrodę”.
Dzieci z grupy 5 - 6 latków zorganizowały na terenie przedszkola zbiórkę pokarmu dla zwierzyny
leśnej. Następnie podczas spotkania z leśnikiem przekazały zebrane dary. Dodatkowym działaniem
w ramach realizacji projektu było założenie „ptasiej stołówki”.
6) Kontynuacja projektu „Dziś przedszkolak, jutro uczeń” – spotkanie z absolwentką przedszkola –
uczennicą klasy IV.
7) Realizacja programu psycho- edukacyjnego dla przedszkolaków „Przyjaciele Zippiego”– zajęcia
poruszające tematykę emocji, koleżeństwa, współpracy– grupa 6 latków.
8) Prowadzenie dodatkowych bezpłatnych zajęć dla przedszkolaków: kółko plastyczne
matematycznego – stwarzanie możliwości do rozwijania zdolności i zainteresowań dzieci.
9) W dniu 11 stycznia w ramach kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom 4- latki wybrały
się do SCK na głośne czytanie.
10) W dniu 13 stycznia w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dzieci z grupy 6 –latków
„Myszki” zaprezentowały swoje umiejętności taneczne do utworu „Walc łyżwiarzy”.
11) W dniu 17 stycznia dzieci z grupy 5-6 latków wystąpiły w przedstawieniu pt. „W Betlejem”.
12) W dniu 25 stycznia – dzieci wraz ze swoimi rodzicami włączyli się do udziału w przedszkolnej
wystawie fotograficznej pt. „Najpiękniejsze miejsca Sztumu”. Wszystkie zdjęcia zostały
wyeksponowane w holu przedszkola. Celem wystawy było zachęcanie dzieci do pogłębiania
wiedzy na temat swojego miasta, a także przybliżenie zasad fotografowania.
13) W dniu 28 stycznia w ramach realizacji projektu „ Pies i kot moim przyjacielem”, odbyło się
spotkanie z hodowcami psów „Chow in the fog” oraz ich pupilami. W spotkaniu uczestniczyły
dzieci z grupy 4 latków. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy dzieci na temat opieki nad
zwierzętami.
14) Dzieci z grupy 6 latków wzięły udział w konkursach plastycznych pt. „Bezpiecznie i zdrowo”,
„Cztery pory roku – piękna nasza Polska”.
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15) Dzieci z grupy 5 latków wzięły udział w konkursach ogólnopolskich: „Polska to mój piękny kraj,

to moje piękne miejsce”, oraz „Maska karnawałowa”.
VIII.

W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH:

Chcę poinformować, że Pani Sekretarz Miasta i Gminy Daria Mietlewska- Dura i Pani
dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sylwia Mackiewicz złożyły
wypowiedzenia z pracy.
Zdiagnozowałem problemy w gminie i liczyłem na pomoc i wsparcie pracowników, którym
zapewniłem rozwój zawodowy w sztumskim samorządzie w ich rozwiązaniu na innych
kierowniczych stanowiskach.
Od 1 lutego 2019 r. obowiązki dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sztumie będzie pełnić Pani Małgorzata Kozłowska.
Na stanowisko sekretarza Miasta i Gminy zgodnie z przepisami musi być ogłoszony
konkurs.
IX. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
28.12.2018r.
16:00 - Próba Sztumskiej Orkiestry Dętej (A. Lachowicz)
18.00 - KINO: Fuga
29.12.2018r.
17:00 - KINO: Fuga
19:30 - Retransmisja baletu „Dziadek do Orzechów” z Teatru Bolszoj w Moskwie
30.12.2018r.
18:00 - III Sztumski Sylwestrowy Bieg Sylwestrowy
18:00 - KINO: Fuga
31.12.2018r.
23:00 - Impreza sylwestrowa - teren przed Urzędem Miasta i Gminy w Sztumie
02.01.2019r.
14:00 - Kurs gry na gitarze (K. Tarasiuk)
15:00 - Kurs gry na keyboardzie (M. Sawicki)
15:15 - Zajęcia taneczne (A Niewińska) - Loony Group
16:30 - Zajęcia taneczne (A Niewińska) - Loony Crew + Bi.ef Crew
03.01.2019r.
13:00 - Zespół wokalny UTW (M. Sawicki)
14:30 - Język niemiecki UTW (E. Michalik)
15:00 - Zajęcia wokalne dla młodzieży (M. Sawicki)
16:00 - Joga UTW (A. Furyk)
16:30 - Zajęcia taneczne (A Niewińska) - maluchy
04.01.2019r.
16:00 - KINO: Miśków 2-óch w Nowym Jorku
05.01.2019r.
16:00 - KINO: Miśków 2-óch w Nowym Jorku
06.01.2019r.
16:00 - KINO: Miśków 2-óch w Nowym Jorku
07.01.2019r.
12:00 - Joga UTW (A. Furyk)
13:00 - Zajęcia fotografii cyfrowej UTW (A. Skrobisz)
15:00 - Spotkanie z wolontariuszami WOŚP
15:00 - Zajęcia wokalne dla dzieci (M. Seibert)
15:15 - Zajęcia taneczne (A Niewińska) - Loony Group
16:30 - Zajęcia taneczne (A Niewińska) - Loony Crew
08.01.2019r.
15:45 - Zajęcia taneczne (A Niewińska) - maluchy
16:00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
16:00 - Warsztaty ruchowe UTW (E. Piotrowska)
16:30 - Zajęcia taneczne (A Niewińska) - początkujący
18:00 - DKF: Dziedziczki
09.01.2019r.
13:00 - Zespół wokalny UTW (M. Sawicki)
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14:00 - Kurs gry na gitarze (K. Tarasiuk)
15:00 - Kurs gry na keyboardzie (M. Sawicki)
15:15 - Zajęcia taneczne (A Niewińska) - Loony Group
16:30 - Zajęcia taneczne (A Niewińska) - Loony Crew + Bi.ef Crew
10.01.2019r.
14:30 - Język niemiecki UTW (E. Michalik)
15:00 - Zajęcia wokalne dla młodzieży (M. Sawicki)
16:00 - Joga UTW (A. Furyk)
16:30 - Zajęcia taneczne (A Niewińska) - maluchy
11.01.2019r.
16:00 - KINO: Królowa Śniegu: Po drugiej stronie lustra
12.01.2019r.
16:00 - KINO: Królowa Śniegu: Po drugiej stronie lustra
18:55 - Transmisja opery „Adriana Lecouvreur” - MET NY
13.01.2019r.
27 Finał WOŚP - 32 wolontariuszy, finał na scenie SCK od godz. 14:00, zebrano kwotę 32.134,54zł (rok 2018: 28.785,97zł)
14.01.2019r.
12:00 - Joga UTW (A. Furyk)
15:00 - Zajęcia wokalne dla dzieci (M. Seibert)
15:15 - Zajęcia taneczne (A Niewińska) - Loony Group
16:30 - Zajęcia taneczne (A Niewińska) - Loony Crew
15.01.2019r.
13:00 - Warsztaty manualne UTW (D. Zwolenkiewicz)
15:45 - Zajęcia taneczne (A Niewińska) - maluchy
16:00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
16:00 - Warsztaty ruchowe UTW (E. Piotrowska)
16:30 - Zajęcia taneczne (A Niewińska) - początkujący
16.01.2019r.
13:00 - Zespół wokalny UTW (M. Sawicki)
14:00 - Kurs gry na gitarze (K. Tarasiuk)
15:00 - Kurs gry na keyboardzie (M. Sawicki)
15:15 - Zajęcia taneczne (A Niewińska) - Loony Group
16:30 - Zajęcia taneczne (A Niewińska) - Loony Crew + Bi.ef Crew
17.01.2019r.
14:30 - Język niemiecki UTW (E. Michalik)
15:00 - Zajęcia wokalne dla młodzieży (M. Sawicki)
16:00 - Joga UTW (A. Furyk)
16:30 - Zajęcia taneczne (A Niewińska) - maluchy
18.01.2019r.
18:00 - KINO: Teraz albo nigdy
20.01.2019r.
18:00 - KINO: Teraz albo nigdy
21.01.2019r.
12:00 - Joga UTW (A. Furyk)
13:00 - Zajęcia fotografii cyfrowej UTW (A. Skrobisz)
15:00 - Zajęcia wokalne dla dzieci (M. Seibert)
15:15 - Zajęcia taneczne (A Niewińska) - Loony Group
16:30 - Zajęcia taneczne (A Niewińska) - Loony Crew
22.01.2019r.
15:45 - Zajęcia taneczne (A Niewińska) - maluchy
16:00 - Warsztaty ruchowe UTW (E. Piotrowska)
16:00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)
16:30 - Zajęcia taneczne (A Niewińska) - początkujący
18:00 - DKF: Utoya

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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