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 (VII sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 10 kwietnia 2019 roku
Na dzisiejszą sesję przygotowałem i skierowałem pod obrady sesji 9 projektów uchwał.
W okresie międzysesyjnym na dwóch sesjach, to jest w miesiącu w lutym na sesji nadzwyczajnej i w
miesiącu marcu nie przedstawiałem informacji z mojej działalności.
Na wstępie przedstawię nowego Sekretarza Miasta i Gminy Pana Mirosława Szczepanka, który w wyniku
przeprowadzonego konkursu z dniem 1 kwietnia 2019 roku został zatrudniony na stanowisku Sekretarza
Miasta i Gminy Sztum. Na dzisiejszej sesji obecni są również nowi Sołtysi, gratuluję wyboru i zaufania
mieszkańców oraz życzę dobrej współpracy z samorządem.
Dzisiejsza informacja obejmuje okres od 23 stycznia br. do dnia dzisiejszego- w tym okresie podjęto
decyzje, zarządzenia oraz rozstrzygnięcia w następujących sprawach:
I.

W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:
I. Opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami w budżecie gminy na 2019 rok.
Zmian w budżecie gminy na rok 2019:
II. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.22.2019.EP z dnia 21.02.2019 r.
zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie dochodów i wydatków
wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019, ustalono, na 2019 rok, wielkość dochodów i dotacji
celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych
na podstawie porozumień oraz na zadania własne.
1) Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale 855 „Rodzina” w rozdz.:
a)
85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększono plan dotacji
o kwotę 100.000 zł. na dochody bieżące (§ 2010) i wydatki bieżące (w tym § 3110 kw.
97000 zł, § 4210 kw. 1.500 zł, i § 4300 kw. 1.500 zł), w ramach zadań zleconych,
b) 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów …” zwiększono plan dotacji o kwotę 4.000 zł. na
dochody bieżące (§ 2010) i wydatki bieżące (§ 4130), w ramach zadań zleconych,
2) Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
a) 750 „Administracja” rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejszono plan dotacji
o kwotę 4.000 zł. dochody (§ 2010) i wydatki (§ 4010), w ramach zadań zleconych,
b) 852 „Pomoc społeczna” rozdz.:
- 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej” zmniejszono plan dotacji o kwotę 3.300 zł. (§ 2030) i wydatki
(§ 4130), w ramach zadań własnych,
- 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe” zmniejszono plan dotacji o kwotę 9.800 zł. (§ 2030) i wydatki
(§ 3110), w ramach zadań własnych,
- 85216 „Zasiłki stałe” zmniejszono plan dotacji o kwotę 43.000 zł. (§ 2030) i wydatki
(§ 3110), w ramach zadań własnych.
III. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1) 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”
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zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 200 zł. dochody i wydatki (§ 4210), na przechowywanie
i transport depozytu dokumentacji z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień
21 października 2018 r. w ramach zadań zleconych,
2) 852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma Wojewody
Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I. 3111.1.1.2019.SM z dnia 21.01.2019 r. - decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 1/1.1/2019 z dnia 21.01.2019 r. zwiększono plan dotacji na 2019 rok o kwotę 2.550
zł (§ 2010), przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał
2019 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (§ 3110 kwotę 2.500 zł.) oraz na koszty
obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (na § 4210
kwotę 50 zł), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
3) 855 „Rodzina” rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.21.2019.MS1 z dnia 11.02.2019 r. – decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 1/21/219 z dnia 11 lutego 2019 r. zwiększono plan dotacji na rok 2019 z rezerwy
celowej budżetu państwa poz. 15 o kwotę 1.065 zł. dochody (§ 2010) i wydatki (§ 4010 kw. 600
zł, § 4110 kw. 104 zł, § 4120 kw. 15 zł i § 4210 kw. 346 zł), z przeznaczeniem realizację zadań
związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej
Rodziny (Dz. U. z z2017 r. poz. 1832 ze zm.), w ramach zadań zleconych.
4) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92116 „Biblioteki” kwotę 20.000 zł na
dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jst (§ 2320) i wydatki (§ 2480), zgodnie z podpisanym aneksem nr 2/2018 z dnia 12 marca
2018 r. do Porozumienia z dnia 16 lutego 2005 r. zawartego z Powiatem Sztumskim na powierzenie
zadań powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej Sztumskiemu Centrum Kultury.
IV. Przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy
ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej kwotę 62.662 zł. do działu:
a) 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71035 „Cmentarze” kwotę 31.500 zł. na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w celu zabezpieczenia
środków na wydatki dot. cmentarzy komunalnych (kwota 10.000 zł. na § 4300, kwota 21.500 zł.
na § 4400),
b) 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” kwotę 31.162 zł. na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w celu zwrotu
środków (§ 2910).
V. Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami wydatków
w dziale:
1. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w
wydatkach bieżących z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań kwotę 772 zł (z § 4300) na wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane (na § 4110), w celu zabezpieczenia środków na realizację umowy zlecenia,
2. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
z wydatków majątkowych z zadania pn. „Zakup oprogramowania antywirusowego” kwotę
10.010 zł. (z § 6060) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, w celu zabezpieczenia środków na zakup (na § 4210),
3. 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz.:
1) 80101 „Szkoły podstawowe” w tym:
a) z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań kwotę 4.000 zł (z §4260) do rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań (na §4410), z przeznaczeniem na delegacje służbowe dot. nauczania
indywidualnego dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w SP Nr 2 w Sztumie,
b) w wydatkach bieżących zmniejsza się o kwotę 41.410 zł. w tym:
- kwotę 1.270 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (z § 3020),
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- kwotę 40.140 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od
nich naliczane (w tym: kwota 33.000 zł. z § 4010, kwota 6.540 zł. z § 4110 i kwota 600 zł.
z § 4120),
2) 80104 „Przedszkola” w tym:
a) kwotę 18.942 zł. z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań na wydatki majątkowe na nowe zadanie pn. „Zakup wyposażenia placu zabaw
dla Przedszkola w Czerninie”,
b) kwotę 161.290 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych z tego z wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych do rozdz. 80195 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
c) w wydatkach bieżących zmniejsza się o kwotę 8.200 zł w tym:
- kwotę 4.200 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych (z § 3020),
- kwotę 500 zł. wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań (z § 4210),
- kwotę 3.500 zł. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: kwota 2.600 zł z § 4010, kwota 750 zł. z
§ 4110 i kwota 150 zł. z § 4120),
3) 80110 „Gimnazja” w wydatkach bieżących zmniejsza się o kwotę 14.344 zł. wydatki bieżące
jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: kwota 12.000 zł.
z § 4010, kwota 2.050 zł. z § 4110 i kwota 294 zł. z § 4120),
4) 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” w wydatkach bieżących zwiększa się o kwotę 8.200 zł. w tym:
- kwotę 4.200 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych (na § 3020),
- kwotę 500 zł. wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań (na § 4240),
- kwotę 3.500 zł. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tego wynagrodzenia i składki od nich
naliczane (w tym: kwota 2.600 zł. na § 4010, kwota 750 zł. na § 4110 i kwota 150 zł. na §4120),
5) 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w wydatkach bieżących zwiększa się o kwotę
33.060 zł. w tym:
- kwotę 720 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych (na § 3020),
- kwotę 32.340 zł. wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od
nich naliczane (w tym: kwota 26.300 zł. na § 4010, kwota 5.540 zł na § 4110 i kwota 500 zł. na
§ 4120),
6) 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w
szkołach innego typu, …” w wydatkach bieżących zwiększa się o kwotę 22.694 zł. w tym:
- kwotę 550 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020),
- kwotę 22.144 zł. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od
nich naliczane (w tym: kwota 18.700 zł. na § 4010, kwota 3.050 zł. na § 4110 i kwota 394 zł. na
§ 4120),
zgodnie z załączonymi planami finansowymi Dyrektorów poszczególnych jednostek oświatowych.
4. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w tym w rozdz.:
1) 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w wydatkach bieżących z wydatków jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 15.650 zł. (§ 4300) na wydatki
jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4170), w celu
zabezpieczenia środków na sfinansowanie zamówienia „Opracowanie aranżacji wybranych
terenów zielonych przy drodze krajowej nr 55 w Sztumie”,
2) 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 20.000 zł. (§ 4260) do rozdz. 90095
„Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
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statutowych zadań (§ 4300), w celu zabezpieczenia środków na przechowywanie ozdób
oświetleniowych,
3) 90095 „Pozostała działalność” w wydatkach bieżących z wydatków jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 940 zł. (§ 4300) na wydatki jednostek
budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (na § 4170) w celu prawidłowej
klasyfikacji.
V. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w ramach zadań zleconych w dziale 750
„Administracja publiczna” rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” kwotę 620 zł. między paragrafami
wydatków, w celu zabezpieczenia środków na składki z Funduszu pracy.
VI. Ponadto podjąłem zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Sztum za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Sztum na dzień
31.12.2018 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 w ustawowym terminie do 31 marca
zostało udostępnione radnym.
VII. Nadano dalszy bieg wnioskowi złożonemu przez gminę Świecie nad Osą do Trybunału
Konstytucyjnego dot. podatku od elektrowni wiatrowych.
II. REFERAT ORGANIZACYJNY I ZAMÓWIEŃ PUBLI:CZNYCH:
Postępowania z zakresu prawa zamówień publicznych, które zostały przeprowadzone w dziale zamówień
publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie na wnioski Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
Referatu Inwestycji to:
1. „Bieżące naprawy i konserwacja nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy
Sztum” –
W postepowaniu wpłynęły 2 oferty to:
Lp.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy Cena brutto oferty Czas reakcji usunięcia
w PLN
awarii
1
Kwidzyńskie
ul. Lotnicza 3
220.600,00 zł
3 dni robocze
Przedsiębiorstwo Robót
82-500 Kwidzyn
Drogowo – Budowlanych
„STRZELBUD” Sp. z o.o.
2
USŁUGI TRANS – WOD ul. Na Skarpie 4
249.100,00 zł
1 dzień roboczy
– KAN P.H.M.B.
82-420 Ryjewo
Eugeniusz Mikiewicz
W dniu 13.03.2019 r. dokonano wyboru wykonawcy: USŁUGI TRANS – WOD – KAN P.H.M.B.
Eugeniusz Mikiewicz. Umowę zawarto w dniu: 21.03.2019 r.
2. „Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia, na zadanie pn. Utworzenie nowej siedziby Biblioteki
Publicznej w Sztumie”. Postępowanie prowadzone w imieniu i na rzecz SCK. Otwarcie ofert

odbyło się w dniu 04.04.2019 r. W postepowaniu wpłynęły następujące oferty:
Lp.
1
2

3

Nazwa Wykonawcy
TRONUS POLSKA Sp. z
o.o.
Carriere Design Dariusz
Szczerba
Lucjan Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy
ul. Ordona 2A,
01-237 Warszawa
ul. Powstańców Śl.
162,
53-139 Wrocław
ul. Toruńska 39,
86-050 Solec
Kujawski

Cena brutto
oferty w PLN
489.471,12 zł

Gwarancja i rękojmia

400.942,28 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

371.767,50 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

5 lat tj. 60 miesięcy
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4

IMPEX TRADE
Sp. z o. o.

ul. Bytkowska 1B,
40-955 Katowice

380.553,39 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

5

Piasecki Andrzej

453.778,98 zł

4 lata tj. 48 miesięcy

6

ZPH LUMAR Jacek
Ogórkiewicz
P.P.H.U. AS
POMORZANKA Andrzej
Szarmach
PHU „BMS” Sp. J.
Z. Bielecki
REMBUD Krzysztof
Paziewski

ul. Migdałowa 8,
62-081 Chyby
ul. Wierzbowa 3,
85-374 Bydgoszcz
ul. Prusa 7, 83-220
Skórcz

370.511,67 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

484.109,55 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

ul. Staszica 22,
82-500 Kwidzyn
ul. Kwidzyńska 31A,
Rakowiec, 82-500
Kwidzyn

854.524,05 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

428.500,00 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

7

8
9

Obecnie trwa badanie i ocena ofert.
3. „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych obejmująca Osiedle Pieniężnego wraz z infrastrukturą techniczną
Etap II”. W dniu 05.04.2019 r. odbyło się otwarcie ofert. W postepowaniu wpłynęły następujące

oferty:
Lp.
1

2

3

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto
oferty w PLN
4.328.161,31 zł

Okres gwarancji i
rękojmi
5 lat tj. 60 miesięcy

Kwidzyńskie
Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo – Budowlanych
„STRZELBUD” Sp. z o.o
STRABAG Sp. z o.o.

ul. Lotnicza 3,
82-500 Kwidzyn

ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

4.393.831,78 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe FASTBRUK Mariusz Pelcer

Straszewo 111,
82-420 Ryjewo

3.877.500,94 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

Obecnie trwa badanie i ocena ofert.
4. „Dostawa, posadzenie, montaż i pielęgnacja kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych w konstrukcjach
kwietnikowych
i gazonach na terenie miasta Sztum oraz demontaż i przechowanie konstrukcji kwietnikowych”

Postepowanie ogłoszono w dniu 02.04.2019 r. Otwarcie ofert odbędzie się 10.04.2019 r.
III. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI:
I.
Kończą się zadania inwestycyjne :
1. „Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie KWADRO”.
Wykonawcą robót budowlanych jest Firma REMBUD Krzysztof Paziewski z Rakowca za kwotę
3 615 538,99 zł.
Obecnie wykonywane są prace wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.
Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych 30.04.2019r.
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Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji sprawuje Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki za
kwotę 29 800,00 zł.
Nadzór autorski sprawuje biuro projektowe SML INZYNIEROWIE I ARCHITEKCI z Sopotu.
2.
Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą osiedle Witosa.
Wykonawcą robót było KONSORCJUM w składzie:
1) Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne Budownictwa „Alfa” Spółka z o.o. z Kwidzyna
2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fast – Bruk Mariusz Pelcer ze Straszewa
Wykonawca po okresie zimowym wznowił prace związane z pozostałą do wykonania nawierzchnią z
kostki na drodze równoległej do ul. Barczewskiego wraz z oznakowanie i pracami porządkowymi.
W dniu 09.04.2019r. przystąpiono do rozpoczęcia czynności odbioru końcowego. Ogólny koszt robót
budowlanych wyniósł 4.039.600,04 zł.
Nadzór inwestorski sprawował Michał Łaga prowadzący działalność gospodarczą pn. MILAG, Żółte 27,
Drawsko Pomorskie za cenę 32 964,00zł.
3.
„Budowa miejsca postojowego trasy rowerowej R9 w miejscowości Biała Góra oraz
oznakowanie szlaku rowerowego”.
Po uzyskaniu umowy dzierżawy z Wód Polskich Wykonawca wznowił prace związane z oznakowaniem
trasy na wale przeciwpowodziowym. W dniu 05.042019r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.
Wykonawcą robót była firma KAMEX Przemysław Kalinowski, Gościszewo 11D, 82-400 Sztum za cenę
38 312,72 zł.
Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego w ramach
projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa
R9- Partnerstwo Gminy Kwidzyn”.
Wysokość dofinansowania 63,7% wartości inwestycji.
Nadzór nad realizacją inwestycji sprawowała firma „DROMIK” Usługi Projektowe i Nadzory
Włodzimierz Krupa Kwidzyn za cenę 325,56zł
II.
Przygotowano dokumenty do ogłoszenia zamówienia publicznego na następujące inwestycje.
1. Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą osiedle Pieniężnego.
Przetarg został ogłoszony, udzielano odpowiedzi na zapytania oferentów.
W dniu 05.04.2019r. komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert. W postępowaniu przetargowym
wzięło udział 3 oferentów, obecnie komisja przystąpiła do badania i oceny ofert.
Po zakończeniu czynności zostanie zawarta umowa z wyłonionym Wykonawcą.
Termin realizacji inwestycji do 30.11.2019r.
2. Dostawę z montażem mebli oraz wyposażenia, na zadanie pn. „Utworzenie nowej siedziby
Biblioteki Publicznej w Sztumie”.
Przetarg został ogłoszony, udzielano odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów.
W dniu 04.04.2019r. komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert.
W postępowaniu wzięło udział 9 oferentów, obecnie komisja przystąpiła do badania i oceny ofert.
Po zakończeniu czynności i wyborze Oferenta zostanie zawarta umowa z wyłonionym Wykonawcą.
Czas realizacji zamówienia 3 m-ce od podpisania umowy.
3. Zlecono wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót
na dokończenie
termomodernizacji budynku przy ul. Chełmińskiej 11/Słowackiego.
Wartość kosztorysu inwestorskiego robót budowlanych wynosi 436.810,00zł.
Na realizację inwestycji w budżecie gminy zabezpieczone są środki w kwocie 300.000,00 zł.
Obecnie przygotowywane są dokumenty do wszczęcia postępowanie przetargowe na wyłonienie
Wykonawcy robót.
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4. Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji

projektowej „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z
zagospodarowaniem terenu przyległego poprzez urządzenie zieleńców i miejsca rekreacyjnego na
działce 415/1”.
Wykonawcą dokumentacji projektowej będzie Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki
z Kwidzyna .Koszt wykonania dokumentacji projektowej wyniesie 19 557,00zł brutto z terminem
realizacji do końca 2019 roku.
Ponadto w referacie po okresie zimowym przeprowadzane są przeglądy gwarancyjne zrealizowanych
inwestycji.
IV.W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA:
1. Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie na:
a) administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy,
b) bieżące utrzymanie boisk sportowych na terenie Gminy,
c) utrzymanie oraz naprawy wiat przystankowych na terenie Gminy,
d) bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy,
e) utrzymanie grobów wojennych,
f) dekorację okolicznościową miasta,
2. Zawarto umowę z firmą KOGUT Ksenia Tyszyńska na bieżące utrzymanie sieci kanalizacji
deszczowej,
3. Wydano 12 decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
4. Wydano 5 uzgodnień dokumentacji realizacji inwestycji w pasach drogowych dróg gminnych,
5. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań polegających na modernizacji dróg
gminnych z zastosowaniem płyt yumbo,
6. Zawarto umowę z Panem Eugeniuszem Miklewiczem na bieżące utrzymanie oraz naprawy dróg
gminnych o nawierzchni gruntowej,
7. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na bieżącym
utrzymaniem i naprawami dróg gminnych o nawierzchni gruntowej,
8. W ramach programu modernizacji dróg gruntowych płytami yombo zmodernizowano drogi w
miejscowościach: Koniecwałd, Kępina, Koślinka, Pietrzwałd, Postolin. Trwają prace w Nowej Wsi
oraz na kolejnym odcinku w Koniecwałdzie- prace nie są odebrane,
9. Przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu na modernizację kolejnych odcinków dróg
gminnych za pomocą płyt yombo. Dotyczy to miejscowości: Piekło, Biała Góra, Sztumskie Pole,
Parpary, Gościszewo.
10. Wydano 9 decyzji na usuwanie drzew z gruntów należących do osób prawnych,
11. Otrzymano i zweryfikowano 24 zgłoszenia osób fizycznych w zakresie zamierzenia usunięcia drzew
z gruntów prywatnych,
12. Wydano decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa
gazociągu DN400 PN 6,3 MPa relacji Gardeja – Rokitki – Juszkowo w zakresie skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 607” realizowanego w ramach zadania „Gazociąg Gardeja – Rokitki – Januszkowo w
miejscowości Sztumska Wieś (zwarcie metaliczne)”,
13. Prowadzonych jest 5 postępowań w zakresie wydania decyzji określających środowiskowe
uwarunkowania,
14. Zrealizowano zadania polegające na rozbudowie sieci burzowej w miejscowości Koniecwałd (PGR)
poprzez montaż studzienki rewizyjnej, ułożenie sieci kanalizacji deszczowej, montaż studni
rewizyjnej i systemu rozsączającego,
15. Zamontowano na terenie miasta 23 szt. ławek z serii Kwadro 1021S z drewnem polimerowym,
16. Przeprowadzono zadanie polegające na usunięciu 56 szt. drzew na terenie Gminy,
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17. Sporządzono i złożono sprawozdanie z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
18. Sporządzono i złożono sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej,
19. Sporządzono i złożono sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.

39.

1.
2.

opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej,
Sporządzono i złożono sprawozdanie z Programu Ochrony Powietrza dla strefy pomorskiej,
Sporządzono i złożono sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi,
Złożono wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na ponownym zinwentaryzowaniu
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy,
W okresie międzysesyjnym dokonano 144 wpisów do Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej, w tym: 31 wpisów dot. rozpoczęcia działalności, 18 wpisów dot. zakończenia
działalności, 95 wpisów dot. wznowienia zmian wpisów i zawieszenia działalności,
Wydano 3 decyzje wygaszające zezwolenie na sprzedaż alkoholu o wartości do 4,2% w gastronomii,
W ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wykonano: 31 sterylizacji, 16 kastracji, 10
postępowań leczniczych, 10 badań klinicznych,
Przeprowadzono kwalifikację wojskową dla rocznika podstawowego 2000 oraz starszego 1995-1999,
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono zebrania sołeckie mające na celu wybór władz
sołeckich na nową kadencję 2019-2023. W wyniku wyborów w 8 sołectwach wybrano nowe osoby na
pełnienie funkcji sołtysa,
Przygotowano sprawozdanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok
2018,
Wydano 1 decyzję wypłacającą rekompensatę za utracone zarobki z powodu wezwania do osobistego
stawienia się przed wojskową komisją kwalifikacyjną,
Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie na likwidację
dzikich wysypisk śmieci,
Sprawdzano sprawozdania kwartalne z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych za IV kwartał 2018 roku,
Przygotowano oraz zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie
Miasta i Gminy Sztum,
Przygotowano sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 w zakresie działalności referatu,
Opracowano w współpracy z Komendą Powiatową Policji w Sztumie, Strażą Miejską w Sztumie oraz
Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym analizę zagrożeń na obszarach wodnych,
Uzupełniono dane w portalu Trans GUS w zakresie ewidencji zbiorników bezodpływowych,
Przygotowano sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i
Gminy Sztum za rok 2018. Sprawozdanie przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku,
Wspólnie z Gminą Mikołajki Pomorskie ogłoszono przetarg na realizację zadania pn.: „Odnawialne
źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie i w Mieście i Gminie Sztum”. Przewidywane otwarcie
ofert przetargowych to 18 kwietnia 2019 r.,
Przygotowano i złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej dotyczący dofinansowania opracowania strategii elektro mobilności dla Miasta i Gminy
Sztum. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną,
Rozliczono dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku na modernizację źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Dotacja wyniosła 11.640,00
zł, dotacja Gminy 19.014,32 zł, natomiast całkowity koszt kwalifikowany 106.469,29 zł. W ramach
działania zmodernizowano 8 instalacji.
STRAŻ MIEJSKA, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE, ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE:
W okresie międzysesyjnym przeprowadzono 63 interwencji różnego typu,
Przeprowadzono 8 kontroli spalania w piecach paliw stałych,
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3. Udzielano asyst MGOPS Sztum w zakresie zabezpieczenia osób bezdomnych,
4. Przeprowadzono zebrania sprawozdawcze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z

terenu Gminy,
5. Zorganizowano i przeprowadzono na szczeblu gminnym Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej,

w którym wzięło udział 33 uczniów szkół,
6. Przez cały okres którego dotyczy informacja zapewniono gotowość bojową samochodów
pożarniczych.
V. W ZAKRESIE REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
Sprzedaż:
Trwają prace dotyczące regulacji danych niezbędnych do wystawiania zaświadczeń w związku z ustawą o
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Uregulowano zapisy w księgach
wieczystych oraz skorygowano zapisy w akcie notarialnymi do jednej z działek przy ul. Morawskiego (22
lokale), co umożliwi wydanie stosownych zaświadczeń.
Umowy najmu/dzierżawy:
1. 16.01.2019 r. w drodze decyzji oddano w trwały zarząd budynek przy ul. Chełmińskiej 11 w
Sztumie na rzecz Publicznego Żłobka w Sztumie
2. 28.01.2019 r. zawarto umowę użyczenia na nieruchomość zabudowaną położoną w Gościszewie
nr 72D (budynek po byłym przedszkolu) ze Sztumskim Centrum Kultury na prowadzenie świetlicy
wiejskiej.
3. 25.02.2019 r. wprowadzono zmiany do decyzji trwałego zarządu dla Szkół Podstawowych w
Nowej Wsi, nr 1 w Sztumie oraz ZS w Gościszewie, w związku z przeprowadzoną
termomodernizacją budynków oraz montażem paneli fotowoltaicznych.
4. Zawarto umowę użyczenia ze Stowarzyszeniem „Prometeusz”, na lokal użytkowy przy ul.
Słowackiego 4 w Sztumie na cele statutowe związane z prowadzeniem m.in. zajęć dla młodzieży i
dzieci – gry planszowe.
5. Zawarto 20 umów dzierżaw/aneksów na czas nieokreślony przedłużających dotychczasowe
umowy zawarte na czas określony.
Lokale mieszkalne:
1. Przygotowano Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata
2019-2025, który został podjęty przez Radę Miejską w Sztumie.
2. Zebrano dane i ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego stawki czynszu
w zasobie niepublicznym. Obowiązek gminy w tym zakresie wynika z ustawy o ochronie praw
lokatorów, do końca pierwszego kwartału każdego roku.
3. W marcu odbyły się zebrania dużych wspólnot mieszkaniowych (powyżej 7 lokali), w których
Gmina posiada swoje lokale - 43 wspólnoty.
4. Zarządzeniem Burmistrza ustalono wprowadzenie podwyżki stawki bazowej czynszu z 5,01 zł na
5,50 zł dla zasobu mieszkaniowego gminy. Zarządca przygotuje zawiadomienia dla najemców.
Podwyżka obowiązywać będzie od 1 sierpnia 2019 r.
5. Zawarto z PWiK, jako zarządcą zasobu mieszkaniowego aneks do umowy w sprawie
podwyższenia stawki roboczogodziny z 15 zł na 19,52 zł, ustalając koszty ogólne na poziomie
60% zamiast dotychczasowych 70%. Zmiana stawki obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r.
6. W podanym okresie wpłynęło 7 wniosków o przydział mieszkania.
7. Wydano jedno wskazanie do zawarcia umowy najmu lokalu, po zmarłym najemcy.
8. Rozpatrzono i przygotowano dwie zgody na zamianę lokali.
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9. Przygotowano ofertę zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego dla osób objętych wyrokiem
sądowym o eksmisję z lokalu komunalnego.
Podziały nieruchomości:
1. Wszczęto 8 postępowań związanych z pracami geodezyjnymi. Podziały i wznowienia granic
nieruchomości dokonane zostaną w obrębach ewidencyjnych Gościszewa, Kępina, Koniecwałdu,
Nowej Wsi, Uśnicach i Zajezierzu.
2. Wydano 4 decyzje o podziale nieruchomości.
3. Wypłacono stronie odszkodowanie za przejęty z mocy prawa grunt pod drogi publiczne (działka
nr 44/6 o pow. 0,0464 ha w Sztumskim Polu za kwotę 18 572,00 zł (grunt + drzewa 181 sztuk).
4. Zakupiono (aktem notarialnym) od osoby fizycznej grunt pod gminne drogi publicznej w
miejscowości Nowa Wieś (działki nr 58, 61 i 64/1 o łącznej powierzchni 1,62 ha i za kwotę
36 256,00zł, która została potrącona na poczet zaległości zbywającego z tytułu podatku od
nieruchomości).
Planowanie przestrzenne:
1. 28.01.2019 r. zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie pęknięć ścian budynku
„Warsztatów terapii zajęciowej” w Koniecwałdzie, dz. nr 136/9, gm. Sztum”, za kwotę 1.800 zł.
W wytycznych wykazano, że należy uzupełnić spoiny pęknięć, wykonać opaskę wokół budynku,
wyczyścić i wyremontować rynny i rury spustowe
2. 19.02.2019 r. przejęto nieodpłatnie od KOWR-u grunty z przeznaczeniem na realizację zadań
własnych Gminy, dotyczących budowy i utrzymania dróg publicznych o znaczeniu lokalnym o
pow. 0,6360 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego w
Koniecwałdzie.
3. 01.03.2019 r. w tut. urzędzie odbyło się posiedzenie Miejsko-Gminnej Komisji ArchitektonicznoUrbanistycznej. Przeanalizowane zostały 3 wnioski o zmianę do planów miejscowych w
Koniecwałdzie, 2 wnioski w Sztumie oraz wniosek o zmianę części Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sztum w miejscowości Górki. Po
zaopiniowaniu wniosków przygotowano projekt uchwały dot. zmiany części Studium oraz projekt
uchwały dot. zmiany planu miejscowego w obrębach Koniecwałd i Kępina.
4. W dniu 29.03.2019 r. przekazano do Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Gdańsku w
ramach systemu monitoringu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego
2030 wykonane w roku 2018 wszystkie inwestycje lokalne i ponadlokalne w Mieście i Gminie
Sztum.
Wydano:
- 10 decyzji o warunkach zabudowy,
- 2 decyzje zmieniające warunki zabudowy,
- 5 decyzji przenoszących warunki zabudowy na inny podmiot,
- 1 decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy,
- 5 decyzji celu publicznego,
- 50 zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
studium,
- 1 wypis i wyrys,
- 5 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego budynku,
- 6 uzgodnień dot. inwestycji na terenach gminy (razem ze stanowiskiem PM II)
W toku są 22 sprawy dotyczące wydania warunków zabudowy oraz 1 sprawa dotycząca ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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VI.W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:
1. W związku z zakończeniem realizacji projektu Przebudowa boiska piłkarskiego i dwóch kortów
tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie, w dniu 28.02.2019 roku w Ministerstwie Sportu i
Turystyki złożono Rozliczenie dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Pilotażowego Programu Modernizacji Infrastruktury
Sportowej – Mały Klub. W dniu 11 marca br. do siedziby tut. Urzędu wpłynęła informacja o przyjęciu
rozliczenia dofinansowania zadania inwestycyjnego. 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.
2. 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. 190
mieszkańców Sztumu oraz sołectw Biała Góra, Barlewice, Czernin, Piekło, Postolin, Nowa Wieś,
Pietrzwałd, ul. Domańskiego, Sztumskie Pole. W okresie sprawozdawczym zajęcia były realizowane
w Sztumie oraz Sztumskim Polu. Od stycznia br. rozszerzono ofertę szkoleń o szkolenia online.
Obecnie trwa nabór chętnych na tego 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.
3. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono rozeznania cenowe oraz wyłonieni zostali
wykonawcy robót budowlanych, jednocześnie stowarzyszenia w ramach otwartego konkursu
ofert złożyły swoje oferty na dofinansowanie przez Miasto i Gminę Sztum wkładu własnego 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
(Czernin, Gościszewo, Biała Góra, Piekło) oraz bezpłatnych zajęć jogi i warsztatów zdrowego
żywienia dla mieszkańców Gminy (Piekło, Biała Góra, Postolin, Czernin). 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.
4. W dniu 12 i 13 lutego 2019 r. w siedzibie LGD Kraina Dolnego Powiśla trzy stowarzyszenia z terenu
gminy Sztum złożyły wnioski o przyznanie grantu dotyczące małej infrastruktury na terenach
wiejskich. Innowacyjnością w projektach jest utworzenie przy każdym z zaplanowanych terenów

11 | S t r o n a

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

5.

6.

rekreacyjnych ekologicznego ogródka społecznego, w którym mieszkańcy będą mogli uprawiać zioła
i inne rośliny. Dodatkowo, w każdym z projektów, zostaną przeprowadzone warsztaty z sadzenia,
pielęgnacji i wykorzystania ziół i innych roślin, które będą uprawiane na społecznym zielniku. W
ramach złożonych wniosków stowarzyszenia ubiegają się łącznie o 122 tys. dofinansowania, co
stanowi blisko 90% wartości inwestycji. W dniu 6 marca 2019 r. wnioski zostały wybrane do
dofinansowania - na 9 złożonych projektów zostały najwyżej ocenione przez Radę LGD. Teraz
wnioski są sprawdzane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Realizacja
projektów zaplanowana jest na rok 2020.
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 28.01.2019 r. VIII wniosek o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych 784 678,76
zł, dofinansowanie 492 471,08 zł;
− w dniu 29.01.2019 r. IX wniosek o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych 936 954,15
zł, dofinansowanie 607 840,00 zł;
− w dniu 12.02.2019 r. X wniosek o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych 532 722,68 zł,
dofinansowanie 347 143,62 zł;
− w dniu 15.02.2019 r. XI wniosek o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych 154 088,96
zł, dofinansowanie 99 380,35 zł;
− w dniu 27.03.2019 r. XIII wniosek o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych
1 406 141,70 zł, dofinansowanie 916 667,22 zł;
W dniu 31 stycznia 2019 r. złożono XVIII wniosek o płatność za okres od 27.11.2018 r. do 31.01.2019
r. (wniosek sprawozdawczy). W okresie sprawozdawczym złożono następujące korekty do wniosków
o płatność:
− w dniu 07.02.2019 r. do X wniosku o płatność;
− w dniu 01.03.2019 r. do XV wniosku o płatność
− w dniu 04.03.2019 r. do XIII wniosku o płatność.
W
związku
z
realizacją
projektu
pn.
Poprawa
efektywności
energetycznej
na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne) Instytucja Zarządzająca RPO WP na lata
2014-2020 zatwierdziła następujące wnioski o płatność:
− w dniu 22.02.2019 r. II wniosek o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych 12 684,96 zł,
dofinansowanie 8 566,16 zł;
− w dniu 25.02.2019 r. IV wniosek o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych 24 813,23 zł,
dofinansowanie 16 456,37 zł;
− w dniu 28.01.2019 r. VIII wniosek o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych 784 678,76
zł, dofinansowanie 492 471,08 zł;
W okresie sprawozdawczym złożono korektę do IV do wniosku o płatność.
W dniach 30 i 31 stycznia oraz 4 i 5 lutego 2018 r. na terenie wiejskim gminy Sztum przeprowadzono
wizytację w miejscu realizacji zadania pn. Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Miasta
i Gminy Sztum.
W dniu 5 lutego 2019 r. na terenie gminy Sztum przeprowadzono wizytację
w miejscu realizacji zadania pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w systemie „zaprojektuj i
wybuduj” na obszarze wiejskim Miasta i Gminy Sztum.
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W dniu 14, 15, 20, 21 i 26 marca 2019 r. w Sztumie przeprowadzono wizytację w miejscu realizacji
zadania pn. Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sztum.
W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z
zagranicą:
1. W ramach ogłoszonego w dniu 10 stycznia br. I naboru wniosków na realizację zadań z zakresu
kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum w 2019 r. złożono 9 wniosków, wszystkie
wnioski otrzymały dofinansowanie. Podsumowując udzielono dotacje i podpisano umowy na
realizację 9 zadań na łączną kwotę 227 000,00 zł.
2. W dniu 13 lutego br. ogłoszono 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 wyznaczonym terminie od 13 lutego do 7 marca br. wpłynęło
15 ofert. W chwili obecnej trwa analiza złożonych ofert, rozstrzygniecie konkursu zaplanowano w
terminie do dnia 17 kwietnia br.
3. W dniu 04 kwietnia br. ogłoszony został II nabór wniosków na realizację trzech zadań z zakresu
kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum w 2019r.
4. W dniu 8 marca br. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum przyznał stypendium sportowe na rok 2019 za
wybitne wyniki sportowe dla zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokolik Oliwii
Majewskiej w wysokości 1 650,00 zł.
5. 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.
6. W ramach realizowanego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok bieżący
rozliczane są złożone 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.
7. W dniu 01.03.2019 Ogłoszono konkurs „Sztumskie smaki – konkurs na potrawę regionalną 2019”.
Konkurs ma na celu promocję i kultywowanie lokalnych tradycji w naszym regionie poprzez
wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku Sztumu.
8. W dniu 01.03.2019 ogłoszono konkurs „Najładniej ukwiecony balkon, ogródek przydomowy w
Sztumie 2019”. Głównym celem konkursu jest nagrodzenie najciekawszych rozwiązań w zakresie
aranżacji balkonów, ogródków przydomowych z wykorzystaniem zieleni, kwiatów i innych
naturalnych elementów dekoracyjnych a przez to poprawa estetyki miasta poprzez tworzenie przez
mieszkańców zadbanych, ukwieconych enklaw na swoich balkonach i w ogródkach
przydomowych.
9. W dniu 8 marca br. w ramach akcji promocyjnej – miejskich obchodów Dnia Kobiet
zorganizowano słodki poczęstunek wraz z kawą i herbata dla kobiet w namiocie promocyjnym
ustawionym przed Urzędem Miasta i Gminy Sztum.
10. W dniu 21 marca br. odbyła się Licealiada pod hasłem: „Wolontariat kluczem do kariery”
organizowana przez Zespół Szkół w Sztumie im. Jana Kasprowicza, przedsięwzięcie tradycyjnie
otrzymało wsparcie samorządu sztumskiego.
11. W dniu 26 marca br. odbyła się Olimpiada Gier Matematycznych organizowana przez Klub Gier
Planszowych Pionkolandia o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
12. W dniach od 4 do 6 marca br. zorganizowany został wyjazd Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do
Berlina na konferencję nt. Wzmacniania współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej w
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obszarze ochrony klimatu. Wyjazd odbył się w ramach projektu BEACON finansowanego przez
Europejską Inicjatywę Klimatyczną.
13. W dniach od 14 do 16 marca br. zorganizowany został wyjazd przedstawicieli Miasta i Gminy
Sztum do Ritterhude (Niemcy) na spotkanie robocze partnerów miast partnerskich w ramach
projektu „Bridging European and local Climate Action – BEACON”. Koszty wyjazdu
sfinansowane
zostały
ze
środków
projektu
z Ministerstwa Ochrony Środowiska Niemiec.
W okresie międzysesyjnym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zostały objęte 3
przedsięwzięcia:
1. XXIX Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności 3 Maja 2019, organizowany przez
Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum, w dniu 3 maja 2019 roku.
2. Mistrzostwa Szkół w Superfarmera, organizowane przez Klub Gier Planszowych Pionkolandia, w dniu
17 maja 2019 roku.
3. VI Piknik z Iskrą oraz XIX Zawody w Skokach przez Przeszkody o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum, organizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu Klub
Jeździecki Iskra, w dniu 9 czerwca 2019 roku.
Obecnie weryfikacji i ocenie formalnej podlega 1 wniosek o objęcie Patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum przedsięwzięcia:
1. 18 Międzynarodowy Zlot Miłośników VW Garbusa & CO, organizowany przez Stowarzyszenie
Automobilklub Volkswagena Garbusa, w dniach 5-7 lipca 2019 roku.
W zakresie zadania utrzymanie zieleni w mieście:
1. W dniu 02.04.2019 ogłoszono przetarg nieograniczony na „Dostawę, posadzenie, montaż i pielęgnację
kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych w konstrukcjach kwietnikowych i gazonach na terenie
miasta Sztum oraz demontaż i przechowanie konstrukcji kwietnikowych”
VII.
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ:
1.
Projekt pn. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum” realizowany
jest w ramach RPO WP 2014 – 2020 (6.2.2. Rozwój usług społecznych). Głównym celem projektu jest
zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na obszarze Miasta i Gminy Sztum dla 118 osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin z obszaru Miasta i Gminy Sztum.
Grupa docelowa projektu: 118 osób (71K,47M), w tym:
• rodziny: 60 osób (34 rodziców, 26 dzieci),
• seniorzy: 40 osób (28K,12M) w wieku 60+,
• osoby z niepełnosprawnościami: 18 osób (10K,8M).
W ramach projektu realizowano m. in. następujące działania:
- wsparcie w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie (5 osób),
- usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (10 osób,)
- wsparcie mieszkańców urządzeniami II generacji w zakresie Telemedycyny z czujnikiem upadku (5
osób),
- asystent rodziny (7 rodzin) oraz rodzina wspierająca (1 rodzina),
- animator społeczny (17 osób),
- Punkt konsultacyjny Poradnictwa Rodzinnego (prawnik, terapeuta, mediator, terapeuta uzależnień).
a) w dniu 06.03.2019 r. IZ zatwierdziła wniosek o płatność za okres X-XII 2018 r. Wszystkie poniesione
wydatki w kwocie 193 880,49 zł zostały uznane za kwalifikowalne;
b) w dniu 13.03.2019 r. złożono wniosek o płatność za okres I-II 2019 r. Przedmiotowym wnioskiem
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wnioskujemy o zaliczkę na dalszą realizację projektu w łącznej kwocie 606 357,05 zł (zaliczka Miasta
i Gminy Sztum- 140 114,38 zł). Wniosek jest w trakcie weryfikacji;
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 „Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna – wdrożenie zmian organizacyjnych w
MGOPS w Sztumie” – w 100% finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu
POWER 2004-2020. W okresie międzysesyjnym realizowano przede wszystkim wsparcie szkoleniowe
oraz superwizyjne na rzecz pracowników Ośrodka.
Całkowita wartość projektu i dofinansowania: 255 394,12 zł.
Okres realizacji: marzec 2018 – sierpień 2019.
b) Projekt „Przełamywanie barier II - oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi na
terenie Miasta i Gminy Sztum” w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018 r. W dniu 25.01.2019 r. zostało
złożone do MRPiPS (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) sprawozdanie z realizacji zadania
publicznego, które zostało zatwierdzone przez MRPiPS w dniu 19.02.2019 r.
c) Pozytywnie rozstrzygnięto Projekt „JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS”. Wniosek
złożony w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku
samodzielności” – edycja 2019 został wybrany do dofinasowania. Dofinansowanie otrzyma 46 podmiotów
z terenu całej Polski (3 podmioty z terenu woj. pomorskiego).
Dokumentacja niezbędna do podpisania umowy, a tym samym otrzymania dofinansowania została
przesłana do MRPiPS w dniu 07.03.2019 r. Wartość projektu 60 200,00 zł. Wnioskowana kwota dotacji
48 150,00 zł. Wkład własny 12 050,00 zł (w tym wkład finansowy stanowi 9 700,00 zł i wkład osobowy2 350,00 zł).
Termin realizacji projektu 01.04.2019 r.- 31.12.2019 r.
Celami szczegółowymi projektu jest:
- aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna osób z zaburzeniami psychicznymi;
- zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami
psychicznymi;
- integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym;
- wsparcie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Projekt pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim –
aktywizacja społeczno-zawodowa”
– Złożono końcowy wniosek o płatność, który jest w trakcie weryfikacji przez IZ.
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.
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”.
Obecnie ogółem 194 seniorów posiada bony na kawę/herbatę.
6. Projekt Klub Integracji Społecznej. Projekt skierowany jest do osób dotkniętych i zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej, w tym osób
niepełnosprawnych. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia osób znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W ramach projektu wsparciem objętych zostało 5 osób z terenu
Miasta i Gminy Sztum. Pierwszym etapem projektu jest określenie przez doradcę zawodowego,
psychologa i pracownika socjalnego potencjału, potrzeb i problemów uczestników projektu. Następnie na
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podstawie kontraktu socjalnego uczestnicy otrzymają 4 torowe wsparcie, które będzie miało na celu jego
reintegrację społeczno-zawodową w oparciu o współpracę specjalistów: wsparcie pracownika socjalnego,
doradcy zawodowego oraz psychologa.
W okresie międzysesyjnym przeprowadzono postępowanie oraz podpisano umowy z wykonawcami
świadczącymi usługi w ramach KIS, tj. psychologiem i doradcą zawodowym.
7. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy Sztum
wydano 2138 Kart tradycyjnych oraz 305 elektronicznych. Liczba rodzin, które otrzymały SKDR wynosi
549.
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 10 osób. Dodatkowo, w ramach projektu opisanego w pkt. 1, u 5
seniorów zainstalowano urządzenia II generacji w zakresie telemedycyny, tj. „guzik życia” z czujnikiem
upadku. Osoby korzystające z teleopieki, ale również inni zainteresowani seniorzy z terenu Miasta i
Gminy Sztum wyposażani są w tzw. „Kopertę życia”, którą otrzymało ogółem 160 osób.
9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (ŚDS)– od roku 2016 prowadzony jest
w formie powierzenia realizacji zadania przez Stowarzyszenie „Do życia przez życie” z Uśnic.
Z terapii prowadzonej w ŚDS korzysta obecnie 19 niepełnoprawnych osób, głównie mieszkańców MiG
Sztum. MGOPS co miesiąc przekazuje dotację na działalność ŚDS (za styczeń br. 31 545,00 zł, za luty br.
33 297,50 zł). Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie w marcu tego roku obchodził jubileusz 15lecia.
10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. W ramach zadań GKRPA: monitorowano
15 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym motywując do podjęcia leczenia; w Punkcie
Konsultacyjnym „Krokus” udzielono 87 porad; odbyło się 11 indywidualnych dyżurów członków
GKRPA oraz 3 wspólne posiedzenia; na posiedzenia członków GKRPA wezwano 14 osób.
Od lutego do października br. w 3 rodzinach z problemem alkoholowymi i/bądź przemocy z terenu Miasta
i Gminy Sztum prowadzona jest w miejscu zamieszkania Terapia rodzin świadczona przez specjalistów
tj. psychologa, asystenta rodziny oraz terapeuty ds. uzależnień.
W okresie międzysesyjnym rozstrzygnięto ogłoszone konkursy ofert na realizację zadań publicznych
wskazanych w Programie oraz podpisano stosowne umowy. Dotacje otrzymało 10 organizacji na kwotę
139 500,00 zł.
W dniu 7 lutego odbyła się zabawa karnawałowo - choinkowa dla dzieci z rodzin objętych wsparciem
GKRPA.
11. Od 1 lutego 2019 r. powołano nowy skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie
oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie (GZI) – w okresie międzysesyjnym do Przewodniczącej
GZI wpłynęło 9 Niebieskich Kart; zwołano 11 grup roboczych w celu podjęcia działań na rzecz rodzin, w
których stwierdzono zjawisko przemocy; wizytowano 36 środowisk, w których stwierdzono przemoc i/lub
chorobę psychiczną i/lub uzależnienie.
12. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego;
liczba rodzin uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 135, natomiast świadczenia rodzinne wypłacane
są dla 1233 rodzin (w tym zasiłki rodzinne 593).
W okresie od 17.01.2019 r. do 02.04.2019 r. Dział Realizacji Zadań Zleconych przyjął ogółem 579
wniosków (na świadczenia rodzinne - 166, wychowawcze - 49, dodatki mieszkaniowe - 120, dodatki
energetyczne - 13, Kartę Dużej Rodziny - 231 (w tym: 208 wniosków o przyznanie KDR dla rodziców
pełnoletnich dzieci).
13. Program Rodzina 500+ - obecnie świadczenie 500+ pobiera w MGOPS w Sztumie 1145 rodzin (na
1824 dzieci), a wartość wypłaconych w miesiącu marcu br. świadczeń wyniosła 936 834,90 zł.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o
pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, który obecnie znajduje się na etapie
16 | S t r o n a

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

konsultacji społecznych. Istotną zaproponowaną zmianą w świadczeniu wychowawczym jest zniesienie
kryterium dochodowego od 01.07. 2019 r.
14. Decyzje administracyjne. W okresie międzysesyjnym wydano 467 decyzji administracyjnych w
zakresie świadczeń pomocy społecznej oraz 504 decyzje w zakresie działu zadań zleconych.
15. Udzielane wsparcie Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystały w okresie międzysesyjnym 223
rodziny (432 osoby w rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystało 199 rodzin (567 osób w rodzinie).
Przeprowadzono ogółem 292 wywiady środowiskowe, w tym 28 alimentacyjnych, podpisano i wdrożono
27 nowych kontraktów socjalnych.
W schroniskach przebywało 9 klientów. W dniu 13 lutego 2019 r. odbyło się Ogólnopolskie badanie liczby
osób bezdomnych na terenie Miasta i Gminy Sztum.
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 27 osób, natomiast w formie specjalistycznych usług
opiekuńczych korzystało 8 osób.
Ze wsparcia w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie korzystało 15 seniorów (w tym 5 w ramach
projektu).
Wsparciem w postaci gorącego posiłku objętych było 207 osób (w tym 59 dzieci w przedszkolu, 134
uczniów w szkołach, 14 osób dorosłych).
Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystało 46 rodzin (110 osób w rodzinie).
W środowiskach rodzin zagrożonych kontynuowano wsparcie w postaci 1 asystenta rodziny (15 rodzin),
który zatrudniony jest w ramach umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy.
16. Sztumska Zbiórka Żywności została zorganizowana przy wsparciu wolontariuszy ze Szkoły
Podstawowej nr 1 oraz Zespołu Szkół w Sztumie w sklepach na terenie miasta Sztum w dniach 5-6
kwietnia 2019 r.
17. Informacja dotycząca wydatków pomocy społecznej – konkurs ofert
W marcu br. przekazane zostały dotacje dla 3 organizacji wybranych w konkursie ofert na realizację zadań
publicznych zakresu pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w 2019 r. na łączną kwotę 15 000,00 zł.
18. W okresie międzysesyjnym sporządzono:
a) Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
b) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum za 2018 rok, w tym z
działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie.
c) Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Sztum na lata 2016-2018.
d) Sprawozdanie w CAS dotyczące Podprogramu 2018 w ramach PO PŻ.
e) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Sztum na lata
2016-2018 za rok 2018.
f) Ocenę realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie
Sztum na lata 2014-2020 za rok 2018.
g) Sprawozdanie z działań podjętych w celu zapobieżenia negatywnym skutkom bezdomności na terenie
gminy Sztum w sezonie zimowym 2018/2019.
h) Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”, w zakresie pomocy społecznej oraz
pozostałych zadań.
i) Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Zdrowia.
j) Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie.
k) Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych - PARPA-G1.
l) Umowę dot. przeprowadzenia diagnozy sytuacji osób starszych na terenie Miasta i Gminy Sztum w
latach 2016-2018 z firmą Biostat. Okres opracowania dokumentu: 18.03.2019 r. - 06.05.2019 r.
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VIII. W ZAKRESIE OŚWIATY:
W ostatnim okresie gościłem grupy dzieci przedszkolaków. Całe grupy kandydatów na burmistrza. Padały
ze strony dzieci propozycje „skąd wziąć pieniądze- po prostu kupić bank”.
Odwiedziłem z Przewodniczący Rady Czesławem Oleksiakiem strajkujące szkoły i pracowników, żeby
wyrazić solidarność z protestującymi ze sztumskim samorządem.
I. Projekty edukacyjne i programy.
1. Projekt RPPM.03.01.00-22-0131/16 pn. Z przedszkolem na Ty - upowszechnianie i podniesienie
jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby
trwałych miejsc edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie miejsc przedszkolnych dla 70 dzieci 3-4
letnich oraz zapewnienie atrakcyjnej, wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 4 Ośrodkach
Wychowania Przedszkolnego (OWP), dla których organem prowadzącym jest Miasto
i Gmina Sztum. Projekt realizowany będzie w okresie styczeń 2017 - 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) sporządzono zmianę wniosku o płatność końcową za okres od 01.10.2018 roku do 31.10.2018 roku,
2) przeprowadzono monitoring wskaźników osiągniętych w ramach projektu.
2. 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. W
kwietniu nastąpi rozliczenie zużycia energii za rok 2018.
3. 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:
1) sporządzono rozliczenie udzielonej dotacji w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 – moduł 1,
2) sporządzono sprawozdanie z realizacji zadania,
3) realizowano zajęcia dla czterech grup żłobkowych, łącznie do żłobka uczęszcza 96 dzieci.
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4. W ramach programu MALUCH+ 2019 otrzymano informację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
o przyznaniu dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki żłobkowej w ramach Publicznego
Żłobka w Sztumie w wysokości 100.800,00 zł. Ponadto przygotowano dokumenty niezbędne do
podpisania umowy o dofinansowanie.
5. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przygotowano wnioski 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. Wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 6/2019/G,
z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie projekty zostały
wybrane do dofinansowania przez Radę LGD tj.:
1) projekt złożony przez Stowarzyszenie Nasza Szkoła w Gościszewie pn.: Poprawa jakości życia
mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie placu zabaw oraz utworzenie ekologicznego
ogródka społecznego w Gościszewie o wartości 49 971,56 zł, z czego wnioskowana wartość
dofinansowania 44 474,00 zł.
2) projekt złożony przez Sztumskie Towarzystwo Oświatowe pn.: Poprawa jakości życia mieszkańców
obszarów wiejskich poprzez urządzenie placu zabaw oraz utworzenie ekologicznego ogródka
społecznego w Nowej Wsi o wartości 38 463,68 zł, z czego wnioskowana wartość dofinansowania
34.232,00 zł.
6. Trwają prace nad przygotowaniem wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w
ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na:
1) doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im.
Jana Pawła II w Sztumie,
2) doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im.
Maksymiliana Golisza w Sztumie,
3) doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Czerninie,
4) dokonanie doposażenia i poprawy standardu jadalni w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,
5) dokonanie doposażenia i poprawy standardu jadalni w Zespole Szkół w Gościszewie.
Planowana wysokość projektu wynosi 362.500,00 zł z czego planowane wnioskowane dofinansowanie wynosi
290.000 zł.
7. W marcu wszystkie szkoły zostały zgłoszone do programu powszechnej nauki pływania w ramach projektu
„Umiem pływać”. Operatorem wojewódzkim projektu jest WOPR Słupsk. Projekt „Umiem pływać”
współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Ministerstwo Sportu i
Turystyki oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego. Projekt zakłada zajęcia od września do grudnia 2019, na
basenie w Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzyniu. W nauce pływania wezmą udział uczniowie z klas I-III
szkół podstawowych.
8. Trwają prace związane z uzyskaniem dofinansowania w ramach 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji
ogólnej. Przygotowywane są wnioski o pozyskanie dofinansowania na:

1) zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z
przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,
2) zakup wyposażenia i sprzętu sportowego do sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Gościszewie.
II. Bieżąca działalność.

1. Realizując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w kształceniu młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum przygotowano rozliczenie środków Funduszu Pracy za
I kwartał.
2. Przygotowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum oraz określenia granic obwodów
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 22
listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. poz. 2245 ze zm.) uchwała NR XXXIV.273.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z
dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego traci moc z dniem 31 sierpnia 2019 r. w zakresie dotyczącym ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych. Wobec tego zachodzi potrzeba ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum na okres od dnia 1
września 2019 roku. Uchwała zachowuje granice obwodów szkół obowiązujące dotychczas, które
zostały ustalone wyżej wymienioną uchwałą.
Trwają prace związane z przygotowaniem projektów uchwał:
1) w sprawie określenia tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
2) w sprawie ustalenia regulaminu nagród dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest
Miasto i Gmina Sztum.
Przygotowano zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego na rok 2019 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum.
Przygotowano sprawozdanie z wykonywania zadań za okres od 01.07.2018 do 31.12.2018 roku z
zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
W okresie od 21 stycznia do 28 lutego 2019 roku przeprowadzono kontrolę dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej na podstawie której sporządzano miesięczną
informację o rzeczywistej liczbie uczniów stanowiącą podstawę naliczania dotacji oraz dokumentów
finansowych potwierdzających prawidłowość wydatkowania środków z otrzymanej dotacji w
Niepublicznym Przedszkolu „Na Słonecznej Górce” w Sztumie, Niepublicznej Szkole Podstawowej w
Sztumie oraz Punkcie Przedszkolnym Dzwoneczek w Sztumie. Dokonano rozliczenia dotacji
przekazanej w 2018 roku.
Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela przeprowadzono analizę wydatków poniesionych w 2018 roku w
odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli określonych ustawą Karta Nauczyciela
oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu
zawodowego. Przygotowano sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w
poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Jednorazowy dodatek wypłacono nauczycielom
stażystom na łączną kwotę 1.130,39 zł.
Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w
im. Maksymiliana Golisza w Sztumie, po 2 z każdej szkoły, przystąpili do szkolenia wg programu
autorskiego „Pomorski Bąbel Matematyczny”. Celem programu jest wprowadzenie trwałych zmian w
nauczaniu matematyki w pierwszym etapie kształcenia, poznanie przez nauczycieli innych sposobów
pracy z uczniami w ramach edukacji matematycznej, a dla uczniów – uzyskanie nowych możliwości
rozwoju. Inauguracja programu odbyła się 28 lutego 2019 roku. Program obejmuje warsztaty i spotkania
samokształceniowe, łącznie 198 godzin.
Przygotowano wniosek do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra
Finansów o podjęcie natychmiastowych działań naprawczych w zakresie edukacji, w szczególności o
zwiększenie nakładów na edukację w związku z niedoszacowaniem części oświatowej subwencji
ogólnej. Wniosek jest również poparciem Listu otwartego – stanowiska Związku Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorządy.
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10.
Na wniosek Marszałka Województwa Pomorskiego przygotowano ankietę dot. kosztów reformy
edukacji i skutków jej wdrożenia. Wyniki ankiet zostaną zaprezentowane na posiedzeniu Pomorskiej
Rady Oświatowej, i przekazane Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Gdańsku.
11.
Monitorowanie i analizowanie sytuacji w szkołach w związku z prowadzonymi referendami
strajkowymi.
12.
Trwają prace związane z przygotowaniem etapu gminnego konkursu „Polskie zamki gotyckie.
Konkurs zostanie przeprowadzony dla uczniów szkół podstawowych w dniu 15.05.2019 roku.
13.
Trwają prace związane z przygotowaniem projektów arkuszy organizacji szkoły na rok szkolny
2019/2020.
14.
W dniu 19.02.2019 roku dyrektorzy szkół i przedszkoli uczestniczyli w szkoleniu dot. zmian w
Prawie oświatowym organizowanym w Iławie.
15.
W dniu 05.03.2019 roku dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie brała udział w
szkoleniu pn. Arkusz organizacyjny i ruch kadrowy organizowanym w Gdańsku.
16.
W dniu 03.04.2019 roku dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie uczestniczyła
w Konferencji poświęconej zagadnieniom oświatowym w zakresie kompetencji samorządów
organizowanej przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. Spotkanie. Przedmiotem konferencji były tematy
związane z organizacją egzaminów zewnętrznych, powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły
publicznej, siecią szkół oraz sytuacją oświatową w naszym województwie.
17.
W dniu 23.03.2019 roku oraz 05.04.2019 roku zorganizowano spotkanie z dyrektorami szkół i
przedszkoli. Głównym tematem spotkań było przygotowanie szkół do akcji strajkowej oraz organizacji
egzaminów zewnętrznych oraz subwencja oświatowa na 2019 rok i plan wydatków oświatowych.
III. Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne
1. W Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie w okresie międzysesyjnym:
1) 30 stycznia – bal karnawałowy klas pierwszych i drugich.
2) 1 lutego – uczniowie klas 1 i 2 wzięli udział w spotkaniu z muzyką, poznali rodzaje gitar i
dowiedzieli się czym jest muzyka rozrywkowa.
3) 7 lutego – spotkanie z przedstawicielami Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza, którzy zaprezentowali
uczniom klas III gimnazjum ofertę edukacyjną.
4) 8 lutego – bal karnawałowy dla uczniów klas IV, V współorganizowany przez wychowawców i
uczniów klas III gimnazjum.
5) 25 lutego – 1 marca – obchody 15-lecia naszego kraju w Unii Europejskiej i 40. rocznicy
powszechnych wyborów do Parlamentu Europejskiego - w kilku klasach przeprowadzone zostały
lekcje według scenariusza opracowanego przez Fundację Schumana. Zaproponowana tematyka
dotykała codziennych spraw, istotnych dla młodych ludzi.
6) 28 lutego – szkolna biblioteka była współorganizatorem etapu powiatowego Ogólnopolskiego
Konkursu „Wielka Liga Czytelników”, skierowanego do uczniów klas 1-8 oraz ich rodziców. Ma
on na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania książek oraz skupienia wokół wspólnego
czytania dzieci wraz z rodzicami. Drużyna z klas 1-4 zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.
7) 12 marca – szkoła przystąpiła do udziału w Projekcie „Koder Junior - Szkoła Mistrzów
Programowania”, którego celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli.
Udział w projekcie pozwoli na wdrożenie w szkole innowacyjnych metod pracy z uczniami,
kształcących umiejętności rozwiązywania problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego
myślenia, myślenia algorytmicznego oraz programowania.
8) 12 marca – jesienią szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej, społecznej akcji „Cała Polska czyta
dzieciom”. Jedną z form realizacji tego programu jest dorośli czytają młodszym. Tym razem w
SCK w Sztumie odbyło się spotkanie z panią Jolantą Masny, prezesem stowarzyszenia "Do życia
przez życie". Dzieci wysłuchały bajki pt. "Siedem kruków".
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9) 15 marca – uczniowie szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej na
szczeblu gminnym, który odbył się Komendzie Powiatowe PSP w Sztumie. Uczniowie zdobyli
awans do uczestnictwa w turnieju na szczeblu powiatowym.
10) 19 marca – Pasowanie pierwszaków na czytelników - uczniowie klas pierwszych spotkali się na
sali gimnastycznej, gdzie pochwalili się znajomością dziecięcej literatury, odgadywali zagadki
dotyczące bajek oraz ustalili reguły obowiązujące w bibliotece. Poradzili sobie doskonale i od
wtorku mogą samodzielnie wypożyczać interesujące ich książki.
11) 21 marca – powitanie wiosny: przebranie w kolory wiosny, zajęcia o tematyce wiosennej,
konkursy, quizy, szkolny konkurs na najciekawszą wiosenną gazetkę; wiosenne śniadania w
klasach I.
12) 21 marca – odbyła się wiosenna zbiórka klocków LEGO. Wystarczyło ofiarować co najmniej 2
klocki, aby stworzyć szkolną kolekcję.
13) 23- 24 marca - Udział w Konkursie Recytatorskim Złote Usta.
14) 26 marca – liczna grupa młodzieży wzięła udział w Drużynowych Biegach Przełajowych na
szczeblu powiatowym, które odbyły się dzisiaj w Parku Miejskim w Sztumie.
15) 27 marca – w klasach młodszych odbył się kolejny koncert w wykonaniu Agencji Artystycznej
Pozytywka. Dzieci poznały budowę dwóch różniących się znacznie instrumentów, fletu
poprzecznego oraz tuby.
16) 28 marca – drużyna czwartoklasistów uczestniczyła w eliminacjach wojewódzkich
Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”, zajmując 7. miejsce w woj. Pomorskim.
17) 28 marca – odbył się Wojewódzki ogólnopolski konkurs "LOSY ŻOŁNIERZA i DZIEJE ORĘŻA
POLSKIEGO w LATACH 1939-1048". W etapie wojewódzkim szkołę reprezentowało czworo
uczniów. Z poziomu szkoły podstawowej - uczniowie klasy piątej Maciej Kopczyński i Cyprian
Piróg zostali laureatami. Gimnazjalistów reprezentowali Wiktoria Derbich i Szymon Baźmierowski
zdobyli tytuł finalisty. Eliminacje wojewódzkie odbywały się w Zespole Szkół w Kolbudach.
2. W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksimiliana Golisza w Sztumie:
1) 24.01.2019 – Szkolny Przegląd Kolęd.
2) 29-30.01.2019 – Bale Karnawałowe.
3) 31.01.2019 – Wyjazd do Warszawy klasy 8e – zwiedzanie Sejmu i Muzeum Powstania
Warszawskiego .
4) luty–kwiecień 2019 – Kontynuacja realizacji projektu KoderJunior – Szkoła Mistrzów
Programowania – zajęcia na terenie szkoły, w tym programowanie robotów i wyjazdy edukacyjne
do Fabryki Sztuk w Tczewie i Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.
5) 01.02.2109 – Wyjazd do Gdańska na eliminacje do Mistrzostw Świata w unihokeju kobiet – klasa
4c.
6) 01.02.2019 – Warsztaty dla klas 4-8 „Wyłącz hejt, czyli kilka słów o nienawiści w sieci”
7) 01.02.2019 – Zajęcia edukacyjne w Kino-Teatrze „Lekcja w kinie” - Rola muzyki w filmie. Kim
jest taper i poznanie jego pracy. Jak wyglądały filmy na początku istnienia kina: kino nieme.
Instrumenty i zwyczaje muzyczne z różnych zakątków świata. Jak nagrywa się muzykę do filmu.
Muzyka ilustracyjna. Oglądanie bajki animowanej pt. "Balerina".
8) 05.02.2019 – Warsztaty dla klas siódmych przeprowadzone przez funkcjonariuszy Zakładu
Karnego oraz Straż Pożarną pod hasłem – „Bezpieczne ferie, jak unikać sytuacji niebezpiecznych,
jak reagować w przypadku zagrożenia życia”.
9) 05–07.02.2019 – Spotkanie profilaktyczno-edukacyjne z policjantką dotyczące bezpieczeństwa
podczas ferii zimowych. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów
zimowych i zabaw na świeżym powietrzu, kontaktów z nieznajomymi oraz sposobów szukania
pomocy w razie wypadku lub zagrożenia
10) 07.02.2019– wyjazd do Tczewa do Fabryki Sztuki na warsztaty malowania na szkle – klasa 4a i 4d.
11) 27.02.2019 – Mistrzostwa Szkoły klas 8 w siatkówkę.
12) 28.02.2019 – Koncert muzyczny „Z perkusją dookoła świata”.
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13) 01.03.2019 – Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Obejrzenie wystawy na dziedzińcu
sztumskiego zamku, oddanie czci przy Głazie Pamięci – Klasa 8e.
14) 07.03.2019 – Udział w konferencji metodycznej zorganizowanej na terenie szkoły przez Pomorskie
Kuratorium Oświaty „Vademecum dla nauczyciela – egzamin ósmoklasisty”.
15) 08.03.2019 – Szkolne obchody Dnia Języka Ojczystego – konkurs dla klas 4-6 „Potyczki
Językowe”.
16) 11.03.2019 – Udział w Wojewódzkim Konkursie Historycznym- tytuł laureata Milan Safader.
17) 12.03.2019 – Udział w Mistrzostwach Miasta i Gminy Sztum w piłkę siatkową – I miejsce
dziewcząt i chłopców.
18) 13.03.2019 – Nagroda w realizowanym przez świetlicę szkolną programie Mega Misja.
19) 14.03.2019 – Szkolne obchody Dnia Liczby Pi.
20) 15.03.2019 – Wyjście do Kino-Teatru Powiśle na spektakl przygotowany przez uczniów i
nauczycieli SOSW w Uśnicach pt. „Brzydkie Kaczątko”. Przyłączenie się do akcji Ośrodka –
Zbiórka korków – na zakup specjalistycznej wanny terapeutyczno – rehabilitacyjnej.
21) 15.03.2019 – Udział w Turnieju Przeciw pożarniczym w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej
w Sztumie.
22) 18-22.03.2019 – Szkolne obchody Tygodnia Sportu i Zdrowia. Zajęcia warsztatowe poprowadzone
przez przedstawicieli Straży Pożarnej – Pierwsza Pomoc Przedmedyczna. Spotkanie z dietetykiem.
Konkurs międzyklasowy o zdrowiu, sporcie i bezpieczeństwie dla klas 4-8. Konkursy drużynowe
dla klas 4-6 czucia, smaku, rebusy i krzyżówki o zdrowiu, Master Szef. Spotkanie z kosmetyczką
– pielęgnacja twarzy – dziewczęta z klas 7 i 8. Zajęcia profilaktyczne na temat racjonalnego
odżywiania „Piramida zdrowia”. Znaczenie owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych
w rozwoju młodego człowieka.
23) 19.03.2019 – Udział w Powiatowych Igrzyskach w piłkę siatkową w Dzierzgoniu – III miejsce
dziewcząt.
24) 19.03.2019 – Udział w przedstawieniu teatralnym Teatru Współczesnego z Krakowa „Opowieść o
zwykłej rodzinie” na podstawie książki „Czerwone krzesło” Maleszki.
25) 19.03.2019 – „Jak żyć? Poradnik dla opornych – udział w projekcie „Zwolnieni z Teorii 2”
prowadzonym przez uczennice Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Malborku – klasy ósme.
26) 21.03.2019 – Spotkanie wolontariuszy szkolnego koła Caritas z uczniami SOSW Uśnice z okazji
1-go Dnia Wiosny, obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Zespołem Downa.
27) 21.03.2019 – Rywalizacja sportowa w ramach realizacji priorytetu szkolnego Zdrowa i bezpieczna
Dwójka – dla klas trzecich zorganizowana przez nauczycieli wychowania fizycznego.
28) 22.03.2019 – Autorskie spotkanie z pasjonatem maratonów świata i czynnym biegaczem. Bieganie
- sposób na zdrowy tryb życia - wyjście do SCK na film i wspomnienia p. Bartosza Mazerskiego
zdobywcy Korony Maratonów.
29) 22.03.2019 – udział w Licealiadzie konkursie zorganizowanym przez Zespół Szkół im.
Kasprowicza w Sztumie – I miejsce w konkursie literackim A.Lubowiecka i I.Chańko,
wyróżnienie K.Padała, wyróżnienie w konkursie plastycznym A.Reh.
30) 22.03.2019 – udział w szkolnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Językowego „Das
ist doch sehenswert”.
31) 22.03.2019 – Wyjście na Zamek Sztumski, udział w zajęciach „O mieszkańcach naszego zamku”.
32) 23.03.2019 – udział w Konkursie recytatorskim „O Złote Usta”.
33) 23-24.03.2019 – udział w powiatowym konkursie literackim „Złote Usta” II miejsce Z.Dmitrzak i
W.Kądziela, Złote Usta – A.Lubowiecka, I miejsce – N.Krupa i M.Safader, III miejsce –
R.Witkowska.
34) 25.03 – 01.04.2019 – Warsztaty profilaktyczne prowadzone przez Straż Pożarną w Sztumie
„Pierwsza pomoc przedmedyczna”.
35) 02.04.2019 – Pomoc szkolnego koła Caritas w przeprowadzeniu Przeglądu Twórczości
Niepełnosprawnych w SCK.
36) 03.04.2019 – Zajęcia profilaktyczne prowadzone przez Policję w Sztumie w ramach akcji
Ministerstwa Sprawiedliwości „Dobrze Cię widzieć”.
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3. W Zespole Szkół w Czerninie:
1) Styczeń – Grupa uczniów z klasy III B gimnazjum podjęła wyzwanie i nagrała film, który został
wyróżniony przez Firma ubezpieczeniowa Concordia Polska TUW ogłosiła w ogólnopolskim
konkursie dla szkół, w którym należało nagrać krótki film pokazujący co oznacza hasło “Nie pękaj!
Czyli jak być odważnym i bezpiecznym jednocześnie”.
2) Styczeń – w szkole zakończyła się akcja „GÓRA GROSZA”, która trwała od 26 listopada, z
inicjatywy Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie zebrali 450,20 zł.
3) 24.01.2019 – odbył się bal karnawałowy dla przedszkolaków oraz obchodzono Dzień Babci i
Dziadka we wszystkich grupach przedszkolnych.
4) 08.02.2019 – odbył się szkolny bal przebierańców. W tym dniu obchodzono również Walentynki.
W związku z tym zorganizowano akcję pt. „POCZTA WALENTYNKOWA”. Powstała
skrzyneczka, do której uczniowie mogli wrzucać napisane życzenia lub miłe słówka do lubianej
bądź kochanej osoby. Z okazji święta zakochanych i zaprzyjaźnionych odbył się konkurs
indywidualny na najpiękniejszą kartkę walentynkową.
5) 09.02.2019 – odbył się turniej tenisa stołowego o nagrodę Jonatana.
6) Luty – uczniów klasy pierwszej odwiedzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sztumie.
Celem wizyty było przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych.
7) 01.03.2019 – w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych klasa III a zapaliła znicze pod
obeliskiem Zdzisława Badochy ps. Żelazny. Przygotowano projekt na temat bohaterskich walk i
poświęcenia Wyklętych dla ratowania ojczyzny.
8) 03.03.2019 – obchody Dnia Kota we wszystkich grupach przedszkolnych.
9) 05.03.2019 – odbył się etap szkolny Konkursu Rachmistrzów. Pod nadzorem pracownika Banku
Spółdzielczego w Sztumie rozwiązywano zadania matematyczne związane z tematyką bankową i
procentami. 3 uczennice będą reprezentowały szkołę w finale konkursu, który odbędzie się w
Sztumie.
10) 09.03.2019 – dzieci z ,,zerówek’’ wraz z rodzicami spotkali się na warsztatach plastycznych pt.
„Wiosna tuż, tuż”.
11) 12-13.03.2019 – absolwentki gimnazjum – Klaudia Kowal i Katarzyna Żołędowska
przeprowadziły zajęcia pod przewrotnym tytułem „Jak żyć, czyli jak dogadać się z tymi, których
nie potrafimy zrozumieć”.
12) 04.03.2019 – obchodzono Międzynarodowy Dzień Liczby Pi.
13) 21.03.2019 – obchodzono Pierwszy Dzień Wiosny zorganizowany przez Samorząd Szkolny.
Uczniowie popisywali się talentami plastycznymi, przygotowując i prezentując stój dla „Pani
Wiosny”, który stworzono wykorzystując tylko bibułę w trosce o środowisko. Prezentacji i ocenie
wykonanych prac towarzyszyła degustacja potraw przygotowanych również przez uczniów,
„kolekcja” pod nazwą „W kolorach wiosny”. W programie była również prezentacja,
podsumowująca program „50/50-każdy wat na wagę złota”. Realizowany, dwuletni program miał
na celu uświadomienie uczniom wagi oszczędzania energii czego wymiernym efektem jest troska
o środowisko naszej planety. Matematyczne talenty zmagały w konkursie Kangur Matematyczny,
w którym udział wzięło 50 uczniów.
14) 23.03.2019 – Turniej tenisa stołowego – Powitanie wiosny.
15) 15.03.2019 – w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie odbyły
się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega
pożarom". Trzech uczniów awansowała do eliminacji powiatowych.
16) 23 i 24.03.2019 – w Sztumskim Centrum Kultury odbywał się powiatowy konkurs recytatorski „O
złote usta”. Zadaniem uczestników było przygotowanie recytacji poezji oraz wygłoszenie z pamięci
fragmentu prozy.
17) 05.03.2019 – ukazały się wyniki XIV Megaolimpiady wiedzy, organizowanej przez Akademickie
Liceum Ogólnokształcące „Lingwista” im. Hymnu Narodowego w Gdańsku. Uczennice z klasy
VIII, zostały laureatkami - Marta Zołotar zdobyła 83% punktów i otrzymała tytuł Laureatki z
geografii, Zuzanna Gos zdobyła tytuł Laureatki z chemii.
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18) 26.03.2019 – w Słupsku odbył się XVIII finał tego wieloetapowego konkursu z udziałem naszych
uczennic. Julia Jasieńska została laureatką VI miejsca, a pozostałe dziewczęta finalistkami.
19) 28.03.2019 – klasa trzecia wzięła udział w gminnym ekoturnieju „Żyję zdrowo i ekologicznie”,
który odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie.
20) 28.03.2019 – szkoła była organizatorem Etapu Gminnego Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
4. W Zespole Szkół w Gościszewie:
1) 01.02.2019 – została podsumowana V edycja Akcji „Wszystkie Kolory Świata” organizowanej
przez UNICEF. W tegorocznej edycji wzięło udział 102 dzieci i uczniów wraz z rodzicami.
Uczestnicy odbyli wirtualną podróż po wszystkich kontynentach poznając kulturę i warunki życia
ich mieszkańców, następnie otrzymali szablony, by wraz z rodzicami w domu uszyć lalkę –
reprezentantkę wybranego kraju. Wykonano 21 lalek, które zostały zaprezentowane i sprzedane
w formie licytacji w czasie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. W czasie świetnej zabawy
zebrano kwotę 1090,00 zł, którą w całości przekazano na konto UNICEF z przeznaczeniem na
zakup szczepionek dla dzieci z Afryki.
2) 27.01.2019 – odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowane przez
nauczycieli i rodziców uczniów klas I-III.
3) 04.02.2019 – została podsumowana akcja na wykonanie Kartki Walentynkowej.
4) 07.02.2019 – odbyły się bale karnawałowe dla dzieci z dwóch grup przedszkolnych, dla uczniów
klas I-III i uczniów klas IV-VIII.
5) styczeń-marzec – uczniowie klasy II realizowali cykl zajęć profilaktycznych promujących zdrowe
nawyki żywieniowe. Przygotowywali soki, kolorowe kanapki, a w Tłusty Czwartek upiekli
pączki.
6) 12.03.2019 – odbyło się posiedzenie rady pedagogicznej mające na celu przypomnienie zasad
organizowania egzaminu po klasie ósmej.
7) 14.03.2019 – odbył się pokaz sokolniczy w ramach działań związanych z realizacją podstawy
programowej nauczania przyrody i biologii oraz w ramach działań ekologicznych realizowanych
we wszystkich klasach.
8) 15.03.2019 – odbyły się gminne eliminacje ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod
hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które przeprowadzono w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie. Szkołę oraz OSP Gościszewo reprezentowali uczniowie
przygotowywani do turnieju przez nauczyciela techniki.
9) 23.03.2019 – uczniowie wzięli udział w Konkursie Recytatorskim o „Złote Usta” organizowanym
w SCK w Sztumie.
10) 28.03.2019 – uczniowie klasy III uczestniczyli w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie w
Gminnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej „Żyj zdrowo i ekologicznie” zajmując II miejsce.
11) 28.03.2019 – uczniowie klasy V rywalizowali z rówieśnikami w Gminnym Konkursie BRD
organizowanym w Zespole Szkół w Czerninie.
12) 11-22.02.2019 – w odbywały się drobne prace remontowe: (m.in. malowanie pomieszczenia
socjalnego dla pracowników niepedagogicznych, malowanie byłego kantorka sportowego z
przeznaczeniem na magazyn artykułów papierniczych i chemicznych) oraz montaż dodatkowych
kamer w systemie monitoringu.
5. W Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. „Kubusia Puchatka” w Sztumie:
1) 30.01.2019 – w grupach 5 - 6 latków odbyło się spotkanie z leśnikiem w ramach realizowanego
projektu „Poznaję, szanuję i chronię przyrodę”. Celem przewodnim spotkania była pogadanka o
zwierzętach żyjących w pobliskich lasach, a także przekazanie leśnikowi żywności dla zwierząt
leśnych zebranej podczas przedszkolnej zbiórki.
2) 06.02.2019 – w przedszkolu odbył się „Dzień łamigłówek”. Celem rozgrywek międzygrupowych
było doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi, klasyfikowania obiektów, ćwiczenia w
porównywaniu, a także integracja dzieci z różnych grup przedszkolnych. Przedszkolaki z
zaangażowaniem rozwiązywały w drużynach różne łamigłówki i rebusy. Dzieci wykonywały
takie zadania jak: układanie z figur geometrycznych pajaca lub bałwanka, dopasowywanie
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3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)
10)
11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

obrazków z odpowiednim cieniem, segregowanie przedmiotów pod względem wielkości,
przeliczanie elementów.
07.02.2019 – w przedszkolu odbyła się zbiórka baterii pt. „Eko Walentynki”. Przedszkolaki za
przyniesione baterie otrzymywały lizaki.
09.02.2019 – odbył się Bal karnawałowy w sali starostwa, tematem przewodnim był motyw
ludowy, co odzwierciedlała garderoba pracowników przedszkola, a także wystrój sali i
przedsionka.
14.02.2019 – wszystkie przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach czekoladowych, których
celem było pobudzenie zmysłu smaku, wykorzystując zdolności manualne i kreatywne myślenie
uczestników. Warsztaty zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Dzieci” w
ramach projektu „Kreatywne ferie”.
21 – 22 .02.2019 – 7 grup przedszkolnych uczestniczyło w warsztatach świeczkowych, które
zostały sfinansowane przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Dzieci” w ramach projektu „Kreatywne
ferie”.
27.02.2019 – w ramach realizowanego projektu ekologicznego, grupa 6 latków obchodziła „Dzień
niedźwiedzia polarnego”. Celem zajęć było wzbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz
wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt biegunów polarnych.
27.02.2019 – w grupie 5 latków odbyła się uroczystość pt. „Zimowe urodziny”. W tym dniu
wszystkie dzieci, które w okresie zimowym obchodziły urodziny świętowały swój dzień.
05.03.2019 – dzieci z grupy 4 latków w ramach realizowanej tematyki kompleksowej wybrały się
na pieszą wycieczkę do sklepu. Celem wyjścia było poznanie wyposażenia sklepu.
07.03.2019 – dzieci 4 letnie udały się do Zakładu Fryzjerskiego w Sztumie i poznały pracę
fryzjera.
12.03.2019 – nasze przedszkole zorganizowało ogólnoprzedszkolny przegląd recytatorski pod
hasłem „Brzechwa i Tuwim dzieciom”, który odbył się w sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie. Przegląd przeznaczony był dla wszystkich grup
przedszkolnych. Wzięło w nim udział około 250 dzieci. Celem przeglądu było popularyzowanie
poezji dziecięcej, rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie dzieci poezją, zachęcanie
do występów, prezentacja umiejętności dzieci, a także wspieranie działań twórczych dzieci w
różnych formach aktywności.
21.03.2019 – wszystkie przedszkolaki uczestniczyły w obchodach z okazji Powitania Wiosny.
Dzieci poznały zwyczaje związane z powitaniem wiosny i pożegnaniem zimy, a także rozbudzały
wrażliwość na piękno przyrody. Starsze grupy uczestniczyły w przemarszu ulicami miasta w
barwnym korowodzie z Marzanną.
21.03.2019 – wszystkie przedszkolaki obchodziły „Światowy Dzień Osób Z Zespołem Downa”,
który nazywany jestem Dniem Kolorowej Skarpetki. Tego dnia wszyscy przyszli ubrani w
skarpetkach nie do pary, nawiązując do takiego właśnie dnia: nie do pary czyli trzeciego
dodatkowego chromosomu w łańcuchu DNA, powodującego zaburzenia w rozwoju nazywane
Zespołem Downa.
21 – 22.03.2019 – wszystkie przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach pszczelarskich. Była to
wyjątkowa okazja, by poczuć klimat prawdziwej pasieki, oraz dowiedzieć się czym jest i w jaki
sposób produkuje się miód, a także jakie są jego rodzaje.
22.03.2019 – w ramach projektu ekologicznego, dzieci z grupy 6 latków obchodziły „Dzień
wody”.
27.03.2019 – 3 grupy przedszkolne tj. 5-6 latki wybrały się na wycieczkę do lasu, której celem
było sadzenie drzew. Było to zadanie realizowane w ramach projektu Klubu Ekoludków „Poznaję,
szanuję i chronię przyrodę”.
04.04.2019 – dwie grupy 5 - 6 latków wybrały się na wycieczkę do Torunia. Dzieci poznały
historię Torunia, tajemnicę wypieku i kształtu pierników, a także dowiedziały się kim był Mikołaj
Kopernik.
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18) 04.04.2019 – przedszkolaki z grupy 5 latków udały się na wizytę do Urzędu Miasta i Gminy
Sztum. Było to spotkanie w ramach realizowanego projektu pt. „Szlakiem znanych miejsc w
Sztumie”.
19) 05.04.2019 – w ramach projektu „Szlakiem znanych miejsc w Sztumie”, przedszkolaki
realizujące projekt uczestniczyły w kulinarnych warsztatach, które poprowadziły panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Czerninie.
20) Kontynuacja projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury” , „W świecie dobrych i złych
emocji”, projektu plastycznego „Kreatywny maluch”, „Zwierzaki i ich przyjaciele dzieciaki”,
„Kubusiowi przyjaciele natury”, „Ja też mam talent”, „Klub zdrowej wiewiórki”, „Akademia
Aquafresh”, „Przyjaciele Zippiego”.
21) Prowadzenie dodatkowych bezpłatnych zajęć dla przedszkolaków – kółko matematyczne i kółko
plastyczne, których celem jest stwarzanie możliwości do rozwijania zdolności i zainteresowań
dzieci.
22) Udział w ogólnopolskiej kampanii społecznościowej „Całą Polska Czyta Dzieciom” – cykliczne
wyjścia do kina na „głośne czytanie” – wszystkie grupy przedszkolne.
23) 14.03.2019 – dzieci z grupy 6- latków nawiązały kontakt i współpracę z Przedszkolem Nr 24 w
Elblągu. Przedszkolaki do swoich nowych kolegów i koleżanek wysłali przyjazny list i kolorowe
rysunki.
24) 15.03.2019 – grupy 5-6 latków uczestniczyły w przedstawieniu wykonanym przez dzieci i
pracowników SOSW Uśnice.
25) 01-02.04.2019 – dzieci z grup 4 - 5 latków wybrały się na wycieczkę do „Artystycznej Przystani”
w Dzierzgoniu. Celem wyjazdu był udział w warsztatach zdobnictwa pisanek oraz zwiedzanie
Galerii Pisanek.
26) 03.04.2019 – w przedszkolu odbył się interaktywny pokaz iluzji pt. „Wyczaruj sobie jajeczko
wielkanocne”.
27) 25.03 – 05.04.2019 – wszystkie grupy przedszkolne wybrały się do Kulkolandii, która znajduje
się przy Tęczowym Przedszkolu „Jaś, Beatka, Franek”.
6. W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi:
1) Realizowano zajęcia w ramach projektu „Mały Mistrz”
2) 01.03.2019 – Uroczyste spotkanie dzieci z dziadkami i babciami
3) 21.03.2019 – Obchody Dnia Wiosny
4) 01.2019 – Ogólnopolski konkurs zadań matematycznych – laureat – Marcin Kwella
5) 18.03.2019 – Konkurs rachmistrzów – etap szkolny
6) 15.03.2019 – Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – etap powiatowy
7) 21.03.2019 – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
8) 26.03.2019 – Olimpiada Gier Matematycznych – Sztum – V miejsce
9) 28.03.2019 – Turniej BRD – III miejsce
10) 02.04.2019 – Konkurs matematyczny – EDI PANDA
11) 26.02.2019 – Rada podsumowująca - sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I semestr
2018/2019
12) I – IV Spór zbiorowy ze związkami zawodowymi dot. wynagrodzeń
13) 28.02.2019 – szkolenie nauczycieli – Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni
14) III-IV 2019 – Wiosenne prace porządkowe
IX. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
23.01.2019
13:00
14:00-18:00
15:00-18:00
15:15-18:00
24.01.2019
13:00

zespół wokalny UTW M. Sawicki
nauka gry na gitarze K. Tarasiuk
nauka gry na keyboardzie M. Sawicki
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
zespół wokalny UTW M. Sawicki
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14:30
język angielski UTW N. Markiewicz
15:00-20:00
zajęcia wokalne dla młodzieży M. Sawicki
16:00
Joga UTW A. Furyk
16:30-17:30
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
25.01.2019
Spotkanie Noworoczne Burmistrza z mieszkańcami
26.01.2019
13:00-15:00
zabawa karnawałowa – sołectwo Sztumskie Pole
15:00-17:00
zabawa karnawałowa - sołectwo Piekło
18:00
KINO ,,Pech to nie grzech”
27.01.2019
13:00-15:00
zabawa karnawałowa- Sołectwo Gościszewo
15:00-17:00
zabawa karnawałowa - (Sołectwo Kępina + Zajezierze)- sala czekoladowa SCK
18:00
KINO ,,Pech to nie grzech”
28.01.2019
12:00
joga UTW A. Furyk
18:00
KINO ,,Pech to nie grzech”
15:00-19:00
zajęcia wokalne dla młodzieży M. Sawicki
15:15-18:00
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
29.01.2019
14:30
warsztaty żywienia UTW K. Januszkiewicz
15:45-17:30
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
16:00-17:00
zajęcia plastyczne dla dzieci A. Bartnicka
16:00
warsztaty ruchowe UTW E. Piotrowska
30.01.2019
13:00
zespół wokalny UTW M. Sawicki
14:00-18:00
nauka gry na gitarze K. Tarasiuk
15:00-18:00
nauka gry na keyboardzie M. Sawicki
15:15-18:00
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
1.02.2019
7:00-11:00
,,Lekcja w kinie” – spotkanie edukacyjne dla uczniów (obsługa nagłośnienia)
16:00
KINO ,,Asteriks i Obeliks tajemnica magicznego wywaru”
18:00
KINO ,,Bohemian Rhapsody”
2.02.2019
18:55
transmisja opery MET „Carmen”
16:00
KINO ,,Asteriks i Obeliks tajemnica magicznego wywaru”
13:00-15:00
zabawa karnawałowa – sołectwo Sztumska Wieś + Parowy
15:00-17:00
zabawa karnawałowa- sołectwo Postolin
3.02.2019
16:00
KINO ,,Asteriks i Obeliks tajemnica magicznego wywaru”
18:00
KINO ,,Bohemian Rhapsody”
15:00-17:00
zabawa karnawałowa- sołectow Uśnice + Parpary
4.02.2019
12:00
joga UTW A. Furyk
13:00
warsztaty fotografii cyfrowej UTW A. Skrobisz
15:00-19:00
zajęcia wokalne dla młodzieży M. Sawicki
15:15-18:00
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
15:30-18:00
spotkanie Związku Emerytów ZK w Sali czekoladowej (obsługa spotkania)
5.02.2019
8:00-12:00
zajęcia SP2 „Bezpieczne ferie” (obsługa nagłośnienia)
15:45-17:30
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
16:00-17:00
zajęcia plastyczne dla dzieci A. Bartnicka
16:00
warsztaty ruchowe UTW E. Piotrowska
18:00
DKF ,,Ostatnie prosecco hrabiego Ancillotto”
6.02.2019
9:00
oprowadzanie dzieci z przedszkola po Kinie Powiśle
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13:00
14:00-18:00
15:00-18:00
15:15-18:00
7.02.2019
10:00
14:30
15:00-20:00
16:00
16:30-17:30
8.02.2019
9:00
18:00
18:00

zespół wokalny UTW M. Sawicki
nauka gry na gitarze K. Tarasiuk
nauka gry na keyboardzie M. Sawicki
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
spotkanie z cyklu „cała Polska czyta dzieciom” (udostępnienie sali)
język niemiecki UTW E. Michalik
zajęcia wokalne dla młodzieży M. Sawicki
Joga UTW A. Furyk
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
dodatkowy seans filmowy dla szkoły ,,Asteriks i Obeliks”
KINO ,,UNDERDOG”
Wernisaż Stowarzyszenia Plastyków „Paleta”

9.02.2019
Zakończenie sezonu Klubu Zantyr (obsługa spotkania, nagłośnienie)
18:00
KINO ,,UNDERDOG”
10.02.2019
18:00
KINO ,,UNDERDOG”
11.02.2019
10:00
spektakl dla dzieci ,,Nowe przygody Doktora Dolittle” (Ferie dla dzieci)
12:00
Joga UTW A. Furyk
15:00-19:00
zajęcia wokalne dla młodzieży M. Sawicki
15:15-18:00
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
12.02.2019
10:00
dodatkowy seans kinowy dla przedszkola „Ralph Demolka”
15:45-17:30
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
16:00-17:00
zajęcia plastyczne dla dzieci A. Bartnicka
16:00
warsztaty ruchowe UTW E. Piotrowska
13.02.2019
13:00
zespół wokalny UTW M. Sawicki
14:00-18:00
nauka gry na gitarze K. Tarasiuk
15:00-18:00
nauka gry na keyboardzie M. Sawicki
15:15-18:00
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
14.02.2019
12:30-15:30
przygotowanie pokazu oraz III Sztumski Pokaz Mody Fantazyjnej dla Dzieci (ferie)
13:00
zespół wokalny UTW M. Sawicki
14:30
język niemiecki UTW E. Michalik
15:00-20:00
zajęcia wokalne dla młodzieży M. Sawicki
16:00
Joga UTW A. Furyk
16:30-17:30
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
18:00
KINO ,,Kogel Mogel 3”
15.02.2019
18:00
KINO ,,Kogel Mogel 3”
16.02.2019
18:00
KINO ,,Kogel Mogel 3”
20:00
KINO ,,Kogel Mogel 3”
17.02.2019
13:00-18:00
Walentynkowy Turniej Baśki (obsługa spotkania)
18:00
KINO ,,Kogel Mogel 3”
18.02.2019
12:00
joga UTW A. Furyk
13:00
warsztaty fotografii cyfrowej UTW A. Skrobisz
15:00-19:00
zajęcia wokalne dla młodzieży M. Sawicki
15:15-18:00
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
19:00
koncert Macieja Balcara
19.02.2019
10:00
dodatkowy seans kinowy dla dzieci ze szkoły “Królowa Śniegu”
15:45-17:30
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
16:00-17:00
zajęcia plastyczne dla dzieci A. Bartnicka
16:00
warsztaty ruchowe UTW E. Piotrowska
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18:00
20.02.2019
13:00
14:00-18:00
15:00-18:00
15:15-18:00
15:00-17:00
21.02.2019
12:00
13:00-15:00
14:30-15:30
16:00-17:00
16:00-18:00
16:30-17:30
22.02.2019
16:00-18:00
16:00
23.02.2019
16:00
19:00
13:00-15:00
15:00-17:00
24.02.2019
16:00
13:00-15:00
15:00-17:00
25.02.2019
12:00
15:00-19:00
15:15-18:00
26.02.2019
14:30
15:45-17:30
16:00-17:00
16:00
27.02.2019
13:00
14:00-18:00
15:00-18:00
15:15-18:00
28.02.2019
13:00
14:30
15:00-20:00
16:00

16:30-17:30
1.03.2019
16:00
18:00
18:00
2.03.2019
16:00
18:55
3.03.2019
16:00
18:00
4.03.2019
12:00
13:00
15:00-19:00

DKF „Nadmiar łaski”
zespół wokalny UTW M. Sawicki
nauka gry na gitarze K. Tarasiuk
nauka gry na keyboardzie M. Sawicki
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
zabawa karnawałowa dla dzieci ze Sztumu (sala czekoladowa)
spektakl dla dzieci ,,Lodowa Kraina” (ferie)
otwarte zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży ,,Śpiewajmy razem” M. Sawicki
język niemiecki UTW E. Michalik
joga UTW A. Furyk
zabawa karnawałowa - sołectwo Czernin
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
zabawa karnawałowa - sołectwo Gronajny
KINO ,,Ralph Demolka w internecie”
KINO ,,Ralph Demolka w internecie”
retransmisja koncertu noworocznego Andre Rieu z Sydney
zabawa karnawałowa - sołectow Pietrzwałd
zabawa karnawałowa - sołectwo Biała Góra
KINO ,,Ralph Demolka w internecie”
zabawa karnawałowa – sołectwo Koślinka
zabawa karnawałowa – sołectwo Barlewice + ul. Domańskiego
joga UTW A. Furyk
zajęcia wokalne dla młodzieży M. Sawicki
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
warsztaty żywienia UTW K. Januszkiewicz
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
zajęcia plastyczne dla dzieci A. Bartnicka
warsztaty ruchowe UTW E. Piotrowska
zespół wokalny UTW M. Sawicki
nauka gry na gitarze K. Tarasiuk
nauka gry na keyboardzie M. Sawicki
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
zespół wokalny UTW M. Sawicki
język niemiecki UTW E. Michalik
zajęcia wokalne dla młodzieży M. Sawicki

Joga UTW A. Furyk
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
KINO ,,Sekretny świat kotów”
KINO ,,Zabawa zabawa”
wernisaż - Filip Sendal „Tożsamość”
KINO ,,Sekretyny świat kotów”
transmisja opery z MET „Córka Pułku”
KINO ,,Sekretyny świat kotów”
KINO ,,Zabawa zabawa”
joga UTW A. Furyk
warsztaty fotografii cyfrowej UTW A. Skrobisz
zajęcia wokalne dla młodzieży M. Sawicki
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15:15-18:00
5.03.2019
14:30
15:45-17:30
16:00-17:00
16:00
18:00
6.03.2019
13:00
14:00-18:00
15:00-18:00
15:15-18:00
7.03.2019
10:00
14:30
15:00-20:00
16:00
16:30-17:30
8.03.2019
9:00
10:30-13:00
18:00
9.03.2019
18:00
20:00
10.03.2019
18:00
11.03.2019
12:00
15:00-19:00
15:15-18:00
12.03.2019
15:45-17:30
16:00-17:00
16:00
13.03.2019
13:00
14:00-18:00
15:00-18:00
15:15-18:00
14.03.2019
14:30
15:00-20:00
16:00
16:30-17:30
15.03.2019
8:30-12:00
18:00
16.03.2019
18:00
17.03.2019
18:00
18.03.2019
12:00
13:00
15:00-19:00

zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
warsztaty żywienia UTW K. Januszkiewicz
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
zajęcia plastyczne dla dzieci A. Bartnicka
warsztaty ruchowe UTW E. Piotrowska
DKF „Vice”
zespół wokalny UTW M. Sawicki
nauka gry na gitarze K. Tarasiuk
nauka gry na keyboardzie M. Sawicki
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
spotkanie z cyklu „cała Polska czyta dzieciom” (udostępnienie sali)
język niemiecki UTW E. Michalik
zajęcia wokalne dla młodzieży. M. Sawicki
Joga UTW A. Furyk
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
dodatkowy seans filmowy dla szkoły „Ralph Demolka w internecie”
Dzień Kobiet pod UMiG (nagłośnienie)
KINO ,,Planeta Singli 3”
KINO ,,Planeta Singli 3”
KINO „Planeta Singli 3”
KINO ,,Planeta Singli 3”
joga UTW A. Furyk
zajęcia wokalne dla młodzieży M. Sawicki
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
zajęcia plastyczne dla dzieci A. Bartnicka
warsztaty ruchowe UTW E. Piotrowska
zespół wokalny UTW M. Sawicki
nauka gry na gitarze K. Tarasiuk
nauka gry na keyboardzie M. Sawicki
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
język niemiecki UTW E. Michalik
zajęcia wokalne dla młodzieży M. Sawicki
Joga UTW A. Furyk
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
spektakl ,,Brzydkie kaczątko” SOSW w Uśnicach (obsługa techniczna)
KINO ,,Kobiety Mafii 2”
KINO ,,Kobiety Mafii 2”
KINO ,,Kobiety Mafii 2”
Joga UTW A. Furyk
Warsztaty fotografii cyfrowej UTW A. Skrobisz
zajęcia wokalne dla młodzieży M. Sawicki
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15:15-18:00
19.03.2019
15:45-17:30
16:00-17:00
16:00
18:00
20.03.2019
13:00
14:00-18:00
15:00-18:00
15:15-18:00
21.03.2019
14:30
15:00-20:00
16:00
16:30-17:30
22.03.2019
18:00
18:00
23.03.2019
11:00
18:00
24.03.2019
10:00-13:00
11:00
14:00-18:00
25.03.2019
15:00-20:00
16:00
16:30-17:30
26.03.2019
10:00-15:00
15:45-17:30
16:00-17:00
16:00
27.03.2019
13:00
14:00-18:00
15:00-18:00
15:15-18:00
28.03.2019
14:30
15:00-20:00
16:00
16:30-17:30
17:00
29.03.2019
16:00
30.03.2019
19:00
16:00
31.03.2019
16:00
1.04.2019
16:00
12:00-13:00

zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
zajęcia plastyczne dla dzieci A. Bartnicka
warsztaty ruchowe UTW E. Piotrowska
DKF ,,Faworyta”
zespół wokalny UTW M. Sawicki
nauka gry na gitarze K. Tarasiuk
nauka gry na keyboardzie M. Sawicki
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
język niemiecki UTW E. Michalik
zajęcia wokalne dla młodzieży M. Sawicki
Joga UTW A. Furyk
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
KINO ,,Green Book”
wernisaż Anity Domerackiej „Pejzaże duszy”
Konkurs o "Złote Usta" - Powiatowe Spotkania z Poezją
KINO ,,Green Book”
spotkanie Związku Wędkarskiego (udostępnienie sali)
konkurs o "Złote Usta" - Powiatowe Spotkania z Poezją
dodatkowe zajęcia taneczne A. Niewińska
zajęcia wokalne dla młodzieży M. Sawicki
Joga UTW A. Furyk
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
Olimpiada Gier Matematycznych (Mistrzostwa Polski) (udostępnienie sali)
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
zajęcia plastyczne dla dzieci A. Bartnicka
warsztaty ruchowe UTW E. Piotrowska
zespół wokalny UTW M. Sawicki
nauka gry na gitarze K. Tarasiuk
nauka gry na keyboardzie M. Sawicki
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
nauka języka niemieckiego UTW: E. Michalik
zajęcia wokalne dla młodzieży M. Sawicki
Joga UTW A. Furyk
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
Wykład: Wacław Bielecki “Moniuszko” (org: Biblioteka)
KINO ,,Jak wytresować Smoka 3”
Retransmisja opery MET „Dziewczyna z dzikiego zachodu”
KINO ,,Jak wytresować Smoka 3”
KINO ,,Jak wytresować Smoka 3”
Przegląd Twórczości Artystycznej (obsługa techniczna- dekoracje)
Joga UTW A. Furyk
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13:00-14:30
15:00-19:00
2.04.2019
8:00-16:00
16:00-17:00
16:00-17:00
16:30-17:30
03.04.2019
13:00-15:00
14:00-18:00
15:00-18:00
16:00-19:30
04.04.2019
10:00
14:30-15:30
15:00-20:00
16:00-17:00
16:30-17:30
19:00
05.04.2019
16:00-21:00
16:00 KINO
18:00 KINO
06.04.2019
11:00
16:00
18:00
07.04.2019
16:00
18:00
08.04.2019
16:30
12:00-13:00
15:00-19:00
09.04.2019
16:00-17:00
16:00-17:00
18:00
10.04.2019
13:00-15:00
14:00-18:00
15:00-18:00

warsztaty fotografii cyfrowej UTW A. Skrobisz
zajęcia wokalne M. Seibert
Przegląd Twórczości Artystycznej Uśnice (obsługa techniczna- dekoracje)
warsztaty ruchowe E. Piotrowska
zajęcia plastyczne A. Bartnicka
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
zespół wokalny UTW M. Sawicki
nauka gry na gitarze K. Tarasiuk
nauka gry na keyboardzie M. Sawicki
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
spotkanie z cyklu „cała Polska czyta dzieciom” (udostępnienie sali)
warsztaty języka niemieckiego E. Michalik
zajęcia wokalne dla młodzieży od lat 11 M. Sawicki
joga UTW A. Furyk
zajęcia taneczne dla dzieci A. Niewińska
Koncert VOO VOO
Sztumska Orkiestra Dęta A. Lachowicz
KINO „Corgi psiak Królowej”
KINO „Całe szczęście”
64 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - etap rejonowy
KINO „Corgi psiak Królowej”
KINO „Całe szczęście”
KINO „Corgi psiak Królowej”
KINO „Całe szczęście”
Konkurs Potraw Wielkanocnych
Joga UTW A. Furyk
zajęcia wokalne M. Seibert
zajęcia plastyczne dla dzieci A. Bartnicka
zajęcia ruchowe E. Piotrowską
DKF „Girl”
zajęcia wokalne UTW M. Sawicki
nauka gry na gitarze K. Tarasiuk
nauka gry na keyboardzie M. Sawicki

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor

33 | S t r o n a

