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 (VIII sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 29 maja 2019 roku
Na dzisiejszą sesję przygotowałem i skierowałem pod obrady sesji 3 projekty uchwał.
W okresie sprawozdawczym podjęto decyzje, zarządzenia oraz rozstrzygnięcia w następujących
sprawach:
I.

W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:

Wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie mających swoją siedzibę i prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Sztum.
Wypłynęły 3 wnioski:
1. Stowarzyszenie Przystań Biała Góra – wniosek rozpatrzono pozytywnie i udzielono pożyczki na
kwotę 31.096,80 zł,
2. Klub piłkarski RUCH Gościszewo – wniosek rozpatrzono pozytywnie i udzielono pożyczki na
kwotę 31.138,10 zł,
3. Klub sportowy Czernin – wniosek w trakcie rozpatrywania (wnioskowano o pożyczkę w kwocie
29.578,50zł).
Zmian w budżecie gminy na 2019 rok:
1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.26.2018.MJ z dnia 29.04.2019 r.
zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. został zwiększony plan
dotacji na rok 2019 w dziale 801. Powyższe środki, pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa
poz. 52, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.
1) Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale 801 „Oświata i
wychowanie” w rozdz.:
a)
80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększono plan dotacji o kwotę
5.612 zł na dochody bieżące (§ 2030) i wydatki bieżące (na § 4210 kw.1.403 zł i na § 2540
kwota 4.209 zł), w ramach zadań własnych,
b) 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach, …” zwiększono plan dotacji o kwotę 4.209 zł na dochody
bieżące (§ 2030) i wydatki bieżące (§ 2540), w ramach zadań własnych,
2) Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale 801 „Oświata i
wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” zmniejszono plan dotacji o kwotę 8.418 zł dochody
bieżące (§ 2030) i wydatki bieżące (§ 2540), w ramach zadań własnych,
2. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.15.3.2019.EP z dnia 25.04.2019
r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr MF/FG1.4143.3.86.2019.MF.1051 z dnia 24 kwietnia
2019 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2019 rok z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7
w kwocie 505.762 zł (§ 2010) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I
terminie płatniczym 2019 roku,
2) 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa” w rozdz. 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego na podstawie pisma
Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD – 803-4/19 z dnia 05.04.2019 r.
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przyznano dotację celową w kwocie 25.621 zł (§ 2010), z przeznaczeniem na przygotowanie i
przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.
(§3030), w ramach zadań zleconych,
3) 852 „Pomoc społeczna” w tym w rozdz.:
a) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.1.2.2019.SM z dnia 10.04.2019 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
1/1.2/2019 z dnia 10.04.2019 r. zwiększono plan dotacji na rok 2019 w kwocie 1.119 zł
(§2010). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 24) z przeznaczeniem na
wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2019 r. dla odbiorców
wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy
w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, (na §3110 kwotę 1.097 zł i na §4300 kwotę 22
zł), w ramach zadań zleconych,
b) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.98.2019.SM1 z dnia 29.04.2019 r. – decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1/98/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r zwiększono plan dotacji o
kwotę 1.440 zł dochody (§2010) i wydatki (§3030), z przeznaczeniem na wypłacanie
wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.. 18 ust. 1
pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, w ramach zadań zleconych,
c) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.57.2019.SM2 z dnia
29.04.2019 r. – decyzją Wojewody Pomorskiego nr 2/57/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.
zwiększono plan dotacji na rok 2019 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25 o kwotę
10.950 zł dochody (§ 2010) i wydatki (§ 4300), z przeznaczeniem na organizowanie i
świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w ramach
zadań zleconych,
d) 85295 „Pozostała działalność”:
− na podstawie zawartej dnia 2 kwietnia 2019 r. w Warszawie umowy numer DPS/IV
38/OZKS/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach
Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Od zależności ku
samodzielności” – edycja 2019 r. w kwocie 48.150 zł dochody na (§ 2020), z
przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację tego programu, w tym: (§4010
kwotę 5.146 zł, §4110 kwotę 887 zł, §4120 kwotę 127 zł, §4170 kwotę 3.000 zł, §4210
kwotę 800 zł i §4300 kwotę 38.190 zł), zgodnie z w/w umową,
− na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.70.2019.SM1 z dnia 30.04.2019 r. – decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/70/2019
z dnia 30 kwietnia 2019 r. zwiększono plan dotacji na 2019 r. o kwotę 56.372 zł dochody
(§2030) i wydatki (§2800), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z
programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, na bieżące utrzymanie klubu
Senior+, w ramach zadań własnych,
4) 854„
Edukacyjna
opieka
wychowawcza”
w
rozdz.
85415
„Pomoc
materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.34. 1.2019.MJ z dnia 01.04.2019 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego z dnia 01.04.2019 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2019 rok w kwocie 78.644
zł (§ 2030). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.26) z przeznaczeniem na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z
art. 90d i 90e ustawy z systemie oświaty (na § 3240 kwotę 74.744 zł i § 3260 kwotę 3.900 zł),
5) 855 „Rodzina” w rozdz. 85503 „Karta dużej rodziny” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.21.2019.SM2 z dnia 03.04.2019 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 2/21/2019 z dnia 03.04.2019 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2019 rok w
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kwocie 543 zł (§ 2010). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.15) z
przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny
wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.) (§ 4210) w
ramach zadań zleconych.
3. Przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy
ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej kwotę 47.091 zł do działu:
1) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do rozdz. 90095 „Pozostała działalność”
kwotę 45.000 zł na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przy ul.
Chełmińskiej 11/Słowackiego”, w celu umożliwienia badania ofert w przedmiotowych
postępowaniu,
2) 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność” kwotę 2.091 zł na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§ 4300).
4. Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków
w dziale:
1) 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz.:
80101 „Szkoły podstawowe” w wydatkach bieżących zwiększa się o kwotę 18.100 zł wydatki
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
a) 80104 „Przedszkola” w wydatkach bieżących zmniejsza się o kwotę 2.353 zł wydatki jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
b) 80110 „Gimnazja” w wydatkach bieżących zmniejsza się o kwotę 30.690 zł wydatki jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
c) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w wydatkach bieżących zmniejsza się o kwotę 598 zł
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
d) 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, …” w wydatkach bieżących zwiększa się o kwotę 6.826 zł wydatki
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
e) 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 9.183 zł wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
f) 80152 „Realizacja zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, …” zmniejsza się o kwotę 468 zł wydatki jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
zgodnie z załączonymi planami finansowymi Dyrektorów poszczególnych jednostek
oświatowych,
2) 852 „Pomoc społeczna” z rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe” kwotę 9.700 zł (§ 3110) z wydatków bieżących w tym ze
świadczeń na rzecz osób fizycznych do rozdz. 85295 „Pozostała działalność” na wydatki
bieżące jednostek budżetowych w tym:
a) kwotę 1.350 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4170),
b) kwotę 8.350 zł na wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym kwotę
1.800 zł na §4210 i kwotę 6.550 na §4300),
z przeznaczeniem na wkład własny projektu w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej pn. „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2019 r.
3) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z rozdz. 90095 „Pozostała działalność” w
tym:
a) kwotę 10.000 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań (§ 4300) do rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na wydatki bieżące jednostek
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budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na §4300), na zabezpieczenie
środków na prace pielęgnacyjne drzew na terenie Miasta i Gminy,
b) kwotę 80.000 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych realizacją ich
statutowych zadań (§ 4300) do rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w celu
zabezpieczenia środków na sfinansowanie zamówienia (§ 4300).
II. REFERAT ORGANIZACYJNY I ZAMÓWIEŃ PUBLI:CZNYCH:
W okresie sprawozdawczym przygotowałem Raport o stanie Miasta i Gminy Sztum za rok 2018. To nowy
wymóg wynikający ze znowelizowanej w roku ubiegłym ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art.
28a ust. 1 Burmistrz, co roku ma obowiązek do końca maja przedłożyć radzie Raport o stanie gminy.
Ustawa bardzo ogólnie stanowi, co powinien zawierać Raport, czyli posumowanie działalności Burmistrza
w roku minionym, a w szczególności ma przedstawić realizację: polityk, programów i strategii, uchwał
Rady Miejskiej i Budżetu Obywatelskiego. Ponadto ustawodawca przyznał Radzie uprawnienia do
określania szczegółowych wymogów Raportu i na pewno taki projekt uchwały przedstawię radzie.
Dokument ten zostanie omówiony na sesji absolutoryjnej w dniu 17 czerwca br. W dniu dzisiejszym Raport
został udostępniony w programie esesja. Na dzisiejszej sesji przedłożę ten dokument na ręce pana
Przewodniczącego Rady.
Postępowania z zakresu prawa zamówień publicznych, które zostały przeprowadzone w dziale zamówień
publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie w ostatnim okresie międzysesyjnym na wnioski Referatu
Inwestycji, Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa i Referatu Rozwoju Lokalnego to:
„Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia, na zadanie pn. Utworzenie nowej siedziby
Biblioteki Publicznej w Sztumie”
W dniu 23.04.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W postepowaniu został wybrany
Wykonawca ZPH „LUMAR” ul. Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz.
Umowę zawarto w dniu 30.04.2019 r.
1.

„Przebudowa i budowa dróg osiedlowych obejmująca Osiedle Pieniężnego wraz z infrastrukturą
techniczną Etap II”
W dniu 23.04.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W postepowaniu został wybrany
Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST-BRUK Mariusz Pelcer, Straszewo 111,
82-420 Ryjewo. Umowę zawarto w dniu 02.05.2019 r.
2.

3.

„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”

Otwarcie oferto odbyło się w dniu 10.04.2019 r. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta Wykonawcy:
FLORSERWIS, ul. Furmańska 1, 82-500 Kwidzyn za kwotę 84.600,00 zł. W dniu 15.04.2019 r.
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, a 30.04.2019 r. zawarto umowę.
„BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZTUM”
Postępowanie przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki tzw. in-house . Do negocjacji
zaproszono PWiK Sp. z o.o. w Sztumie. Negocjacje odbyły się w dniu 18.04.2019 r. Wynegocjowano
realizację zamówienia za kwotę 545.000,00 zł brutto.
Umowę zawarto w dniu 30.04.2019 r.
4.

5.

„MODERNIZACJA DRÓG Z ZASTOSOWANIEM PŁYT YOMBO NA TERENIE GMINY

SZTUM Z PODZIAŁEM NA CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II OSP Postolin, Pietrzwałd dz. nr 27, CZĘŚĆ
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III Nowa Wieś od DK 55”. Przetarg ogłoszono w dniu 11.04.2019 r. W postepowaniu wpłynęły
oferty:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
Lp

2

3

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena / Długość
okresu gwarancji

TERENY ZIELONE
Marianna Kędziora

Mareza, ul. Długa
89
82-500 Kwidzyn

ZAKŁAD
GOSPODARKI
Komunalnej i
Mieszkaniowej w
Malborku Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Handlowo – Usługowe
Dominik Brzeziński

ul. Gen. De
Gaulle’a 70
82-200 Malbork

829.217,64 zł/
5 lat tj. 60 miesięcy
(maksymalna ilość
miesięcy)
614.470,39 zł/
5 lat tj. 60 miesięcy
(maksymalna ilość
miesięcy)

Sznurki 115
83-324 Brodnica
Górna

613.034,54 zł/
5 lat tj. 60 miesięcy
(maksymalna ilość
miesięcy)

Liczba
punktów –
kryterium
„Cena”

Liczba
punktów –
kryterium
„Długość
okresu
gwarancji”

Łączna liczba
przyznanych
punktów

44.36

40

84.36

59.86

40

99.86

60

40

100

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA
Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena / Długość
okresu gwarancji

1

TERENY ZIELONE
Marianna Kędziora

Mareza, ul. Długa 89
82-500 Kwidzyn

Usługi Transportowe
„DARIA” Krzysztof
Czałpiński

ul. Zawadzkiego 83/1
82-440 Dzierzgoń

79.427,07 zł/
5 lat tj. 60 miesięcy
(maksymalna ilość
miesięcy)
98.000,00 zł
4 lata tj. 48 miesięcy

ZAKŁAD GOSPODARKI
Komunalnej i
Mieszkaniowej w
Malborku Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Handlowo – Usługowe
Dominik Brzeziński

ul. Gen. De Gaulle’a 70
82-200 Malbork

2

3

4

Sznurki 115
83-324 Brodnica Górna

68.854,01 zł/
5 lat tj. 60 miesięcy
(maksymalna ilość
miesięcy)
61.328,62 zł/
5 lat tj. 60 miesięcy
(maksymalna ilość
miesięcy)

Liczba punktów
– kryterium
„Cena”

Liczba punktów –
kryterium
„Długość okresu
gwarancji”

Łączna liczba
przyznanych
punktów

46.33

40

86.33

37.55

20

57.55

53.44

40

93.44

60

40

100

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1

TERENY ZIELONE
Marianna Kędziora

Mareza, ul. Długa 89
82-500 Kwidzyn

Usługi Transportowe
„DARIA” Krzysztof
Czałpiński

ul. Zawadzkiego 83/1
82-440 Dzierzgoń

USŁUGI TRANSWOD- KAN
P.H.M.B. Eugeniusz
Miklewicz
ZAKŁAD
GOSPODARKI
Komunalnej i
Mieszkaniowej w
Malborku Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Handlowo –
Usługowe Dominik
Brzeziński

ul. Na Skarpie 4
82-420 Ryjewo

2

3

4

5

ul. Gen. De Gaulle’a
70
82-200 Malbork

Sznurki 115
83-324 Brodnica
Górna

Cena / Długość
okresu gwarancji
151.815,19 zł/
5 lat tj. 60 miesięcy
(maksymalna ilość
miesięcy)
179.195,00 zł
4 lata tj. 48 miesięcy
122.587,61 zł/
5 lat tj. 60 miesięcy
(maksymalna ilość
miesięcy)
138.542,77 zł/
5 lat tj. 60 miesięcy
(maksymalna ilość
miesięcy)
117.124,29 zł/
5 lat tj. 60 miesięcy
(maksymalna ilość
miesięcy)

Liczba
punktów –
kryterium
„Cena”

Liczba pkt.–
kryterium
„Długość
okresu
gwarancji”

Łączna liczba
przyznanych
punktów

46.29

40

86.29

39.22

20

59.22

57.33

40

97.33

50.72

40

90.72

60

40

100
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W dniu 10.05.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W postepowaniu we wszystkich
częściach zamówienia wybrano: Przedsiębiorstwo Handlowo– Usługowe, Sznurki 115, 83-324
Brodnica Górna.
6.

„Termomodernizacja części budynku przy ul. Chełmińskiej 11/ Słowackiego w Sztumie”

W dniu 16.04.2019 r. opublikowano przetarg. 08 maja .2019 r. odbyło się otwarcie ofert.
W postępowaniu wpłynęły 4 oferty tj.:
Lp.

Cena brutto oferty
w PLN
352.626,61 zł

Długość okresu
gwarancji
5 lat tj. 60 miesięcy

Gościszewo 11C
82-400 Sztum

321.106,70 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

ul. Kwidzyńska 31A
82-500 Rakowiec

386.396,30 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

ul. Grudziądzka 28/1
82-500 Kwidzyn

436.000,00 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1

P.P.H.U. „DAW-MAR”
Dawid Markowicz

ul. Grudziądzka 19B
82-500 Kwidzyn

2

RZEMIOSŁO
BUDOWLANE Arkadiusz
Rawiński
REMBUD Krzysztof
Paziewski
INSTAL ELEKTRO
Sp. z o.o.

3

4

Wyboru oferty dokonano w dniu 22.05.2019 r. wyłoniony wykonawca to: RZEMIOSŁO BUDOWLANE
Arkadiusz Rawiński, Gościszewo 11C, 82-400 Sztum.
7.

„UTRZYMANIE (administrowanie) PLAŻY MIEJSKIEJ W SZTUMIE”

Postępowanie przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki tzw. in-house . Do negocjacji
zaproszono PWiK Sp. z o.o. w Sztumie. Negocjacje odbyły się w dniu 17.05.2019 r. Wynegocjowano
realizację zamówienia za kwotę 165.800,00 zł brutto.
8.

„Modernizację wraz z karosacją średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 2.5/16
marki STAR 266 na podwoziu z napędem 6 x 6 dla potrzeb wynikających z działalności
ratowniczo – gaśniczej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Górze”

W dniu 09.05.2019 r. opublikowano przetarg. W dniu 22.05.2019 r. odbyło się otwarcie ofert.
W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 23.05.2019 r. unieważniono postępowanie.
9.

„Zakładanie, konserwację, pielęgnację i utrzymanie zieleni miejskiej
na wybranych terenach miasta Sztum”

W dniu 16.05.2019 r. opublikowano przetarg. W dniu 24.05.2019 r. odbyło się otwarcie ofert.
W postępowaniu wpłynęły 2 oferty tj.
Lp.
1
2

Nazwa Wykonawcy
PHU Wasko Dariusz
Rostankowski
Łukasz Bazylczuk
GARDEN

Adres Wykonawcy
Mareza, ul. Długa 17,
82-500 Kwidzyn
ul. Paderewskiego 81A
86-300 Grudziądz

Cena brutto oferty
w PLN
263.548,33 zł

Czas reakcji na usuniecie
szkody
1 dzień roboczy

289.690,40 zł

1 dzień roboczy
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III. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI:
Zakończone zadania inwestycyjne
1. Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą osiedle Witosa.
W dniu 15 kwietnia 2019r. dokonano odbioru końcowego powyższego zadania inwestycyjnego.
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
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.
Zadania inwestycyjne na ukończeniu:
1. Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie KWADRO
Wykonawcą robót budowlanych jest Firma REMBUD Krzysztof Paziewski z Rakowca za kwotę
3 651 208,99 zł. Obecnie kończone są prace wokół budynku. Po zamontowaniu stopni schodowych wejścia
na antresolę stwierdzono drgania schodów. Odbyło się spotkanie z projektantami i w chwili obecnej
przygotowywane jest rozwiązanie zamienne wzmacniające konstrukcję schodów. W związku z
powyższym ulegnie przesunięcie termin realizacji zadania o czas niezbędny na wykonanie rysunków
zamiennych i robót budowlanych. (planowany termin realizacji zadania był do 31 maja 2019r.). Ze
względu na powyższe odwołano odbiór inwestycji przez Straż Pożarną oraz Sanepid. 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.
Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji
1. Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia do Biblioteki Publicznej KWADRO
W dniu 30 kwietnia 2019r. zawarto umowę z firmą Zakład Produkcyjno-Handlowy LUMAR \na kwotę
370 511,67 zł. Termin realizacji – 3 miesiące od dnia podpisania umowy.
Nadzór autorski sprawuje biuro projektowe SML INZYNIEROWIE I ARCHITEKCI z Sopotu za kwotę
5 535,00 zł.
2. Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmująca osiedle Pieniężnego
W dniu 02 maja 2019r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Fast – Bruk Mariusz Pelcer ze Straszewa za kwotę 3 877 500,94 zł.
Termin realizacji zadania do 30 listopada 2019r. Nadzór inwestorski sprawuje firma DROG–BUD z
Tczewa za kwotę 49 876,50 zł. Obecnie wykonywane są prace rozbiórkowe.
3. Termomodernizacja części budynku przy ul. Chełmińskiej 11/Słowackiego w Sztumie
W dniu 22 maja 2019r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty tj. RZEMIOSŁO BUDOWLANE
Arkadiusz Rawiński Z Gościszewa za kwotę 321 106,70 zł.
Termin realizacji zadania 4 miesiące od dnia podpisania umowy.
W chwili obecnej przygotowywane są dokumenty do zawarcia umowy z wykonawca robót budowlanych.
Termin składania ofert na nadzór inwestorski upływa w dniu 28 maja 2019r.
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Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji
1. 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 jest Biuro Usług Projektowych Janusz
Winnicki z Kwidzyna. Koszt wykonania dokumentacji projektowej wyniesie 19 557,00 zł brutto z
terminem realizacji do końca 2019 roku. Obecnie wykonawca jest w trakcie opracowywania koncepcji
zagospodarowania terenu.
Przygotowywane dokumenty do udzielenia zamówienia na następujące inwestycje
1.
Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie. Przygotowano zlecenie na wykonanie programu
funkcjonalno-użytkowego dla budowy tężni solankowej wraz z niezbędnymi instalacjami wodnokanalizacyjnymi i elektrycznymi, przyłączami: wodno-kanalizacyjnymi elektrycznym,
utwardzeniem terenu w fosie miejskiej w Sztumie. Wykonawca programu funkcjonalno-użytkowego
będzie biuro projektowe ARCHLINEA Leszek Witkowski ze Sztumu za kwotę 9.840,00 zł brutto z
terminem realizacji do 30.06.2019r. Obecnie przygotowywana jest koncepcja architektoniczna tężni.
Po wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tężni
w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
2.
Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych –
dokumentacja i inne. Podjęto decyzję o zmianie lokalizacji magazynu z terenu przy Parku Miejskim
na teren naprzeciwko PWiK w Sztumie. Obecnie przygotowywany jest projekt umowy na wykonanie
programu funkcjonalno-użytkowego.
3. Przebudowa dróg gminnych w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną - wykonanie
dokumentacji projektowej
w tym:
CZĘŚĆ I - „Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na Osiedlu Morawskiego w Sztumie wraz z
infrastrukturą techniczną”
CZĘŚĆ II - „Przebudowa ulicy Nowowiejskiego w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”
CZĘŚĆ III - „Przebudowa ulicy Gdańskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”
Trwają przygotowania do wszczęcia postępowania przetargowego na w/w dokumentację.
4. „Budowa ogrodzenia cmentarza w m. Zajezierze” w ramach zadania budżetowego „Rozbudowa
cmentarza komunalnego w m. Zajezierze” - przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania w
sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane. Zakres prac obejmuje wykonanie ogrodzenia
cmentarza ( I etap).
IV.W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA:
1. Wydano dziesięć (10) decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew dla instytucji
posiadających osobowości prawne
2. W toku jest kolejnych pięć (5) postępowań w sprawie wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
3. Przyjęto i zweryfikowano czternaście (14) zgłoszeń pochodzących od osób fizycznych związanych z
zamiarem usuwania drzew
4. Wydano decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii
komórkowej operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. o nazwie Sztum Południe nr BT42162 na
wieży stalowej”, przewidzianego do realizacji na działce nr 293/3 obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum
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5. Wydano decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o
mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nieopodal wsi Węgry, działka nr 317/15,
obręb Gościszewo, gmina Sztum, powiat sztumski”
6. Wydano decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu paneli
fotowoltaicznych o mocy do 1 MW w miejscowości Postolin w Gminie Sztum”, przewidzianego do
realizacji na działce nr 19, obręb Postolin, Gmina Sztum
7. Wydano postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa i uruchomienie instalacji (kotłowni grzewczej)
przystosowanej do spalania paliw stałych” przewidzianej do realizacji na działce nr 650 obręb II
miasta Sztum
8. W toku jest kolejnych trzy (3) postępowań w sprawie wydania decyzji środowiskowych
9. Dokonano prac pielęgnacyjnych na zadrzewieniu gminnym w ilości 37 szt. Wykonawcą prac była
firma Dendroserwis Robert Porębny z Kwidzyna, natomiast jej wartość wyniosła 9.700 zł. brutto
10. Dokonano czyszczenia i udrożnienia odcinka Rowu Białego na wysokości ul. Jagiełły w Sztumie, tj.
odcinka łączącego Jezioro Barlewickie z Jeziorem Sztumskim
11. Zlikwidowano zagrożenie związane z wykorzystywaniem drzew na ul. Słonecznej do niebezpiecznych
zabaw dzieci (bujanie się nad drogą). Drzewa zostały podcięte w taki sposób aby uniemożliwić te
zabawy
12. W ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego zamontowano osiem (8) urządzeń fitness w
sołectwach: Uśnice, Czernin, Koślinka, Koniecwałd
13. Zawarto umowę na zakup i montaż elementów małej architektury na doposażenie placów zabaw w
miejscowościach: Barlewice, Czernin, Górki, Węgry, Koniecwałd, Koślinka, Piekło, Goraj.
Doposażenie zostanie wykonane do 28.06.2019 r.
14. W okresie międzysesyjnym dokonano 93 wpisów do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
tj. 21 wpisów dot. rozpoczęcia działalności gospodarczej, 11 wpisów dot. zakończenia prowadzenia
działalności gospodarczej, 61 wpisów dot. wznowienia, zmian, zawieszenia działalności gospodarczej
15. Wydano trzy (3) decyzje wygaszające zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia
poza miejscem sprzedaży
16. Wydano jedną (1) decyzję wygaszającą zezwolenie na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia
w miejscu sprzedaży (gastronomia)
17. Wydano trzy (3) decyzje zezwalające na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza
miejscem sprzedaży
18. Wydano jedną (1) decyzję zezwalającą jednorazową sprzedaż alkoholu do 4,5% podczas imprezy
plenerowej związanej z Sztumskim Biegiem Solidarności
19. W ramach prowadzonego Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami udzielono pomocy
weterynaryjnej 26 zwierzętom
20. Złożono do Wojewody Pomorskiego wniosek o zwrot kosztów poniesionych w ramach funduszu
sołeckiego 2018. Wniosek opiewa na kwotę 91.832 zł., tj. 28% z wydatkowanej kwoty 321.462,67 zł.
21. W ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego na rok 2019 wykonano: zakup artykułów
spożywczych na piknik w Sztumskim Polu (131,92 zł), zakup zmywarki do świetlicy w Piekle
(1.499,99 zł.), zakup namiotu dla Sołectwa Biała Góra (4.419 zł.), zakup naczyń do świetlicy w Piekle
(895,70 zł.), oprawa muzyczna oraz gastronomiczna podczas festynu rodzinnego w Białej Górze
(3.000 zł.)
22. W wyniku zgłoszeń Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie w stosunku do
6 właścicieli nieruchomości zamieszkałych 91skierowano pisma w zakresie nieprawidłowej segregacji
odpadów
23. Zawarto aneks do umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
zwiększający wynagrodzenie za świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych. Powyższe spowodowane jest drastycznym
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wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych w regionalnej instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych
24. Dokonano na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłaty stałej za usługi
wodne za I kwartał 2019 roku
25. W wyniku przeprowadzonych negocjacji zawarto z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. umowę na bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Sztum;
26. Wszczęto procedurę mającą na celu powierzenie Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o. w Sztumie świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z
terenu nieruchomości zamieszkałych
27. Przeprowadzono kontrolę prowadzenia przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Sztumie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sztumskim Polu
28. Złożono sprawozdanie dla Głównego Urzędu Statystycznego SG-01 w zakresie gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej
29. Przesłano Dyrektorowi Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku do zaopiniowania projekt regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sztum przyjętego uchwałą nr
VII.55.2019 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 kwietnia 2019 roku
30. Sporządzono i opublikowano Analizę Stanu Gospodarki Komunalnej za rok 2018. Publikacja znajduje
się na stronie www.bip.sztum.pl;
31. Zlikwidowano nielegalne wysypiska śmieci na gruntach gminnych w ilości 91 m3
32. Wydano trzy (3) decyzje uzgadniające projektowane inwestycje w pasach drogowych dróg gminnych
33. Wydano sześć (6) decyzji w zakresie czasowego zajęcia pasa drogowego dróg gminnych
34. Wydano trzy (3) decyzje na wykonanie zjazdów z posesji prywatnych na drogi gminne
35. Wydano cztery (4) uzgodnienia organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji w pasach drogowych
dróg gminnych
36. W dniu 24.04.2019 r. dokonano odbioru końcowego realizacji zadania pn.: „Modernizacja dróg z
zastosowaniem płyt yumbo na terenie gminy Sztum – część III”, zrealizowanego przez
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dominik Brzeziński z Brodnicy Górnej. Zakres zadania
wyniósł 4,93 km utwardzenia dróg oraz 12.851 m2 utwardzenia powierzchni. Zmodernizowano drogi
w miejscowościach: Kępina, Koślinka, Pietrzwałd, Nowa Wieś, Gronajny, Postolin. Zadanie zostało
zrealizowane 4 miesiące przed terminem
37. W dniu 16.05.2019 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yombo na terenie gminy Sztum – część I, część II, część
III” zawarto trzy (3) umowy na realizację tych zadań z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym
Dominik Brzeziński z Brodnicy Górnej. Umowy opiewają na łączną kwotę 791.487,45 zł. W ramach
realizacji zadań zostaną zmodernizowane drogi w miejscowościach Parpary, Biała Góra, Gościszewo,
Sztumskie Pole ,Piekło, Nowa Wieś, Postolin (dojazd do remizy OSP)
38. W ramach umowy na konserwację nawierzchni dróg gruntowych zawartej z usługi Trans-Wod-Kan
Eugeniusz Miklewicz wyremontowano drogę gminną na odcinku Nowa Wieś – Pułkowice na długości
1,55 km i powierzchni 6.200 m2. W trakcie realizacji jest remont drogi gruntowej w Gościszewie (w
kierunku Nogatu) na długości 1,6 km i powierzchni ok. 5.600 m2. W czerwcu prace będą
kontynuowane na kolejnych drogach m.in. w Sołectwie Gronajny i Zajezierze
39. Trwa procedura oceny ofert w złożonym przetargu na realizację zadania partnerskiego z Gminą
Mikołajki Pomorskie pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie i w Mieście i
Gminie Sztum”
40. Wszczęto postępowanie związane z zakupem gazu na cele energetyczne dla budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy
41. W dniach 21 i 22 maja br. na konferencji klimatycznej w Heidelbergu zaprezentowano politykę
klimatyczną Miasta i Gminy Sztum. Konferencja była częścią projekty Beacon w którym razem z
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miastem partnerskim Ritterhude planujemy działania energetyczne w tym kwestie związane z tzw.
„ubóstwem energetycznym”
42. W ramach naboru organizowanego przez Niemiecki Fundusz EUKI wraz z partnerem projektowym z
Chorwacji został złożony wniosek o wsparcie finansowe dla rozwoju systemów zarządzania energią.
Złożony wniosek pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną. Wyniki naboru powinny być znane do
końca lipca br.
43. W ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie naborze dla programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2)
Strategia rozwoju elektromobilności” przyznano Miastu i Gminy Sztum dofinansowanie w wysokości
50.000 zł na opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Sztum.
Przygotowany wniosek znalazł się na 42 miejscu rankingowym z 218 zakwalifikowanych do
dofinansowania. Opracowanie Strategii umożliwi staranie się Gminy o finansowanie zadań
związanych z elektromobilnością z tzw. funduszu elektromobilności
44. Przeniesiono całość systemu monitoringu wizyjnego miasta z Komendy Powiatowej Policji w Sztumie
do przystosowanego pomieszczenia w budynku urzędu. Ponadto rozbudowano monitoringi o teren
Parku Miejskiego oraz zwiększono powierzchnię zapisu obrazu co umożliwia 30 dniową archiwizację
nagrań. Obecnie trwa postępowanie związane z zleceniem obsługi całodobowej monitoringu firmie
zewnętrznej.
STRAŻ MIEJSKA, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE, ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE:
1. Przeprowadzano kontrole porządkowe posesji na terenie miasta, w wyniku których wydano 3
zalecenia porządkowe
2. Prowadzono działania interwencyjne w zakresie ochrony zwierząt. Dwa postępowania zakończono
mandatami za brak nadzoru właścicieli nad zwierzętami
3. Przeprowadzono kompleksowy przegląd terenów ogólnodostępnych w ramach działania „Wiosna
2019”. Wyniki przeglądów bezzwłocznie przekazywano zarządcą danych terenów
4. Przeprowadzono 26 interwencji pochodzących ze zgłoszeń mieszkańców
5. Przeprowadzono zabezpieczenie uroczystych obchodów związanych z dniem 3 maja oraz Sztumskim
Biegiem Solidarności.
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
1. Przeprowadzono przetarg na zadanie pn. „Modernizacja wraz z karosacją średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego GBA 2.5/16 marki Star 266 na podwoziu z napędem 6x6 dla potrzeb
wynikających z działalności ratowniczo-gaśniczej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej
Górze.
W przeprowadzonym przetargu nieograniczonym nie została złożona żadna oferta.
2. Rozliczono działania ratowniczo-gaśnicze jednostek OSP z terenu Gminy i wypłacono strażakom
ochotnikom ekwiwalent pieniężny
3. Na bieżąco dokonywano rozliczania kart drogowych i paliwowych przedkładanych przez jednostki
OSP, zapewniając odpowiednią kontrolę nad gotowością bojową jednostek
4. Zakupiono wyposażenie mundurowe dla jednostek OSP z Postolina i Gościszewa
5. Zabezpieczono jednostce OSP Biała Góra materiały do przeprowadzenia Gminnego Dnia Strażaka,
który odbył się w dniu 11 maja w Białej Górze;
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
1. Podano do informacji publicznej dwa alerty pogodowe przekazane przez Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku
2. Stale utrzymywano łączność z KP Policji w Sztumie, Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Sztumie
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V. W ZAKRESIE REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
W zakresie sprzedaży:
1. Trwają prace dotyczące regulacji danych niezbędnych do wystawiania zaświadczeń dot. przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wydano zaświadczenia o przekształceniu w
udziałach, gruntu pod budynkiem przy ul. Morawskiego, Zw. Jaszczurczego, Osiedle Parkowe 5,
Chełmińskiej 2. Łącznie wydano 48 zaświadczeń.
2. Wpłynęły 4 wnioski o nabycie lokalu na rzecz najemcy.
3. Zlecono wykonanie wyceny lokalu komunalnego dla celów sprzedaży (grunt na własność).
4. Zlecono rzeczoznawcy majątkowemu wycenę nieruchomości do sprzedaży na poszerzenie
nieruchomości – ul. Łąkowa w Sztumskim Polu.
Umowy najmu/dzierżawy:
1. Zawarto 7 umów/aneksów dzierżaw na grunty gminne, na czas określony do 3 lat.
2. Przeprowadzono 2 sprawy dot. uporządkowania terenów gminnych w ramach estetyzacji miasta,
przy ul. Sienkiewicza 13 i ul. Fiszera 1 i 3.
3. Przygotowano wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas określony do 3 lat – 3
działki
Lokale mieszkalne:
1. Wpłynęło 5 wniosków o najem lokalu komunalnego - zostały skierowane do zaopiniowania przez
Komisję Mieszkaniową.
2. Wydano dwa wskazania do zamiany lokalu (niepełnosprawność, wielodzietność)
3. Odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która przystąpiła do prac związanych z
opracowaniem projektu nowej listy mieszkaniowej.
4. Wykonano wymianę stolarki okiennej w budynku Kochanowskiego 3, na PCV dla poprawy warunków
mieszkaniowych i estetyki budynku.
5. Przejęto do zasobu lokale
:
- po śmierci najemcy przy ul. Morawskiego 10
,
- wskutek wypowiedzenia umowy przy ul. Chełmińskiej 13/3.
6. Na wniosek Zarządcy, rozpatrzono pięć spraw o umorzenie zaległych należności z tytułu opłat za
mieszkania, nieuregulowanych dotąd przez byłych najemców (4 wnioski - z powodu śmierci najemcy,
1 wniosek – z powodu opuszczenia lokalu). W 3 przypadkach umorzono należności.
7. 21 kwietnia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy, w związku z czym opracowano nowy formularz wniosku o przydział mieszkania, który
zawiera dodatkowo oświadczenie o stanie majątkowym oraz deklarację o wysokości dochodów.
Podziały nieruchomości:
1. Wszczęto 2 postępowania związane z pracami geodezyjnymi w obrębach ewidencyjnych Kępina
i Zajezierze 3.
2. Wydano 2 decyzje o podziale nieruchomości.
3. Wpłynęły 4 wnioski o podział nieruchomości w Kępinie, Zajezierzu i Gościszewie.
4. Przyjęto kolejne wnioski o wydanie zaświadczenia o przekształceniu wieczystego użytkowania we
własność: Morawskiego 8, Kasprowicza 1, Parkowe 5, Sienkiewicza 4 i 16, Chełmińska 2 i Reja
19 w Sztumie.
5. Przygotowano porozumienie na podstawie którego, zakupiony zostanie grunt zgodnie z
miejscowym planem przeznaczony pod drogi publiczne (działka nr 43/6 o pow. 0,2069 ha i 454/16
o powierzchni 0, 0062 ha w Sztumskim Polu - za kwotę 48 925,00, Nelly Wódz).
Planowanie przestrzenne:
1. Przenalizowano i zebrano dane z zakresu planowania przestrzennego w mieście i gminie Sztum,
niezbędne do sporządzenia sprawozdania PZP-1 dla GUS.
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Przygotowano odpowiedź na pozew do Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie o stwierdzenie
obowiązku złożenia oświadczenia woli do przeniesienia prawa własności nieruchomości,
położonych w Sztumie przy placu Wolności.
3. 13.05.2019 r odbyło się posiedzenie Miejsko-Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.
Przeanalizowano dwa wnioski o zmianę do planów miejscowych w Sztumskim Polu, dwa wnioski
dot. miasta Sztum, oraz wniosek o zmianę części Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sztum w obrębie Nowa Wieś. Przygotowano
projekt uchwały dot. zmiany studium na dzisiejszą sesję.
4. Wydano 2 uzgodnienia inwestycji na gruntach gminnych.
5. Wystąpiono z pismem do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, na
wniosek Sołectwa Gronajny, o zaopiniowanie remontu przydrożnego zabytkowego krzyża.

2.

Wydano:
- 12 decyzji o warunkach zabudowy,
- 2 decyzje zmieniające warunki zabudowy,
- 1 decyzję przenoszącą warunki zabudowy na inny podmiot,
- 2 decyzje odmawiające ustalenia warunków zabudowy,
- 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 26 zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
studium,
- 2 wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 3 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego budynku,
- 2 zaświadczenia o numerze porządkowym budynku,
W toku jest 29 sprawy dotyczących wydania warunków zabudowy oraz 2 sprawy dotyczące ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
VI.W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:
1. W dniu 23 maja 2019 r. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu "Inwestujemy w
aktywność mieszkańców – modernizacja infrastruktury sportowej w sołectwie Gościszewo".
Pomoc finansowa udzielona została przez Województwo Pomorskie na dofinansowanie zadań
własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie
2019”. Zakres projektu polega na budowie studni głębinowej na boisku wiejskim w Gościszewie.
Budowa studni da możliwość bezpłatnego pozyskania wody potrzebnej do utrzymania murawy
boiska. Projekt sfinansowany zostanie z dwóch źródeł: z dotacji z Aktywnego Sołectwa Pomorskiego
oraz funduszu sołeckiego sołectwa Gościszewo. Całkowita wartość zadania wynosi 28 659,00 zł,
wartość dofinansowania to kwota 10 000,00 zł (34,89 %).
2. Na terenie Gminy Sztum prowadzone są szkolenia w ramach projektu pn. E-mocni: cyfrowe
umiejętności realne korzyści. Projekt skierowany do mieszkańców 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 202
mieszkańców Sztumu oraz sołectw Biała Góra, Barlewice, Czernin, Piekło, Postolin, Nowa Wieś,
Pietrzwałd, ul. Domańskiego, Sztumskie Pole, Koniecwałd. W okresie sprawozdawczym zajęcia były
realizowane w Sztumie oraz Koniecwałdzie. Od stycznia br. rozszerzono ofertę szkoleń o szkolenia
online. Obecnie trwają szkolenia 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
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3.

4.

5.

6.

wynosi 7% od tej wartości, tj. 21 420,00zł. i będzie to wkład rzeczowy oraz niepieniężny typu
użyczenie sprzętu, wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, pomoc w organizacji
szkoleń.
W zakresie trzech projektów grantowych realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1.2.1.:
Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone
wykluczeniem społecznym, dotyczących budowy elementów małej infrastruktury: W okresie
sprawozdawczym rozpoczęto prace budowlane w Białej Górze (teren rekreacji), Piekle (plac zabaw,
strefa fitness), Czerninie (strefa fitness oraz trybuny sportowe) i Gościszewie (teren rekreacji oraz
murawa na boisku sportowym). Jednocześnie w Piekle i Białej Górze zakończono już czynności
odbiorowe. W chwili obecnej trwają przygotowania do wydarzeń integracyjnych zaplanowanych w
ramach niniejszych projektów w tych miejscowościach. Grantobiorcy - Stowarzyszenia Przystań
Biała Góra, Klub Sportowy Czernin oraz Klub Piłkarski Ruch Gościszewo w ramach otwartego
konkursu ofert otrzymały dofinansowanie przez Miasto i Gminę Sztum wkładu własnego dla
realizowanych projektów grantowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 na łączną kwotę 14 712,95 zł. W celu płynnej realizacji zadania w okresie
sprawozdawczym przygotowane zostały również wnioski o udzielenie przez Gminę pożyczek na
kwotę dofinansowania, która wypłacona zostanie przez Lokalna Grupę Działania po weryfikacji
wniosków o płatność.
W zakresie projektu grantowego realizowanego w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Edukacja,
partycypacja, animacja, aktywizacja, innowacje: przeprowadzono zajęcia z zakresu zdrowego
żywienia oraz jogi w sołectwach Piekło Biała Góra, Czernin, Postolin, w tym w Czerninie i Postolinie
zajęcia jeszcze trwają. W celu płynnej realizacji zadania w okresie sprawozdawczym Grantobiorca –
KGW w Czerninie przygotował wniosek o udzielenie przez Gminę pożyczki na kwotę
dofinansowania, która wypłacona zostanie przez Lokalną Grupę Działania po weryfikacji wniosku o
płatność.
W dniu 11 kwietnia 2019 r. złożono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dwa
wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pierwszy z wniosków dotyczy
przebudowy ulicy Pieniężnego w Sztumie. Wartość zadania wynosi 2 604 501 zł. Drugi wniosek
został złożony na realizację zadania polegającego na przebudowie ul. Młyńskiej w Sztumie. Wartość
tej inwestycji to 1 600 593 zł. Na realizację projektów można otrzymać dofinansowanie do 80%
wartości zadania.
W związku z realizacją projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności
publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi):
− w dniu 30 kwietnia 2019 r. złożono XIX wniosek o płatność na kwotę wydatków
kwalifikowalnych 149 821,50 zł w tym dofinansowanie 97 676,13 zł;
− w dniu 6 maja 2019 r. złożono korektę do XV wniosku o płatność.
W dniach 24-26 kwietnia 2019 r. Instytucja Zarządzająca RPO WP na lata 2014-2020 przeprowadziła
w siedzibie Miasta Malbork kontrolę projektu. Kontrola nie została zakończona. Kontynuacja kontroli
zaplanowana jest na koniec maja br.
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 26 kwietnia 2019 r. r. I wniosek o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych
49 004,89 zł, dofinansowanie 33 093,00 zł;
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−

w dniu 14 maja 2019 r. III wniosek o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych 15 757,77
zł, dofinansowanie 10 639,88 zł;
− w dniu 16 maja 2019 r. V wniosek o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych 24 110,52
zł, dofinansowanie 16 281,82 zł.
W okresie sprawozdawczym złożono korekty:
− w dniu 25 kwietnia 2019 r. do I wniosku o płatność
− w dniu 6 maja 2019 r. do III wniosku o płatność.
W dniu 8 maja 2019 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji analizy finansowej w związku ze
zmianą wysokości wydatków poniesionych w projekcie i koniecznością zawarcia aneksu do umowy
o dofinansowanie.
7. W związku z realizacją projektu pn. Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i
retencjonującym wody opadowe w dniu 17 kwietnia 2019 r. złożono XI wniosek o płatność (wniosek
sprawozdawczy).
W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z
zagranicą:
1. W ramach ogłoszonego w dniu 4 kwietnia br. II naboru wniosków na realizację zadań z zakresu
kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum w 2019 r. złożono 3 wnioski, wszystkie
wnioski otrzymały dofinansowanie. Podsumowując udzielono dotacje i podpisano umowy na
realizację 3 zadań na łączną kwotę 54 500,00 zł.
2. W dniach 17 i 30 kwietnia rozstrzygnięto ogłoszony 13 lutego br. otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, edukacji, oświaty
i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu.
W wyznaczonym terminie od 13 lutego do 7 marca br. wpłynęło 15 ofert. 14 stowarzyszeniom
przyznano dotacje na łączną kwotę 46 492,95 zł. Jedna oferta została odrzucona ze względów
merytorycznych.
3. W ramach realizowanego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok bieżący
rozliczono sprawozdania końcowe lokalnych organizacji pozarządowych z realizacji zadań
publicznych, w ramach przyznanych przez Miasto i Gminę Sztum dotacji na 2018 rok.
4. W ramach realizowanego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok bieżący
rozliczono 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.
5. W okresie międzysesyjnym we współpracy z firmą Geneva Trust Polska Sp. z o.o. przeprowadzono
bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50 – 69 lat w ramach Programu Profilaktyki
Raka Piersi. Badania zostały przeprowadzane w Mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla
potrzeb mammografii, w dniu 24.05.2019 r.
6. W dniu 22.05.2019 r. we współpracy z Młodzieżową Radą Działania przeprowadzono akcję dotyczącą
zbiórki krwi wśród mieszkańców Miasta i Gminy Sztum. W akcji udział wzięło 16 osób. Do oddania
krwi zakwalifikowano 15 krwiodawców. Łącznie zebrano 6,75 l.
7. W dniach od 1 do 5 maja marca br. zorganizowany został pobyt w Sztumie delegacji zagranicznych z
Val de Reuil (Francja) i Ritterhude (Niemcy). Przyjazd delegacji związany był z uroczystymi
obchodami jubileuszu partnerstwa, 25-lecia z Ritterhude oraz 20-lecia z Val de Reuil. W dniu 4 maja
zostało zorganizowane uroczyste spotkanie podczas, którego zostały podpisane sztumskie deklaracje
partnerstwa przez włodarzy zaprzyjaźnionych miast. Podsumowaniem spotkania była wystawa
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fotograficzna poświęcona historii przebiegu partnerstw. W dniu 3 maja delegacje brały również udział
w uroczystych obchodach z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a następnie w XXIX
Międzynarodowym Sztumskim Biegu Solidarności 3 Maja.
8. W ramach promocji i rozwoju turystyki zostały zakupione i zamontowane Samoobsługowe stacje
naprawy rowerów. Z wyposażenia stacji mogą skorzystać użytkownicy rowerów a także można przy
jej pomocy dokonać drobnych napraw wózków dziecięcych oraz inwalidzkich.
9. W dniu 27 maja 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie odbyło się uroczyste wręczenie
kocyków dla najmłodszych mieszkańców miasta i gminy, zarejestrowanych w tym roku w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Sztumie. Kocyki dla szczęśliwych rodziców urodzonych, w tym roku dzieci,
wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Sztum.
10. W okresie międzysesyjnym wyróżnienie mianem przedsięwzięć o puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum oznaczono dwa przedsięwzięcia, tj.: Wędkarski Piknik z Okazji Dnia Dziecka, organizowany
przez Koło PZW nr 9 w Sztumie, w dniu 2 czerwca 2019 roku oraz Olimpiadę Przedszkolaka,
organizowaną przez Niepubliczne Przedszkole Na Słonecznej Górce w Sztumie, w dniu 6 czerwca
2019 roku.
W okresie międzysesyjnym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zostały objęte 3
przedsięwzięcia:
1. XXVIII Ogólnopolski i XVI Międzynarodowy Przegląd Sztuki Więziennej w Sztumie, organizowany
przez Zakład Karny w Sztumie, którego uroczyste otwarcie odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 roku.
2. III Nocny Bieg Świętojański, organizowany przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr Sztum, w
dniu 22 czerwca 2019 roku.
3. 18 Międzynarodowy Zlot Miłośników VW Garbusa & CO, organizowany przez Automobilklub
Volkswagena Garbusa, w dniach 5 -7 lipca 2019 roku.
W okresie międzysesyjnym odbyły się 2 przedsięwzięcia objęte Patronatem Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum:
1. XXIX Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności 3 Maja, zorganizowany przez Lekkoatletyczny
Klub Sportowy Zantyr Sztum, w dniu 3 maja 2019 roku.
2. Mistrzostwa Szkół w Superfarmera, zorganizowane przez Klub Gier Planszowych Pionkolandia, w
dniu 17 maja 2019 roku.
W zakresie zadania utrzymanie zieleni w mieście:
1. W okresie międzysesyjnym rozstrzygnięto Przetarg 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. Zrealizowana została I część
zadania: Dostawa, posadzenie, montaż kompozycji kwiatowych w konstrukcjach kwietnikowych i
gazonach, obecnie wykonawca prowadzi pielęgnację nasadzonych roślin.
2. W dniu 16 maja br. ogłoszono Przetarg na Zakładanie, konserwację, pielęgnację i utrzymanie zieleni
miejskiej na wybranych terenach miasta Sztum. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. W
chwili obecnej trwa analiza złożonych ofert.
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
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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 10.04.2019 r. IZ zatwierdziła wniosek o płatność za okres I-II.2019 r. Wszystkie poniesione
wydatki w kwocie 80 389,08 zł zostały uznane za kwalifikowalne;
b) w dniu 06.05.2019 r. IZ zatwierdziła wniosek o płatność za m-c III.2019 r. Wszystkie poniesione
wydatki w kwocie 34 484,20 zł zostały uznane za kwalifikowalne;
c) w dniu 15.04.2019 r.- zatwierdzenie wnioskowanych zmian do wniosku o dofinansowanie. Złożenie do
IZ aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie;
d) w okresie od 01.03.2019 r. do 31.05.2019 r. - prowadzenie rekrutacji nowych uczestników projektu oraz
promocja projektu. Weryfikacja składanych formularzy rekrutacyjnych pod kątem kwalifikowalności
uczestników do projektu;
e) rozeznanie rynku, przeprowadzenie postępowania oraz podpisanie umowy w zakresie usługi terapeuty
w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Rodzinnego;
f) analiza finansowa projektu pod kątem wydatkowanych środków przez Partnera Wiodącego oraz
P1(Iskra) i P2(Dar Serca). Współpraca z Partnerami w zakresie podjęcia działań w celu wydatkowania
powstających oszczędności.
Całkowita wartość projektu: 1 388 988 zł, w tym dofinansowanie 1 319 538 zł (95%); Planowany okres
realizacji: kwiecień 2018 – czerwiec 2020.
2. 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 oraz monitorowano przebieg realizacji projektu zgodnie
z nowymi zakresami obowiązków pracowników działu APS.
Całkowita wartość projektu i dofinansowania: 255 394,12 zł.
Okres realizacji: marzec 2018 – sierpień 2019.
3. Projekt „JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS”. Realizowany w ramach Programu Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 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.
a) w dniu 12.04.2019 r. MRPiPS przekazało środki finansowe na konto UMiG Sztum na realizację
zadania w kwocie 48 150,00 zł;
b) rozeznanie rynku, przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy oraz podpisanie umowy w
zakresie opracowania graficznego i wydruku plakatów promujących zadanie, organizacji zajęć z
elementami alpakoterapii, świadczenia usługi prowadzenia grupy wsparcia dla opiekunów, a także
organizacji warsztatów dla opiekunów osób z niepełnosprawnością umysłową oraz zaburzeniami

17 | S t r o n a

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

psychicznymi
c) rozeznanie rynku, przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy oraz sporządzenie
zlecenia/zamówienia w zakresie opracowania graficznego i wykonania przypinek, zaprojektowania i
wykonania T-shirtów oraz dostarczenia artykułów spożywczych na grupę wsparcia;
d) rozeznanie rynku w zakresie organizacji gry terenowej „Poszukiwacze Przygód” oraz warsztatów
„Integracja w Zwierzogrodzie”
e) przeprowadzenie rekrutacji uczestników warsztatów dla opiekunów osób z niepełnosprawnością
umysłową oraz zaburzeniami psychicznymi. Liczba planowanych uczestników: 15-20 osób. Termin
warsztatów 28-29.05.2019 r.
f) 23.05.2019 r.- zajęcia z elementami alpakoterapii w ŚDS w Czerninie (dla 2 grup po 8-10 os./grupa)
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 osobowy- 2 350,00 zł).
Termin realizacji projektu 01.04.2019 r.- 31.12.2019 r.
4. Projekt pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim –
aktywizacja społeczno-zawodowa”
– Złożono końcowy wniosek o płatność, który nadal jest w trakcie weryfikacji przez IZ.
5. Projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w
Mieście i Gminie Sztum” – znajduje się w okresie trwałości, w związku z tym na bieżąco monitorowana
jest praca świetlic utworzonych i wyposażonych w jego ramach oraz gospodarstw domowych. W okresie
międzysesyjnym wizytowano gospodarstwa domowe (30) i świetlice komputerowe utworzone w
jednostkach podległych wyposażonych w sprzęt i internet w ramach projektu (12) oraz opracowano
harmonogram pracy świetlic w miesiącu maju 2019 r. Sporządzono pismo do Referatu FinansowoBudżetowego Urzędu Miasta i Gminy Sztum dot. zwrotu 30% zabezpieczenia realizacji umowy dot.
dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu.
6. Projekt „Kawa dla Seniora” – od 21 marca 2017 r. sztumscy seniorzy mają możliwość skosztowania
kawy/herbaty za symboliczną złotówkę w dwóch sztumskich lokalach, tj. „Romie” i Caffe „Figaro”.
Obecnie ogółem 197 seniorów posiada bony na kawę/herbatę.
7. 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. W okresie międzysesyjnym powyższe osoby skorzystały z warsztatów
„KREATYWNA INTEGRACJA”, spotkania grupowego z psychologiem oraz pracownikiem socjalnym.
8. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy Sztum
wydano 2253 Kart tradycyjnych oraz 353 elektronicznych. Liczba rodzin, które otrzymały SKDR wynosi
599.
9. 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.
10. 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 Miasta
i Gminy Sztum. MGOPS co miesiąc przekazuje dotację na działalność ŚDS (kwiecień i maj br. po
33 297,50 zł miesięcznie - 19 uczestników x 1 752,50 zł).
11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. W ramach zadań GKRPA: monitorowano
8 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym motywując do podjęcia leczenia; w Punkcie
Konsultacyjnym „Krokus” udzielono 36 porad; odbyło się 8 indywidualnych dyżurów członków
GKRPA oraz 2 wspólne posiedzenia; na posiedzenia członków GKRPA wezwano 13 osób.
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Od lutego do października br. w 3 rodzinach z problemem alkoholowym 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.
12. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie oraz Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Sztumie.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie (GZI) – w okresie międzysesyjnym do Przewodniczącej
GZI wpłynęło 12 Niebieskich Kart; zwołano 30 grup roboczych w celu podjęcia działań na rzecz rodzin,
w których stwierdzono zjawisko przemocy; wizytowano 29 środowisk, w których stwierdzono przemoc
i/lub chorobę psychiczną i/lub uzależnienie. W 2019 r. prowadzono 16 Niebieskich Kart, gdzie ofiarami
są dzieci, w tym 9 Niebieskich Kart zamkniętych, w prowadzeniu 7 Niebieskich Kart.
13. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego;
liczba rodzin uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 138, natomiast świadczenia rodzinne wypłacane
są dla 1230 rodzin (w tym zasiłki rodzinne 594).
W okresie od 3.04.2019 r. do 21.05.2019 r. Dział Realizacji Zadań Zleconych przyjął ogółem 250
wniosków (na świadczenia rodzinne - 64, wychowawcze - 24, dodatki mieszkaniowe - 88, dodatki
energetyczne - 21, Kartę Dużej Rodziny - 53 (w tym: 45 wniosków o przyznanie KDR dla rodziców
pełnoletnich dzieci).
14. Program Rodzina 500+ - obecnie świadczenie 500+ pobiera w MGOPS w Sztumie 1169 rodzin (na
1870 dzieci), a wartość wypłaconych w miesiącu kwietniu br. świadczeń wyniosła 933 017,50 zł.
Dnia 17 maja 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP została opublikowana ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o
zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w
życie z dniem 1 lipca br.
Najważniejsze zmiany w świadczeniu wychowawczym wprowadzone powyższą ustawą:
• zniesienie kryterium dochodowego od 01.07. 2019 r.
• zniesienie konieczności zasądzenie alimentów na dzieci w przypadku samotnego wychowywania
dziecka.
• brak wydawania decyzji administracyjnej, wydawana ma być tylko informacja, tak jak przy
świadczeniu „dobry start”.
• wnioski składane od 01 lipca 2019 r. w formie elektronicznej, od 01 sierpnia 2019 r. również w formie
papierowej – prawo do świadczenia ustalane będzie do 31 maja 2021 r.
• od roku 2021 składanie wniosków w formie elektronicznej będzie następowało od 01 lutego,
natomiast w formie papierowej od 01 kwietnia – prawo do świadczenia będzie ustalane od 1 czerwca
do 31 maja roku następnego.
• KOSZTY OBSŁUGI:
➢ 1,5 % - do 30 czerwca 2019 r.
➢ 1,2 % - od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
➢ 0,85 % - od 1 stycznia 2020 r.
15. Decyzje administracyjne. W okresie międzysesyjnym wydano 165 decyzji administracyjnych w
zakresie świadczeń pomocy społecznej oraz 250 decyzji w zakresie działu zadań zleconych.
16. Udzielane wsparcie Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało w okresie międzysesyjnym 191 rodzin
(327 osób w rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystało 207 rodzin (588 osób w rodzinie).
Przeprowadzono ogółem 197 wywiadów środowiskowych, w tym 20 alimentacyjnych, podpisano i
wdrożono 3 nowe kontrakty socjalne.
W schroniskach przebywało 9 klientów.
W DPS przebywało 13 mieszkańców MiG Sztum, a w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie (RDP)
przebywało 8 podopiecznych (w tym 6 z terenu naszej gminy).
Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystały 24 osoby, natomiast w formie specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało 6 osób.
Ze wsparcia w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie korzystało 15 seniorów (w tym 5 w ramach
projektu).
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Wsparciem w postaci gorącego posiłku objętych było 214 osób (w tym 59 dzieci w przedszkolu, 139
uczniów w szkołach, 16 osób dorosłych).
Ze wsparcia w postaci pracy socjalnej skorzystało 77 rodzin (184 osoby 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.
17. Za pośrednictwem CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) złożono dokument Oceny Zasobów
Pomocy Społecznej za 2018.
18. Przy współpracy z firmą Biostat opracowany został dokument „Diagnoza sytuacji osób starszych na
terenie Miasta i Gminy Sztum w latach 2016-2018”.
19. Przygotowania związane z organizacją festynu z okazji Dnia Dziecka w Klimbergowicach w
Sztumskiej Wsi dla rodzin z dziećmi korzystających z pomocy społecznej, zaplanowanego na dzień
13.06.2019 r.
20. W dniu 23.04.br. została przeprowadzona kontrola w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
21. Działania związane z organizacją V Sztumskiego Głosu Profilaktyki, który zostanie zorganizowany
w dniu 31.05.br. w gminnych placówkach oświatowych i innych instytucjach (w tym DOW w Czerninie,
UTW i Klub Senior +, ŚDS w Czerninie).
22. Organizacja akcji „Czysty Aniołek”.
23. Wydawanie skierowań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W okresie
od września 2018 r. do 23.04.2019 r. wydano łącznie 216 skierowań dla 800 osób. Żywność wydawana
była w dniach 29 -30.04.br oraz 6.05.br. przez PCK.
24. W okresie międzysesyjnym przeprowadzona została kontrola przez audytora wewnętrznego z
zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
25. W okresie międzysesyjnym sporządzono:
a) raport z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i
Gminie Sztum
b) częściowy raport o stanie gminy za 2018 rok dot. Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Mieście i Gminie Sztum oraz OZPS
c) projekt uchwały dotyczący uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
,
d) oceny okresowe pracowników
e) 5 wniosków o wgląd w sytuację rodziny (do Sądu Rejonowego) oraz 2 zawiadomienia na policję o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa wniosek dot. zapotrzebowania środków finansowych na
realizację działań w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa ogłoszonego przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Całkowity koszt Programu na dwie formy wsparcia tj.
całodobową i dzienną wyliczono na kwotę 29.040,00 zł, w tym ze środków Funduszu 23.232,00
zł., gminy 5.8080,00 zł. Termin rozpatrzenia wniosków – do 31.05.2019 r.
VIII. W ZAKRESIE OŚWIATY:
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.
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W okresie międzysesyjnym sporządzono zmianę wniosku o płatność końcową za okres od 01.10.2018
r. do 31.10.2018 r.
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 dokonano ostatecznego rozliczenia i zamknięcia programu. Szkoła
Podstawowa Nr 1 w Sztumie, Zespół Szkół w Czerninie i Szkoła Podstawowa w Gościszewie uzyskały
oszczędności w 2018 roku na zużyciu energii. Obliczona kwota oszczędności zostaje podzielona w
ten sposób, że ½ kwoty pozostaje w budżecie kwoty i ½ kwoty zostaje wydatkowana na cele wybrane
przez młodzież m.in. wycieczki, organizację festynów.
3. Wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 tj.:
− 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,
− 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.
znajdują się na etapie oceny. W okresie międzysesyjnym przygotowano wyjaśnienia i uzupełnienia
do wniosków.
4. W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” przygotowano i złożono
wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na:
− doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im.
Jana Pawła II w Sztumie na łączną kwotę 100.000,00 zł, z czego wnioskowana wartość dofinansowania
80.000,00 zł,
− doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im.
Maksymiliana Golisza w Sztumie na łączną kwotę 100.000,00 zł, z czego wnioskowana wartość
dofinansowania 80.000,00 zł,,
− doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Czerninie na
łączną kwotę 100.000,00 zł, z czego wnioskowana wartość dofinansowania 80.000,00 zł,,
− dokonanie doposażenia i poprawy standardu jadalni w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi na łączną kwotę
31.250,00 zł, z czego wnioskowana wartość dofinansowania 25.000,00 zł,
− dokonanie doposażenia i poprawy standardu jadalni w Zespole Szkół w Gościszewie na łączną kwotę
31.250,00 zł, z czego wnioskowana wartość dofinansowania 25.000,00 zł. Wnioski znajdują się na etapie
oceny. Planowany termin rozpatrzenia 31 maj 2019 roku.
5. W ramach 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przygotowywano i złożono 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 na łączną kwotę 241.200,00 zł,
2) zakup wyposażenia i sprzętu sportowego do sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Gościszewie na
łączną kwotę 140.760,00 zł.
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6. Program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego
i bezpiecznego internetu – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE). Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
i Zespół Szkół w Gościszewie zostały zgłoszone do programu i podpisały umowę o świadczenie
dostępnych usług telekomunikacyjnych w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Zgodnie z zawartą
umową szkoły będą miały dostęp do szerokopasmowego internetu o przepustowości 100mb/s. W
przypadku pozostałych szkół zgodnie z harmonogramem status szkół jest w trakcie weryfikacji.
Przygotowano zgody organu prowadzącego na złożenie wniosków o świadczenie usług OSE.
II. Bieżąca działalność.
1. Monitorowanie i analizowanie sytuacji w szkołach w związku z prowadzonym w okresie od 8 kwietnia
2019 roku do 26 kwietnia 2019 roku strajkiem. Informowano, zgodnie z zaleceniami, Kuratoria
Oświaty w zakresie zapewnienia opieki dzieciom w szkołach oraz o możliwym zagrożeniu w
przeprowadzeniu egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnego. W szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum dla wszystkich dzieci, które w okresie strajku były w szkole
zapewniono opiekę oraz możliwość spożywania posiłku. Egzamin gimnazjalny oraz egzamin
ósmoklasisty odbył się bez zakłóceń. Dokonano analizy sposobu odliczania wynagrodzenia za okres
strajku. Dokonano analizy składników wynagrodzenia. Na bieżąco śledzono opinie prawne RIO
wydawane w tym zakresie, konsultowano się z radcą prawnym UMiG Sztum. Dyrektorzy szkół na
wniosek nauczycieli wyrazili zgodę na rozłożenie potracenia z wynagrodzenia na raty.
Wynagrodzenie musi zostać zwrócone z uwagi na to, że nauczyciele otrzymują wynagrodzenie „z
góry” i za okres strajku otrzymali wypłatę w pełnej wysokości w dniu 1 kwietnia 2019 roku.
2. Przygotowano projekty arkuszy organizacji szkół na rok szkolny 2019/2020. Projekty arkuszy zostały
zaopiniowane w zakresie zgodności z przepisami prawa przez Pomorskiego Kuratora Oświaty bez
uwag w dniu 14 maja 2019 roku oraz przez związki zawodowe.
3. W związku z zatwierdzeniem projektów arkuszy organizacji szkół trwają prace związane z ruchem
kadrowym nauczycieli. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla stanowiska o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć ustalany jest na podstawie art. 42 ust. 5c ustawy Karta
Nauczyciela odpowiednio do wymiaru zajęć realizowanych na różnych stanowiskach., wobec tego
istnieje konieczność dostosowania umów w tym zakresie. Nikt z nauczycieli nie stracił pracy w
związku z art. 20 ustawy Karty Nauczyciela tj. w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkołach.
4. W dniu 15 maja 2019 roku w Sztumskim Centrum Kultury odbył się etap gminny Konkursu wiedzy
o zamkach gotyckich. W konkursie wzięło udział 27 uczniów szkół podstawowych dla których
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum. Nagrodzono 5 uczestników. W finale konkursu
który odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 roku, w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku gminę
reprezentować będzie dwóch finalistów I etapu gminnego. Pierwsze i drugie miejsce zajęli
odpowiednio: Cyprian Piróg i Milan Safader.
5. W dniu 15 maja 2019 roku mijał termin składania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli i
nauczycieli emerytów. Posiedzenie Komisji zdrowotnej odbyło się w dniu 23 maja 2019 roku. Na
posiedzeniu przyznano pomoc zdrowotną dla 54 wnioskodawców. Całkowita wartość pomocy
wyniosła 14.820,00 zł.
6. Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na okres styczeńczerwiec wystawiono łącznie 131 decyzji administracyjnych przyznających prawo do stypendium
szkolnego na łączną kwotę 78 528,00 zł. Obecnie trwa rozliczanie faktur, rachunków oraz innych
dokumentów poświadczających poniesione wydatki na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane
w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza
szkołą. Powyższy zakup w ramach stypendium szkolnego będzie miał charakter gotówkowy.
7. W ramach rządowego programu „Darmowe Podręczniki”, złożono wniosek o dotację, która w roku
szkolnym 2019/2012 zapewni uczniom klas I - VIII podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe. Wnioskowana kwota powyższej dotacji wyniosła 121.751,48 zł.
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8. W dniu 8 maja 2019 roku dyrektorzy szkół uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowym organizowanym
przez Pomorskiego Kuratora Oświaty pn.: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
aspekcie profilaktyki negatywnych zachowań społecznych uczniów.
9. W dniu 21 maja 2019 roku dyrektorzy szkół i dyrektor MGZO uczestniczyli w spotkaniu
szkoleniowym organizowanym przez Pomorskiego Kuratora Oświaty pn.: Obowiązki szkoły w
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Zasady współpracy z mediami w przypadku sytuacji
kryzysowej z udziałem uczniów.
10. W dniu 23 maja 2019 roku odbyło się spotkanie dyrektorów. Przedmiotem spotkania było m.in.:
omówienie raportu Najwyższej Izby Kontroli nt. Zmian w systemie oświaty oraz sprawy
organizacyjne.
11. W dniu 20 maja 2019 roku w wyniku gwałtownych i ulewnych deszczy miało miejsce zalanie
pomieszczeń Publicznego Żłobka w Sztumie. Obecnie trwają prace związane z usuwaniem skutków
zalania i uzyskaniem odszkodowania z tego tytułu.
12. Trwają prace związane z lokalizacją i usunięciem skutków przecieku dachu na hali sportowej przy
Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie.
13. Przygotowano sprawozdanie z realizacji Strategii Miasta i Gminy Sztum w 2018 roku w zakresie
swojego działania.
14. Przygotowano informację niezbędną do sporządzenia Raportu o stanie gminy za 2018 rok w ramach
swojego działania.
15. Przygotowano ankietę dotyczącą sposobu i skutków wdrażania zmian w systemie oświaty
w województwie pomorskim na wniosek Marszałka Województwa Pomorskiego.
III. Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne
1. W Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie w okresie międzysesyjnym:
1) W dniach 1-13.04.2019 roku w okresie wielkanocnym wolontariusze Szkolnego Koła Caritas
wsparli dwie zbiórki; Sztumską Zbiórkę Żywności , której organizatorem był MOPS i zbiórkę
Parafialnych Zespołów Caritas. Dzięki hojności darczyńców zebrano ponad 600 kg. produktów
spożywczych. Wolontariusze poza empatią i współpracą zdobywają także inne kompetencje
społeczne i obywatelskie;
2) W dniach 10 – 12.04.2019 roku odbył się egzamin gimnazjalny;
3) W dniu 11.05.2019 roku udział uczniów w XX-tej Paradzie Schumana. Organizatorzy, czyli Polska
Fundacja im. R. Schumana zaprosiła szkołę, do zaprezentowania swojej opinii na temat; Dlaczego
Polska powinna być w Unii Europejskiej?
4) W dniu 16.05.2019 roku udział klas III gimnazjum w dniu otwartym w ZS w Sztumie;
5) W dniu 16.05.2019 roku odbył się etap gminny konkursu wiedzy o zamkach gotyckich, Cyprian
Piróg- I miejsce - będzie reprezentował Miasto i Gminę Sztum w etapie centralnym konkursu
wiedzy o zamkach gotyckich, który odbędzie się 6 czerwca we Fromborku.
2. W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:
− m-c kwiecień - zgłoszenie szkoły do akcji „Podwórko Talentów Nivea”;
− m- c maj - kontynuacja projektu Koder Junior – Szkoła Mistrzów Programowania;
− w dniu 30.04.2019 roku – odbyła się wycieczka do Warszawy laureatów konkursu Komisji Rodziny
Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka i Senatora –
Leszka Czarnobaja;
− w dniu 03.05.2019 roku – udział i kibicowanie w Biegu 3 majowym – XXIX Międzynarodowy
Sztumski Bieg Solidarności;
− w dniu 04.05.2019 roku - udział w zajęciach w ramach Dni Otwartych w Wojewódzkim Zespole
Szkół Policealnych w Sztumie. Poznanie pracy stomatologa. Wyposażenie gabinetu
stomatologicznego, higiena jamy ustnej w ramach doradztwa zawodowego;
− w dniu 08.05.2019 roku - wyjście do Biblioteki Dziecięcej w Sztumie w ramach trwającego
Tygodnia Bibliotek. Rozwijanie pasji czytelniczych, promocja czytelnictwa, realizacja innowacji
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Jestem dumna, jestem dumny - bo czytam, zawód bibliotekarza - doradztwo zawodowe;
w dniu 08.05.2019 roku – organizacja i udział w Międzygminnym Konkursie Fotograficznym
„Wiosna w obiektywie”;
w dniu 09.05.2019 roku - realizacja założeń akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Wysłuchanie bajki
pt. "Czerwony Kapturek" w Sali czekoladowej Kino-Teatru POWIŚLE.
W dniu 10.05.2019 roku – wyjście klasy 2b do Powiatowego Urzędu Pracy. Zapoznanie się z pracą
urzędu oraz obowiązkami pracowników;
W dniu 10.05.2019 roku – spotkanie dla klas 5-8 z przedstawicielami Policji w ramach akcji „Bądź
bezpieczny”;
W dniu 12.05.2019 roku – Uzyskanie tytułu laureata konkursu plastycznego „Dzieci i młodzież
przyszłością Europy” – wręczenie nagrody A. Lubowieckiej z klasy 7e w Starostwie Powiatowym
w Malborku ufundowanej przez posła Parlamentu Europejskiego;
W dniu 14.05.2019 roku – odbyła się wycieczka klas 2 do Centrum Nauki EXPERYMENT efektywne przyswajanie wiedzy, zrozumienie otaczających procesów, pobudzenie ciekawości
świata, samodzielne przeprowadzanie eksperymentów;
W dniu 14.05.2019 roku – Szkolne obchody Dnia Pielęgniarki i Dnia Bibliotekarza;
W dniu 15.05.2019 roku – Udział w powiatowych Mistrzostwach w Mini Piłkę Nożną – I miejsce
W dniu 15.05.2019 roku - Analiza ogólna i indywidualna sfery dydaktycznej i wychowawczej
zespołu klasowego, ucznia. Osiągnięcia edukacyjne. Realizacja programu wychowawczo profilaktycznego. Omówienie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole oraz zapoznanie
rodziców z informacjami dotyczącymi osób/instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w
sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Podsumowanie programu
Koder Junior. Kalendarium szkolne, planowane wydarzenia klasowe i szkolne. Wspólne działania
wychowawcze. Wstępna analiza Sprawdzianu Trzecioklasisty;
W dniu 16.05.2019 roku - udział w gminnym etapie Konkursu Wiedzy o Zamkach Gotyckich –
awans do etapu centralnego ucznia klasy 8 Milana Safader;
W dniu 16.05.2019 roku – klasy ósme wzięły udział w Dniach Otwartych w Zespole Szkół im. J.
Kasprowicza;
W dniu 16.05.2019 roku – odbyły się warsztaty mydlarskie – eksperymenty z formą, kształtem,
kolorem i zapachem. Wykonanie mydeł glicerynowych, pakowanie;
W dniu 17.05.2019 roku – odbyło się podsumowanie i odebranie nagród w Gdańsku za udział w
Maratonie Czytelniczym – tytuł laureata M. Safader, N. Krupa, R. Witkowska;
W dniu 17.05.2019 roku – odbyła się VI edycja Mistrzostw Szkół w Superfarmera – wicemistrz A.
Bubiło z klasy 6b;
W dniu 18.05.2019 roku – odbył się Międzygminny konkurs matematyczny „Kodowanie,
programowanie i rozumowanie” dla klas 1-3;
W dniach 20 – 23.05.2019 roku – odbyły się zajęcia profilaktyczne n/t bezpieczeństwa w szkole i
poza szkołą, poszanowania drugiego człowieka, tolerancji;
W dniu 22.05.2019 roku – wyjście do SCK na wernisaż i spotkanie z malarką p. I. CzeszejkoSochackiej – klasa 6e i 7c;
W dniu 22.05.2019 roku – udział w Igrzyskach Dzieci w Czwórboju LA – awans do finału
wojewódzkiego I miejsce dziewcząt i chłopców;
W dniu 22.05.2019 roku – odbyło się spotkanie czwartoklasistów z przedstawicielami Policji w
ramach akcji „Bądź bezpieczny”, przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową, przekazanie
kamizelek odblaskowych;
W dniu 23.05.2019 roku – odbył się szkolny konkurs matematyczny „Mistrz Matematyki dla klas
ósmych”;
W dniu 23.05.2019 roku – udział uczniów klas 3 w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym „ I
Ty możesz zostać Pitagorasem”;
W dniu 24.05.2019 roku – Obchody Światowego Dnia Mleka – w ramach realizacji programu dla
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szkół obejmującego swym zasięgiem uczniów klas 1-5 – wartości odżywcze mleka i jego
przetworów.
3. W Zespole Szkół w Czerninie:
1) W miesiącu kwietniu uczennice z kl. VIII wzięły udział w
Ogólnopolskim Konkursie
„Matematyczne Kamery”, nagrywając film edukacyjny „Świat przez pryzmat matematyki”. Film
nagrany przez Julię Jasieńską i Martę Zołotar został najwyżej oceniony przez jury konkursowe. Na
ostateczną ocenę składały się także głosy internautów. W głosowaniu internetowym filmik
dziewcząt uzyskał drugi wynik. Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie w kwocie 500 zł do
wypoczynku letniego dla każdej z dziewcząt.
2) W dniu 13.04.2019 roku uczennice szkoły wzięły udział w akcji zbiórki żywności dla ludzi,
znajdującego się w trudnej sytuacji z okazji Wielkanocy.
3) W dniu 18.04.2019 roku Zespół GWIAZDY w składzie: Anna Iwańska, Julia Powierza, Sara
Stankiewicz, Julia Knafel, Ola Cichacka, Julia Siebert, Zuzia Glosa, Victoria Itrich, Wiktoria
Bonisławski, Maja Wesołowska, Julia Łabiak, Oliwia Ruszkowska, Ada Wudarczyk, Maja
Pietrzyk zdobył II miejsce w V Wojewódzkim Turnieju Teatralnym w spektaklu muzycznym pt.
"DZIEŃ".
4) W dniu 13.04.2019 roku w sali gimnastycznej rozegrano ostatni turniej tenisa stołowego w gminie
Sztum w sezonie 2018/2019. O punkty do cyklu „Grand Prix” walczyło 17 zawodników.
5) W dniu 09.05.2019 roku reprezentacja szkoły -Jakub Lewandowski, Łukasz Piskorski i Mateusz
Adamczyk wzięli udział w powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Sztumie.
Jakub Lewandowski indywidualnie zajął drugie miejsce, natomiast drużyna zajęła również drugie
miejsce.
6) W dniu 16.05.2019 roku uczennice zostały srebrnymi medalistkami Powiatowych Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w piłkę nożną.
7) W dniu 10.05.2019 roku uczniowie wzięli udział w OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI BICIA
REKORDU CZYTANIA NA PRZERWIE organizowanej w ramach kampanii CAŁA POLSKA
CZYTA DZIECIOM. W ramach akcji 96 fanów książek, w tym 74 uczniów i 22 przedszkolaków
na szkolnym korytarzu czytało dla siebie, czytało innym, przeglądało książki różne np.:
przygodowe, historyczne i współczesne, komiksy.
8) W dniu 14.05.2019 roku uczniowie klasy II wybrali się na wycieczkę do Królewa Malborskiego na
lotnisko, aby dowiedzieć się na czym polega praca pilota i strażaka oraz jak funkcjonuje baza
lotnicza. Miały okazję zasiąść za sterami samolotów wojskowych, wejść na wieżę kontroli ruchu,
obejrzeć pas startowy, poznać wyposażenie straży pożarnej i podziwiać armatki wodne.
9) W dniu 17.05.2019 roku uczniowie klasy drugiej wzięli udział w warsztatach czekoladowych.
10) W maju w klasach I – II odbyły się lekcje z pielęgniarką szkolną, która przeprowadziła zajęcia z
pierwszej pomocy.
11) Uczennica Maja Wesołowska z klasy Vb została laureatką Międzygminnego konkursu
fotograficznego "Wiosna w obiektywie".
12) Dnia 17.05.2019 roku klasa pierwsza została uroczyście przyjęta do grona czytelników naszej
biblioteki. Podczas pasowania dzieci wysłuchały o co proszą je książki i obiecały prośby te spełnić,
rozwiązały zagadki związane z bajkami.
13) W dniu 20.05.2019 roku w trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów w szkole odbył się apel.
Dyrektor szkoły przypomniała o procedurach związanych z bezpieczeństwem w naszej szkole, o
czynnikach warunkujących bezpieczeństwo, zachowaniu się w sytuacji nadzwyczajnej oraz
pożądanych zachowaniach wynikających z poszanowania drugiego człowieka. Poinformowała
również, że w klasach odbędą się również stosowne lekcje wychowawcze, mające na celu
uwrażliwić wszystkich na zachowanie bezpieczeństwa w szkole, dogłębne poznanie odpowiednich
procedur i zachowania się w sytuacji zagrożenia. Poprosiła również wszystkich, aby uczniowie byli
czujni i wrażliwi na to, co dzieje się wokół nich.
14) Dnia 20.05.2019 roku w ramach międzyszkolnej rywalizacji w piłce plażowej na szczeblu
powiatowym Sebastian Piasecki i Daniel Antoniak zajęli drugie miejsce. Dziewczęta Julia
Ewertowska i Oliwia Majewska zajęły czwarte miejsce.
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7. W Zespole Szkół w Gościszewie:
− W miesiącach kwiecień – maj szkoła przystąpiła do akcji „Czysty Aniołek” organizowanej przez
MGOPS w Sztumie;
− W dniach 15-17.04.2019 roku odbył się egzamin uczniów klasy ósmej zorganizowany przez CKE;
− W dniu 25.04.2019 roku – udział uczniów w finale konkursu Rachmistrzów organizowanego przez
BS w Sztumie;
− W dniu 03.05.2019 roku – delegacja złożyła wiązanki kwiatów pod pomnikami w Sztumie,
uczestnicząc w uroczystości gminnej z okazji obchodów 3 MAJA;
− W dniu 06.05.2019 roku odbył się uroczysty apel z okazji obchodów 3 MAJA;
− W dniu 17.05.2019 roku – udział uczniów w konkursie związanym z grami planszowymi
„FARMER”;
− W dniu 18.05.2019 roku – udział uczniów w Międzygminnym Konkursie Matematycznym dla kl.
I-III – I i III miejsce;
− W dniu 21.05.2019 roku – udział uczniów w Międzygminnym Konkursie Piosenki Ekologicznej
organizowanego przez Sztumskie Centrum Kultury;
− W dniu 22 maja odbyło się posiedzenie rady pedagogicznej mające na celu przypomnienie procedur
bezpieczeństwa w szkole;
− W maju – udział w konkursie „Moja ulubiona książka” organizowanym przez Gdańskie
Wydawnictwo Oświatowe.
8. W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi:
− W dniach 15 – 17.04.2019 roku odbyły się egzaminy po klasie ósmej z języka polskiego,
matematyki i języka angielskiego;
− W dniu 25.04.2019 roku uczniowie wzięli udział w III Żuławskim Konkursie Pieśni i Piosenki
Religijnej i zajęli I miejsce;
− W dniu 05.05.2019 roku uczniowie zdobyli wyróżnienie w Międzygminnym konkursie
fotograficznym „Wiosna w obiektywie”;
− W dniu 13.05.2019 roku uczennice zajęły I miejsce w Gminnych Zawodach w Piłce Nożnej
Dziewcząt, w dniu 15 maja I miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Nożnej Dziewcząt oraz w
dniu 20.05.2019 roku III miejsce w Półfinałach Wojewódzkich w Piłce Nożnej dziewcząt;
− W dniu 18.05.2019 roku udział uczniów w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym kl. I – III
/I miejsce – Aleksandra Roman, III miejsce – Mirosław Walukiewicz/;
− W dniu 21.05.2019 roku odbyło się posiedzenie rady pedagogicznej dot. procedur w sytuacjach
różnego rodzaju zagrożeń;
− W dniu 22.05.2019 roku odbyły się spotkania z rodzicami dot. bezpieczeństwo w szkole
− W dniu 22.05.2019 roku w konkursie matematyczny – EDI PANDA uczeń szkoły Marcin Kwella
kl. V został laureat I miejsca w Polsce
− W maju przygotowanie wniosków dot. przyłączenia szkoły do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
pozyskania środków na wyposażenie stołówki szkolnej;
− W okresie kwiecień – maj odbyły się wiosenne prace porządkowe oraz prace konserwatorskie na
placu zabaw.
9. W Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. „Kubusia Puchatka” w Sztumie:
Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych:
− W dniach 12-15.04.2019 roku w grupach 5-6 latków realizujących program „Kubusiowi przyjaciele
natury” odbyły się obchody z okazji Dnia Marchewki.
− W dniach 16.04.2019 roku 3 grupy przedszkolne 5-6 latków w ramach Klubu Ekoludków
obchodziły Dzień Ochrony Słoni.
− W dniu 18.04.2019 roku we wszystkich grupach przedszkolnych odbyły się zajęcia wiedzy o
zdrowiu w ramach Dnia Zdrowia.
− W dniu 23.04.2019 roku dzieci z grupy 5-6 latków należące do Klubu Ekoludków wspólnie ze
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swoimi rodzicami przygotowali prace plastyczne na wystawę „Planeta Ziemia”.
− W dniu 24.04.2019 roku w ramach zadania „Podniosę flagę wysoko, wysoko” wszystkie grupy
przedszkolne przygotowały flagi, które ozdobiły przedszkolny hol.
− W dniu 09.05.2019 roku grupy 4-5-6 latków wzięły udział w Ogólnopolskim Maratonie
Przedszkolaków „Sprintem do maratonu”. Celem jest popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz
upowszechnienie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu.
− W dniu 09.05.2019 roku dwie grupy przedszkolne 5 latków uczestniczyły w „Głośnym czytaniu”
w ramach Kampanii Społecznościowej Cała Polska Czyta Dzieciom. Spotkanie odbyło się w sali
Sztumskiego Centrum Kultury. Gościem była pani Sylwia Monkielewicz, która przeczytała
zgromadzonym dzieciom bajkę pt. „Czerwony Kapturek”.
− W dniu 15.05.2019 roku dwie grupy przedszkolne obchodziły Święto Polskiej Niezapominajki. W
tym dniu dzieci uczestniczyły w różnych zabawach badawczych. Celem było kształtowanie
proekologicznych postaw u dzieci.
− W dniu 17.05.2019 roku w grupie 5 latków odbyła się uroczystość pod hasłem „Wiosenne
urodziny”.
− W dniu 20.05.2019 roku w ramach realizowanego projektu „Pies i kot moim przyjaciele”, dzieci z
grupy 4 latków wspólnie ze swoimi rodzicami przygotowali prace na wystawę pt. „Najbardziej
pomysłowy zwierzak domowy”.
− W dniu 20.05.2019 roku grupa 5-6 latków udała się do Biblioteki Dziecięcej w Sztumie. Celem
wyjścia było zwiedzanie biblioteki.
− W dniach 23 – 24.05.2019 roku wszystkie grupy przedszkolne obejrzały w Kino – Teatrze w
Sztumie przedstawienie Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza pt. „Dorotka po
drugiej stronie tęczy”.
− W okresie kwiecień – maj: kontynuacja programu „Przyjaciele Zippiego” – grupa 5-6 latków oraz
realizacja projektów „Szlakiem znanych miejsc w Sztumie” – grupy 4-5-6 latków, „Ja też mam
talent” – grupa 6 latków, „Mały miś w świeci literatury” – grupy 3-4-5-6 latków, „Dziś
przedszkolak, jutro uczeń” – grupy 6 latków, „Klub zdrowej wiewiórki” – grupa 6 – latków,
realizacja zadań w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Akademia dobrych manier” – grupa
5-6 latków i realizacja projektu „W świecie dobrych i złych emocji” – grupa 5 latków.
Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym:
1) W dniu 10.04.2019 roku w grupie 5-6 latków odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców pt.
„Literkowy zawrót głowy”, natomiast w grupie 3 latków odbyły się warsztaty z rodzicami pt.
„Wielkanoc tuż, tuż…”.
2) W dniu 11.04.2019 roku dzieci z grup 4-5-6 latków udały się do Sztumskiego Centrum Kultury na
obejrzenie prezentacji multimedialnej pt. „Korona maratonów świata”. Podczas prezentacji pan
Bartosz Mazerski opowiedział dzieciom o tym, jak realizował swoje marzenia.
3) W dniu 11.04.2019 roku grupa 6-latków w ramach realizowanego projektu „Szlakiem znanych
miejsc w Sztumie” udała się na spotkanie z burmistrzem Miasta i Gmina Sztum. Dzieci poznały
zadania jakie wykonuje burmistrz oraz zwiedzały Urząd Miasta. W tym dniu przedszkolaki
odwiedziły także Centrum Kultury Chrześcijańskiej „Aliem” i uczestniczyły w spotkaniu z panem
Sławomirem Michalikiem
4) W dniu 11.04.2019 roku w grupie 6 latków odbyły się warsztaty z rodzicami na temat
„Wielkanocnych niespodzianek”. W tym samym dniu w grupie 3 latków odbyły się warsztaty
plastyczno – muzyczne.
5) W dniu 16.04.2019 roku w grupie 6 latków odbyły się warsztaty pt. „100 pomysłów na potrawy z
jajek”. Dzieci wraz z rodzicami zaprezentowały swoje ulubione wielkanocne potrawy.
6) W dniu 08.05.2019 roku w grupie 5 latków odbyły się warsztaty wiosenne z rodzicami pt. „Wiosna
malowana”.
7) W dniu 14.05.2019 roku dzieci z grupy 5-6 latków uczestniczyły w wycieczce wyjazdowej do
Centrum Edukacyjnego Hewelianum w Gdańsku. Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach
edukacyjnych w Laboratorium Pana Kleksa pt. „W kosmicznej przestrzeni”, a także w zabawach
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8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)

twórczych na kreatywnym placu zabaw.
W dniu 15.05.2019 roku w grupie 5-6 latków odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców pt. „Baśniowi
bohaterowie – bawimy się i uczymy”.
W dniu 15 maja dzieci z grupy 4 latków uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych w Bibliotece
znajdującej się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie. Podczas zajęć dzieci poznały bohaterów
mieszkających w bibliotece, dowiedziały się jak należy opiekować się książkami, miały możliwość
obejrzeć najmniejszą i największą książkę.
W dniach 20 – 22.05.2019 roku w grupach 6 i 3-latków odbył się Dzień Mamy. W grupie 4 latków
odbyło się przedstawienie dla rodziców pt. „Kochamy Was”.
W dniu 21.05.2019 roku dzieci z grupy 5-6 latków uczestniczyły w VI Przeglądzie Teatrzyków
Przedszkolnych w Starym Polu zdobywając nagrodę GRAND PRIX.
W dniu 23.05.2019 roku w grupie 5-6 latków odbyło się przedstawienie dla rodziców pt. „ O
królewnie Juracie”.
W dniu 28.05.2019 roku grupa 5-6 latków obchodziła Dzień Mamy. Z tej okazji odbyły się występy
i wspólne zabawy.
W dniach 28 – 29.05.2019 roku maja w grupach 3 i 4 latków odbyło się spotkanie z okazji „Dnia
Mami i Taty”. Przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętność wokalne i taneczne, oraz
recytowały wierszyki.

IX. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
11.04.2019
10:00
13:30
14:30-15:30
15:00-20:00
16:00-17:00
16:00
18:00
12.04.2019
16:00-21:00
18:00
18:00
13.04.2019
18:00
14.04.2019
15:30
18:00
15.04.2019
10:00
12:00-13:00
13:00
15:00-19:00
18:00
16.04.2019
10:00
16:00-17:00
16:00-17:00
17:00
17.04.2019
13:00-15:00
14:00-18:00
15:00-18:00
16:00-18:00
18.04.2019
13:30
14:30-15:30
16:00-17:00
16:00

zajęcia fotograficzne - W. Bielecki
język angielski dla zaawansowanych – ZS w Barlewiczkach - N. Markiewicz
język niemiecki UTW - E. Michalik
zajęcia wokalne dla młodzieży - M. Sawicki
joga UTW - A. Furyk
czwartki lekkoatletyczne
koncert zespołu wokalnego UTW
Sztumska Orkiestra Dęta - A. Lachowicz
wernisaż Łukasz Fawor-Klimkiewicz „Różaniec”
KINO „Roma”
KINO „Roma”
KINO „Miłość i Miłosierdzie”
KINO „Roma”
zajęcia komputerowe w Bibliotece SCK - A. Bartnicka
Joga UTW - A. Furyk
warsztaty fotografii cyfrowej - A. Skrobisz
Zespół wokalny dziecięcy "Eski Floreski" - M. Seibert
KINO „Miłość i Miłosierdzie”
KINO „Corgi, psiak Królowej” (zbiorówka dla Nowego Dworu Gdańskiego)
zajęcia plastyczne dla dzieci - A. Bartnicka
warsztaty ruchowe UTW - E. Piotrowska
KINO „Echa Katynia”
zespół wokalny UTW - M. Sawicki
nauka gry na gitarze - K. Tarasiuk
nauka gry na keyboardzie - M. Sawicki
warsztaty fotografii cyfrowej UTW - A. Skrobisz
język angielski dla zaawansowanych – ZS w Barlewiczkach - N. Markiewicz
język niemiecki UTW - E. Michalik
warsztaty ruchowe UTW - E. Piotrowska
joga UTW - A. Furyk
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23.04.2019
16:00-17:00
16:00-17:00
18:00
24.04.2019
13:00-15:00
13:30
14:00-18:00
15:00-18:00
16:00-18:00
17:00-18:30
25.04.2019
8:00-14:00
10:00
13:30
14:30-15:30
15:00-20:00
16:00-17:00
16:00
17:00

warsztaty ruchowe UTW - E. Piotrowska
zajęcia plastyczne dla dzieci - A. Bartnicka
DKF „Przedszkolanka”
zespół wokalny UTW - M. Sawicki
język angielski dla zaawansowanych – ZS w Barlewiczkach - N. Markiewicz
nauka gry na gitarze - K. Tarasiuk
nauka gry na keyboardzie - M. Sawicki
zajęcia fotograficzne
wykład Bartosza Mazerskiego „Korona Maratonów Świata” - UTW
Bank Spółdzielczy w Sztumie (udostępnienie sali)
zajęcia grupy fotograficznej - W. Bielecki
język angielski dla zaawansowanych – ZS w Barlewiczkach - N. Markiewicz
język niemiecki UTW - E. Michalik
zajęcia wokalne dla młodzieży - M. Sawicki
Joga UTW - A. Furyk
Czwartki lekkoatletyczne
Salon Muzyczny Bieleckiego „Moniuszko” w Bibliotece (udostępnienie
nagłośnienia+1mikrofonu)

26.04.2019
16:00-21:00
Sztumska Orkiestra Dęta - A. Lachowicz
17:00
Chwila z... Bogusławem Kaczmarkiem. Rozmowę poprowadziła Iza Koprowiak "Przegląd Sportowy"
(udostępnienie sali Klub Senior+ Amator)
16:00
KINO „Dumbo”
18:30
KINO „Ciemno, prawie noc”
27.04.2019
16:00
KINO ,,Dumbo”
18:30
KINO „Ciemno, prawie noc”
28.04.2019
15:30-17:30
udostępnienie nagłośnienia na ewangelizację przy Pl. Wolności
16:00
KINO ,,Dumbo”
18:30
KINO „Ciemno, prawie noc”
29.04.2019
12:00 -13:00
Joga UTW - A. Furyk
15:00-19:00
Zespół wokalny dziecięcy "Eski Floreski" - prowadząca: Maria Seibert
17:00
Spotkanie z Januszem Lewandowskim posłem do Parlamentu Europejskiego
30.04.2019
16:00-17:00
zajęcia plastyczne dla dzieci - A. Bartnicka
16:00-17:00
warsztaty ruchowe - E. Piotrowska
16:00
KINO „Robaczki z Zaginionej Dżungli”
01.05.2019
16:00 - 19:00
16:00
02.05.2019
14:30-15:30
15:00-20:00
16:00
16:30-17:30
16:00
03.05.2019
9:45
12:45

18:00
04.05.2019
10:30

Festyn Rodzinny - Biała Góra
KINO „Robaczki z Zaginionej Dżungli”
Przygotowanie sceny na Bieg 3 Maja 2019
język niemiecki UTW - E. Michalik
zajęcia wokalne dla młodzieży - M. Sawicki
Joga UTW - A. Furyk
zajęcia taneczne dla dzieci - A. Niewińska
KINO „Robaczki z Zaginionej Dżungli”
Uroczystości obchodów 228. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
(początek: kościół św. Anny – później: przejście pod Pomnik Rodła)
Sztumskie Biegi Solidarności 3 Maja 2019 (nagłośnienie, występy muzyczne,
barierki, plakaty), biegi uliczne dla przedszkolaków, dzieci młodzieży w ramach
Sztumskiego Biegu Solidarności
KINO ,,Kurier”
Konferencja miast partnerskich z okazji XX i XXV-lecia partnerstwa
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9:00-16:00
18:00
05.05.2019
18:00
06.05.2019
10:00
12:00-13:00
15:00-19:00
15:15-18:00
07.05.2019
08.00 - 16.00
16:00-17:00
15:45-17:30
16:00-17:00
18:00
08.05.2019
08.00 - 16.00
13:00-16:00
14:00-18:00
15:15-18:00
09.05.2019)
08.00 - 16.00
10:00
14:30-15:30
16:00-17:00
16:00
16:30-17:30
10.05.2019
08.00 - 14.00
15:30
16:00-21:00
18:00
16:00
18:00
11.05.2019
10:00-15:00
16:00
18:00
12.05.2019
16:00
18:00
13.05.2019
10:00
12:00-13:00
13:00
15:00-19:00
15:15-18:00
14.05.2019
10:00
15:45-17:30
16:00-17:00
15.05.2019
10:00
13:00-15:00
14:00-18:00
15:00-18:00
15:15-18:00
16.05.2019
10:00
13:30
14:30 -15:30

Uroczyste otwarcie boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy Stadionie Miejskim
KINO ,,Kurier”
KINO ,,Kurier”
zajęcia komputerowe w Bibliotece SCK - A. Bartnicka
joga UTW - A. Furyk
Zespół wokalny dziecięcy "Eski Floreski" - M. Seibert
zajęcia taneczne - A. Niewińska
Wystawa fotograficzna Jubileusze Partnerstwa Sztumu z Ritterhude i Val de Reuil - galeria
warsztaty ruchowe UTW - E. Piotrowska
zajęcia taneczne dla dzieci - A. Niewińska
zajęcia plastyczne dla dzieci - A. Bartnicka
DKF „Niemiłość”
Wystawa fotograficzna Jubileusze Partnerstwa Sztumu z Ritterhude i Val de Reuil galeria
Wykład Posła Jarosława Wałęsy „Już od 15 lat jesteśmy zjednoczeni w różnorodności– jakie korzyści
przyniosła nam Unia Europejska?”
nauka gry na gitarze - K. Tarasiuk
zajęcia taneczne dla dzieci - A. Niewińska
Wystawa fotograficzna Jubileusze Partnerstwa Sztumu z Ritterhude i Val de Reuil -galeria
cała Polska czyta dzieciom
język niemiecki UTW - E. Michalik
joga UTW - A. Furyk
czwartki lekkoatletyczne
zajęcia taneczne dla dzieci - A. Niewińska
Wystawa fotograficzna Jubileusze Partnerstwa Sztumu z Ritterhude i Val de Reuil -galeria
Zajęcia manualne N. Kalinowska) – Klub Seniora+ Amator
Sztumska Orkiestra Dęta - A. Lachowicz
wernisaż Iwony Czeszejko-Sochackiej „Spełniając marzenia”
KINO „Praziomek”
KINO „Wilkołak”
Wyprzedaż garażowa przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach
KINO „Praziomek”
Transmisja opery „Dialogi Karmelitanek”
KINO „Praziomek”
KINO „Wilkołak”
zajęcia komputerowe w Bibliotece SCK - A. Bartnicka
joga UTW - A. Furyk
warsztaty fotografii cyfrowej - A. Skrobisz
Zespół wokalny dziecięcy "Eski Floreski" - M. Seibert
zajęcia taneczne dla dzieci - A. Niewińska
Powiatowe Igrzyska Mł. Szk. w indywidualnej LA/SZS/
zajęcia taneczne dla dzieci - A. Niewińska
zajęcia plastyczne dla dzieci - A. Bartnicka
Powiatowa Licealiada w LA/SZS/
zespół wokalny UTW - M. Sawicki
nauka gry na gitarze - K. Tarasiuk
nauka gry na keyboardzie - M. Sawicki
zajęcia taneczne dla dzieci - A. Niewińska
zajęcia fotograficzne - W. Bielecki
język angielski dla zaawansowanych – ZS w Barlewiczkach - N. Markiewicz
język niemiecki UTW - E. Michalik
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15:00-20:00
zajęcia wokalne dla młodzieży - M. Sawicki
16:00-17:00
joga UTW - A. Furyk
16:00
czwartki lekkoatletyczne
16:30-17:30
zajęcia taneczne dla dzieci - A. Niewińska
17.05.2019
9:00
Odbiór płotków z SCK na X Kwidzyński Bieg Papiernika
13:00
Mistrzostwa Miasta i Gminy Sztum w LA dla klas III i młodszych
16:00-21:00
Sztumska Orkiestra Dęta - A. Lachowicz
18:00
KINO ,,After”
18.05.2019 (
18:00
KINO ,,After”
14:00
Mecz na stadionie
19.05.2019
18:00
KINO ,,After”
20.05.2019 8:00 - 16:00 zwiedzanie wystawy Iwony Czeszejko - Sochackiej „Spełniając marzenia”
przez grupy przedszkolaków, młodzieży szkolnej i dorosłych
9:00
Zdanie płotków do SCK z X Kwidzyńskiego Biegu Papiernika
10:00
zajęcia komputerowe w Bibliotece SCK - A. Bartnicka
12:00-13:00
joga UTW - A. Furyk
13:00
warsztaty fotografii cyfrowej UTW - A. Skrobisz
15:15-18:00
zajęcia taneczne dla dzieci - A. Niewińska
21.05.2019
8:00 - 16:00
zwiedzanie wystawy Pani Iwony Czeszejko - Sochackiej „Spełniając marzenia”
przez grupy przedszkolaków, młodzieży szkolnej i dorosłych
10:00
Powiatowe Igrzyska Dzieci w Czwórboju LA/SZS/
12:30
KINO „Dumbo” (pokaz zbiorowy dla Szkoły w Rodowie)
15:00-19:00
zespół wokalny dziecięcy „Eski Floreski” - M. Seibert
15:45-17:30
zajęcia taneczne dla dzieci - A. Niewińska
16:00-17:00
zajęcia plastyczne dla dzieci - A. Bartnicka
16:00-17:00
warsztaty ruchowe UTW - E. Piotrowska
18:00
DKF „Sny wędrownych ptaków”
22.05.2019
8:00 - 16:00
zwiedzanie wystawy Pani Iwony Czeszejko- Sochackiej „Spełniając marzenia”
przez grupy przedszkolaków, młodzieży szkolnej i dorosłych
10:00
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
15:30-16:30
warsztaty żywieniowe - K. Januszkiewicz
23.05.2019
8:00 - 16:00
zwiedzanie wystawy Pani Iwony Czeszejko - Sochackiej „Spełniając marzenia”
przez grupy przedszkolaków, młodzieży szkolnej i dorosłych
6:00-14:00
Narodowy Teatr Edukacji (udostępnienie sali)
13:30
język angielski dla zaawansowanych – ZS w Barlewiczkach - N. Markiewicz
14:30-15:30
język niemiecki UTW - E. Michalik
15:00-20:00
zajęcia wokalne dla młodzieży. - M. Sawicki
16:00
finał Czwartków Lekkoatletycznych
16:00
Joga UTW - A. Furyk
16:30-17:30
zajęcia taneczne dla dzieci - A. Niewińska
17:00
Wykład dr Dzięgielewskiego „Jak młodzież Prus królewskich odbywała podróże na
studia zagraniczne”
24.05.2019
8:00 - 16:00
zwiedzanie wystawy Pani Iwony Czeszejko - Sochackiej „Spełniając marzenia”
przez grupy przedszkolaków, młodzieży szkolnej i dorosłych
6:00-14:00
Narodowy Teatr Edukacji
15:30
Zajęcia manualne N. Kalinowska – Klub Seniora+ Amator
16:00-21:00
Sztumska Orkiestra Dęta - A. Lachowicz
18:00
KINO ,,Avengers: Koniec gry””
25.05.2019
14:00-17:00
Festyn Rodzinny - Sztumska Wieś/Parowy
16:00-19:00
Festyn Rodzinny - Pietrzwałd
18:00
KINO ,,Avengers: Koniec gry””
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26.05.2019
18:00
27.05.2019)
10:00
12:00-13:00
15:00-19:00
15:15-19:30
28.05.2019
14:30-15:30
15:45-17:30
16:00-17:00
16:00
29.05.2019
10:00
14:00-18:00
15:00-18:00
15:15-19:30
30.05.2019
15:00-20:00
16:30-17:30
17:00
31.05.2019
16:00-24:00
16:00
16:00-21:00

KINO ,,Avengers: Koniec gry””
zajęcia komputerowe w Bibliotece SCK - A. Bartnicka
joga UTW - A. Furyk
zajęcia wokalne dla młodzieży - M. Sawicki
zajęcia taneczne dla dzieci - A. Niewińska
warsztaty żywieniowe – 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
zajęcia wokalne dla młodzieży - M. Sawicki
zajęcia taneczne dla dzieci - A. Niewińska
Uroczyste zakończenie Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Festyn Rodzinny - Czernin
KINO „Manu, bądź sobą”
Sztumska Orkiestra dęta - A. Lachowicz

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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