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 (XIII sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 25 września 2019 roku
Na dzisiejszą sesję przygotowałem i skierowałem pod obrady sesji 6 projektów uchwał i jedno
obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały. W okresie sprawozdawczym podjęto
decyzje, zarządzenia oraz rozstrzygnięcia w następujących sprawach:
W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:
 Zmian w budżecie gminy na 2019 rok:
I. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1. „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa” w rozdz. 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” o kwotę 26.835 zł. dochody
(§ 2010) i wydatki (kwota 5.850 zł na § 4010, kwota 1.705 zł na § 4110, kwota 244 zł na
§ 4120, kwota 8.352 zł na § 4170, kwota 8.945 zł na § 4210, kwota 1.689 zł na § 4300 i kwota
50 zł na § 4360), na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku
Nr DGD – 801-3/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r. przyznano dotację celową na przygotowanie
i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
2. 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.3111.145.2019.BW z dnia 29.08.2019 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
1/145/2019 z dnia 28.08.2019 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2019 r. o kwotę 3.596 zł.
(§ 2040) i wydatki (§ 3260). Środki z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26, z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów
edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. –
„Wyprawka szkolna”.
3. 855 „Rodzina” w tym w rozdz.:
a) 85501 „Świadczenie wychowawcze” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.182.2019.SM2 z dnia 28.08.2019 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 2/182/2019 z dnia 28.08.2019 r. zwiększono plan dotacji
celowej na 2019 rok w kwocie 500.000 zł (§ 2060). Środki pochodzą z ustawy budżetowej
na 2019 r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów
obsługi Programu Rodzina 500 plus, (kwota 494.000 zł na § 3110, kwota 4.967 zł na
§ 4010 i kwota 1.033 zł na § 4110), w ramach zadań zleconych,
b) 85504 „Wspieranie rodziny” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.162.2019.SM1 z dnia 28.08.2019 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 2/162/2019 z dnia 28.08.2019 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2019
rok w kwocie 178.870 zł (§ 2010). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa
poz. 18, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w
uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie ustanowienia rządowego
programu „Dobry Start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.,
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (kwota
173.100 zł na § 3110, kwota 4.822 zł na § 4010, kwota 830 zł na § 4110 i kwota 118 zł na
§ 4120), w ramach zadań zleconych.
II. Przeniesienia dochodów z działu 926 „Kultura fizyczna” rozdz. „92601 „Obiekty sportowe”
z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwotę
I.
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10.000 zł (§ 6300) do działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność” na
dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§
6300), w celu prawidłowego sklasyfikowania.
III. Przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy
ogólne i celowe” w tym:
1. z rezerwy ogólnej kwotę 10.000 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
rozdz. 90095 „Pozostała działalność” na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.
„Termomodernizacja budynku przy ul. Chełmińskiej 11/Słowackiego”, w celu zabezpieczenia
środków na wykonanie robót dodatkowych,
2. z rezerwy na inicjatywę lokalną i małe granty kwotę 14.364 zł do działu 600 „Transport i łączność”
rozdz. 60095 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na zakup materiałów do realizacji zadania
publicznego „Przebudowa chodnika przy budynku wielorodzinnym wspólnoty mieszkaniowej
Nowowiejskiego 20 w Sztumie (wkład rzeczowy).
IV. Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami wydatków
w dziale:
1) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ul.
Mickiewicza 54” kwotę 80.000 zł (§ 6050) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zadań, na usługi remontowe (§ 4270),
2) „Oświata i wychowanie” w rozdz.:
a) 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 3.950 zł w wydatkach bieżących w tym:
- kwotę 250 zł. ze świadczeń na rzecz osób fizycznych do rozdz. 80106 „Inne formy
wychowania przedszkolnego” na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w celu
zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń rzeczowych
wynikających z przepisów bhp w SP Nowa Wieś,
- kwotę 3.700 zł. z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do rozdz. 80106 „Inne formy
wychowania przedszkolnego” na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w celu
zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla nowo przyjętej nauczycielki w SP w Nowej
Wsi,
b) 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” z wydatków bieżących
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.000 zł. do
rozdz. 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w celu zabezpieczenia środków
na badania lekarskie, na odpis na ZFŚS i na szkolenia pracowników w SP w Nowej Wsi
(dot. projektu „Mam tę moc”),
c) 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 7.890 zł (§ 4300) do rozdz. 80148
„Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zadań, w celu zabezpieczenia środków na dowóz posiłków do
ZS Gościszewo i SP w Nowej Wsi (kwota 5.090 zł § 4300) oraz na naprawę kuchenki oraz
patelni w SP Nr 1 w Sztumie (kwota 2.800 zł na § 4270).
3) 855 „Rodzina” w rozdz. 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” z wydatków
bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę
89.903 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane, w celu sfinansowania części wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń
pracowników zatrudnionych w związku z utworzeniem nowych grup żłobkowych w zakresie
ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„Maluch+” 2019 w Publicznym Żłobku w Sztumie.
2|Strona

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

II. REFERAT ORGANIZACYJNY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
Postępowania z zakresu prawa zamówień publicznych, które zostały przeprowadzone w dziale
zamówień publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie w ostatnim okresie międzysesyjnym na
wnioski Referatu Inwestycji, Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa i Referatu Rozwoju
Lokalnego to:
1. „Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Sztum”
W dniu 09.09.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy ENERGA Oświetlenie
Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot. Umowę zawarto w dniu 19.09.2019 r.
2. „Budowa tężni solankowej w fosie miejskiej w Sztumie na działce nr 573/9, obręb II miasta
Sztum w systemie zaprojektuj i wybuduj”
W dniu 28.08.2019 r. został opublikowany drugi przetarg nieograniczony na niniejsze zadanie.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.09.2019 r. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta Wykonawcy:
Lp.

1

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

AQUARIUS ŚRODA & HOLISZ
SP. Z O.O.

Międzyrzecze Dolne 144
43-392 Międzyrzecze Górne

Cena brutto oferty
w PLN

Długość okresu gwarancji

479.700,00 zł

4 lata tj. 48 miesięcy

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 282.160,00 zł
brutto.
3. „Rewitalizacja, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Parku przy ul. Reja w
Sztumie”
W dniu 03.09.2019 r. został opublikowany przetarg nieograniczony na niniejsze zadanie. Otwarcie ofert
odbyło się w dniu 11.09.2019 r. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta Wykonawcy:
Lp.

Nazwa Wykonawcy

1

Przedsiębiorstwo Handlowo –
Usługowe „WASKO”
Rostankowski Dariusz

Adres Wykonawcy

Cena brutto oferty w
PLN

Czas reakcji na usuniecie szkody

88.801,62 zł

1 dzień roboczy

ul. Długa 17, Mareza
82-500 Kwidzyn

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 65.361,00 zł
brutto. Wyboru oferty dokonano w dniu 20.09.2019 r.
III. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI:
I. Zakończone zadania inwestycyjne
Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze zapytania ofertowego (do 30 000 euro) była Jolanta
Schreiber Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD EKO z Kwidzyna.
Zadanie było realizowane na podstawie umowy na roboty budowlane Nr RI.IV.272.6.1.1.2019 z dnia
23.07.2019 za kwotę 47 000,00 zł z terminem realizacji do dnia 30 września 2019r.,
Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 11.09.2019r.
W wyniku realizacji zadania wykonano m.in. :
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- zamontowano obiekty małej architektury tj.: 6 urządzeń strefy fitness: orbitrek, biegacz, drążek,
jeździec, rower i wioślarz; oraz stół do ping – ponga i stół do gry szachy/warcaby; 4 ławki, śmietnik,
tablicę informacyjną i regulamin korzystania ze strefy fitness,
- zagospodarowano teren poprzez wykonanie nawierzchni żwirowej strefy fitness w obrzeżach
betonowych,
- zagospodarowano zieleń poprzez doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i obsianie trawą
wolno rosnącą i odporną na deptanie oraz obsadzono krzewami liściastymi typu ligustr.
Zadanie zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie Nr 2019/0430/2901/SubA/DIS/OSA
z dnia 07.08.2019r. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju
Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy
aktywności (OSA) Edycja 2019.
II. Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji
1. 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 Ireneusz Zagórski za kwotę 49 876,50 zł.
W dniu 30.08.2019r. odbył się odbiór częściowy II robót budowlanych na zadaniu. Wartość odebranych
robót budowlanych: 1.641.602,96zł. brutto. Kontynuowane są prace związane z budową kanalizacji
deszczowej, teletechnicznej i elektrycznej, wykonywaniem podbudowy i nawierzchni.
Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Zaawansowanie robót wynosi około 60% wartości robót.
W trakcie realizacji robót wystąpiła konieczność rozszerzenia zakresu prac polegających na : remoncie
istniejącej studni kanalizacji deszczowej, montażu dodatkowego wpustu ulicznego, zwiększenia
zakresu nawierzchni po przesunięciu ogrodzenia przez Pana Sankiewicza, wykonanie zbrojonego
murku oporowego w celu zabezpieczenia nawierzchni jezdni przez osuwaniem się. Na rozszerzony
zakres prac został sporządzony protokół konieczności oraz kosztorys. Po sprawdzeniu i akceptacji
przez nadzór inwestorski kosztorysu przedłożonego przez Wykonawcę zostanie zawarty aneks do
umowy.
Zadanie dofinansowane będzie z funduszu dróg samorządowych.
2. Termomodernizacja części budynku przy ul. Chełmińskiej 11/Słowackiego w Sztumie
Zadanie jest realizowane na podstawie umowy na roboty budowlane RI.272.7.2019 z dnia 29.05.2019
za kwotę 346 042,70 zł z terminem realizacji do 29 września 2019r.
Zawarto jeden aneks do umowy, tj. Aneksu Nr 1 z dnia 13.09.2019r. (roboty dodatkowe).
Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem, przeprowadzono dwa odbiory częściowe, planowany
termin zakończenia robót budowlanych do 29 września 2019r.
Na zadaniu wystąpiła konieczność rozszerzenia zakresu prac o roboty wynikłe w trakcie realizacji
inwestycji tj.: wymiana gruntu w obrębie ścian fundamentowych oraz rozbiórka i wykonanie nowych
schodów przy wejściu bocznym do przychodni. Wartość zwiększonego zakresu to kwota 24 936,00zł.
Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych sprawuje Biuro Usług Projektowych Janusz
Winnicki za kwotę 6 150,00 zł brutto.
3. „Budowa ogrodzenia cmentarza w m. Zajezierze”
W dniu 23 lipca 2019r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Fast – Bruk Mariusz Pelcer ze Straszewa za kwotę 529 000,00zł. Termin realizacji
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zadania do 29 listopada 2019r. Nadzór inwestorski sprawuje firma TRASA Mirosław Klotzke z
Rotmanki za kwotę 9 000,00 zł.
W dniu 05.09.2019r. Wykonawca przedstawił prototyp przęsła, który został zaakceptowany przez
autora projektu Pana Leszka Witkowskiego oraz Inspektora nadzoru.
Obecnie są przygotowywane przęsła ogrodzeniowe, po wykonaniu wszystkich elementów ogrodzenia
Wykonawca przystąpi do ich montażu. Długość ogrodzenia 720 metrów bieżących.
4. „Budowa tężni solankowej w fosie miejskiej w Sztumie na działce nr 573/9, obręb II miasta
Sztum w systemie zaprojektuj i wybuduj”.
Ogłoszono drugi przetarg na wyłonienie wykonawcy na przedmiotowe zadanie w systemie zaprojektuj
i wybuduj. W dniu 18.09.2019r. dokonano otwarcia ofert, w postępowaniu wpłynęła jedna oferta,
Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę 479 700,00 zł. Wniosek o wszczęcie
postępowania zaangażowano na kwotę 282 160,00 zł.
Wartość kosztorysowa wg PFU wynosi 431 824,48 zł. (cena Wykonawcy jest większa o 11,09% od
wartości kosztorysowej).
W celu umożliwienia badania oferty, należy zwiększyć środki finansowe na zadaniu o 200 000zł.
Termin realizacji zadania ustalono do 31.05.2020r.
5. „Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Sztum”
Z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 19.09.2019 r. został podpisana
umowa z Energa Oświetlenie z Sopotu za kwotę 188.513,49 zł. Planowany termin zakończenia zadania
do 31 lipca 2020 roku.
III.
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. Trwają prace .
2. Przebudowa dróg gminnych w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną. Trwają prace
projektowe dotyczące modernizacji dróg gminnych. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest
Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz z Grudziądza, z którym podpisano umowy w dniu
14.08.2019r. Termin wykonania dokumentacji projektowych na wszystkich trzech częściach do
20.03.2020r. Koszt wykonania dokumentacji projektowych wynosi:
CZĘŚĆ I- „Przebudowa ulicy Morawskiego w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”44 280,00 zł. brutto
CZĘŚĆ II- „Przebudowa ulicy Nowowiejskiego w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”45 190,00 zł. brutto ( przy Zakładzie Karnym)
CZĘŚĆ III- „Przebudowa ulicy Gdańskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”20 000,00zł. brutto.
Wykonawca jest w trakcie przygotowywania koncepcji projektowych.
3.
Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych –
dokumentacja i inne
W dniu 26.06.2019r. została zawarta umowa na wykonie programu funkcjonalno- użytkowego.
Wykonawcą programu funkcjonalno-użytkowego jest Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki
z Kwidzyna, koszt wykonania wynosi 18 450,00 zł. brutto.
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Na dzień dzisiejszy wykonawca przedstawił koncepcję lokalizacji wiaty magazynowej na terenie działki
nr 279/228 obręb II m. Sztum, zlecił wykonanie mapy do celów projektowych oraz wystąpił o wydanie
warunków zabudowy. Termin realizacji do 29 listopada 2019r.
IV.W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA:
1. Nadal trwają prace nad kolejną, VI aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych.
2. W dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy
fotowoltaicznej PV Sztumska Wieś o mocy do 1 MW realizowanej na działce o nr ew. 358/16 obręb
Sztumska Wieś (woj. pomorskie, gm. Sztum) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym
z przyłączem”.
3. Dokonywano bieżącej oceny otrzymywanych od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. informacji z zakresu odbioru i zagospodarowywania odpadów komunalnych.
4. Zlecono usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci z terenów gminnych w ilości 8,5 m3 z
miejscowości Michorowo, Piekło oraz Sztum.
5. Wystąpiono do dwóch wspólnot mieszkaniowych z pismem dotyczącym stwierdzenia
nieprawidłowej segregacji (notoryczne wystawianie odpadów wielkogabarytowych).
6. Przeprowadzono kontrolę porządkową w miejscowości Piekło, w wyniku której zobowiązano
mieszkańców budynku komunalnego do uporządkowania.
7. Przeprowadzono ponowną kontrolę Punku Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie.
8. Przygotowano aneks do umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w zakresie zwiększenia wynagrodzenia za likwidację dzikich wysypisk.
9. W okresie międzysesyjnym dokonano 84 wpisów do Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej (15 wpisów dot. rozpoczęcia działalności, 9 wpisów dot. zakończenia działalności,
60 wpisów dot. zmian w prowadzonej działalności).
10. Wydano cztery (4) zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholu do 3,5% zawartości
alkoholu.
11. W ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt wykonano następujące prace: 11 kotów poddano sterylizacji i kastracji,
wykonano 57 zabiegów leczniczych).
12. Rozstrzygnięto konkurs „Piękne Miasto i Wieś 2019” oraz wręczono laureatom nagrody na
dożynkach gminnych.
13. Sporządzono 11 protokołów związanych z zgłoszonymi przez rolników szkodami w uprawach
związanych z nawalnymi deszczami i gradem.
14. Przygotowano oraz przekazano sołtysom materiały na zebrania wiejskie z zakresu funduszu
sołeckiego.
15. Przygotowano wspólnie z PWiK Sztum teren parku miejskiego na przeprowadzenie Dni Ziemi
Sztumskiej 2019.
16. Zakończono realizację robót związanych z modernizacją dróg z zastosowaniem płyt yombo przez
firmę KAMEX z Gościszewa. Trwa procedura odbiorowa.
17. Zakończono realizację robót związanych z modernizacją dróg z zastosowaniem płyt yombo przez
firmę PHU Dominik Brzeziński z Brodnicy Górnej. Trwa procedura odbiorowa.
18. Zakończono realizację umowy pn. remontach cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej. W
ramach prac wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe na powierzchni 2.997 m2.
19. Wydano trzy (3) decyzje o uzgodnieniu inwestycji w pasach dróg gminnych.
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20. Wydano sześć (6) decyzji o zajęciu pasa drogowego dróg gminnych.
21. Zawarto umowę na przeprowadzenie przetargu dot. zakupu energii elektrycznej dla gminy w
22.
23.

24.
25.
26.

ramach tzw. grupy zakupowej.
Wydano decyzję zezwalającą na przeprowadzenie przez Sztumskie Centrum Kultury imprezy
masowej „Dni Ziemi Sztumskiej 2019”, która odbyła się w dniach 6-8.09.2019 r..
Wykonano i złożono w Starostwie Powiatowym w Sztumie projekt robót geologicznych
związanych z wykonaniem odwiertu próbnego w celu wybudowania studni głębinowej na boisku
w Gościszewie. Projekt został zatwierdzony, w wyniku czego złożono zgłoszenie rozpoczęcia
robót. Prace winny rozpocząć się ok. 3 października br..
Złożono w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym wniosek o zwrot wypłaconych świadczeń dla
żołnierzy rezerwy.
Przeprowadzono kompleksowy remont przepustu wodnego pod drogą gminną na połączeniu ulic
Chopina z Kochanowskiego.
Przygotowano umowę na wykonanie badania natężenia ruchu drogowego i widoczności na
przejazdach kolejowych znajdujących się w drogach gminnych.

STRAŻ MIEJSKA, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE, ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE:
W zakresie działalności Straży Miejskiej
1. Przeprowadzono 21 kontroli porządkowych.
2. Przeprowadzono 25 kontroli oznakowania dróg gminnych.
3. Przeprowadzono 3 interwencje związane z niebezpiecznymi psami, które zakończono mandatami.
4. Usunięto z terenu parkingu gminnego przy ul. Jagiełły przyczepę reklamową.
5. Udzielono pomocy rannej osobie, która straciła przytomność na terenie miasta.
6. Na bieżąco we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej kierowano pomoc
w stronę osób bezdomnych przebywających na terenie miasta.
7. Przeprowadzono kontrolę infrastruktury drogowej przy szkołach podstawowych w związku z
rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
8. Rozpoczęto akcję „Bezpieczna droga do szkoły” w ramach której patrolowane są przejścia dla
pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz nr 2 w Sztumie.
W zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych
1. W okresie sprawozdawczym, utrzymywano stałą gotowość jednostek ochotniczych straży
pożarnych poprzez naprawy samochodów , przeglądy okresowe oraz tankowania samochodów;
2. Wykonano przeglądy okresowe sprzęty hydraulicznego służącego do ratownictwa medycznego w
jednostkach OSP Gościszewo i Postolin;
3. Wykonano przegląd okresowy pojazdu bojowego jednostki OSP Postolin;
4. Skierowano na podstawowy kurs strażacki oraz badania lekarskie strażaków ochotników z
jednostek OSP Postolin (6 ochotników) oraz OSP Gościszewo (5 ochotników);
5. Rozliczono działania ratowniczo-gaśnicze jednostek OSP z terenu Gminy i wypłacono strażakom
ochotnikom ekwiwalent pieniężny;
6. Złożono w Starostwie Powiatowym w Sztumie wnioski o wydanie świadectw kwalifikacji dla
kierowców z wszystkich jednostek OSP;
7. Na bieżąco dokonywano rozliczania kart drogowych i paliwowych przedkładanych przez jednostki
OSP, zapewniając odpowiednią kontrolę nad gotowością bojową jednostek.
W zakresie zarządzania kryzysowego
1. Zawarto umowę na opracowanie Planu przeciwpowodziowego dla Miasta i Gminy Sztum.
2. Na podstawie otrzymanych informacji z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w
Gdańsku opublikowania dwa (2) alerty pogodowe.
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3. W dniu 12.09.2019r od godziny 09:00 do godziny 15:00 odbyły się ćwiczenia z obrony cywilnej
doskonalenia działań powiatowych i gminnych /SWA/ z ostrzegania i alarmowania ludności o
zagrożeniach skażeniem oraz reagowania wszystkich organizacji.
4. Stale utrzymywano łączność z KP Policji w Sztumie, Komendą Powiatową Straży Pożarnej w
Sztumie.
V. W ZAKRESIE REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
w zakresie sprzedaży:
1. 27.08.2019 r. podpisano akt notarialny ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Sztumie. Gmina
sprzedała działkę o powierzchni 17 m2 (2.500 zł netto) na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej
przy ul. Reja 1 w Sztumie.
2. Trwają prace dotyczące regulacji danych niezbędnych do wystawiania zaświadczeń dot.
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dokonano analizy
dokumentów niezbędnych do wydania zaświadczenia o przekształceniu wieczystego
użytkowania we własność: Morawskiego 6, osiedle nad Jeziorem 7 i 10 w Sztumie.
Umowy najmu/dzierżawy:
1. W dniu 04.09.2019 r. została podpisana umowa z firmą CP Green Energy na dzierżawę gruntu
pod fotowoltaikę (4 sektory) w miejscowości Węgry, na okres do 3 lat.
Lokale mieszkalne:
1. rozliczono 30 faktur i not dot. kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego i lokali
użytkowych.
2. Wydano zgodę na zamianę mieszkania najemcy, uznając wniosek za uzasadniony z uwagi na
mały metraż mieszkania i trzy osoby dorosłe zamieszkujące.
3. Wykonano remont dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Sztumie za kwotę ponad 116
tys. zł.
4. Do Gminy wpłynął wniosek dot. rezygnacji z najmu lokalu mieszkalnego – sprawa w toku.
5. Wpłynęły 3 wnioski o przydział mieszkania, w tym dwa do rozpatrzenia, jeden nie spełnił
przesłanek.
6. Rozpatrzono wnioski najemców w sprawach mieszkaniowych: o remont lokalu, o
wymianę okien, o wymianę drzwi, o przestawienie pieca itp.
7. Realizowane są remonty wolnych lokali mieszkalnych w ramach przygotowania ich do
wskazania do najmu.
Podziały nieruchomości:
1. Wszczęto 4 postępowania związane z pracami geodezyjnymi (podziały nieruchomości,
wznowienia) m.in. w obrębach ewidencyjnych Gościszewo, Sztumskie Pole i w Sztumie.
2. Wydano 1 decyzję o podziale nieruchomości.
3. Przeprowadzono wizję w terenie w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału
nieruchomości (5 postępowań) w Gościszewie, Koniecwałdzie i Zajezierzu.
4. Przygotowano zlecenie na wznowienie granicy nieruchomości oznaczonej nr 522/3
położonej w obrębie 2 Miasta Sztum, przy ul. Mickiewicza 23 (stara biblioteka).
5. Odebrano granice wznowione przez geodetę, drogi gminnej nr 80, położonej w Zajezierzu.
w zakresie planowania przestrzennego:
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2. W dniu 16.09.2019 r. odbyło się posiedzenie MGKUA. Omówiono: koncepcję budowy
budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Reja w celu przystąpienia do opracowania
m.p.z.p przy ul. Reja w Sztumie (Bednarscy), omówiono propozycję budowy na terenie szkoły
lub boisk sportowych sali gimnastycznej lub hali sportowej oraz zaopiniowano zmiany do
studium w Górkach i Nowej Wsi.
3. Trwają prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego w Górkach i Nowej Wsi. Po zaopiniowaniu przez MGKU-A projektu zmiany
studium, uchwała zostanie wysłana do zaopiniowania i do uzgodnień z poszczególnymi
organami – zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 11 ).
4. W toku są 2 sprawy dotyczące ustalenia renty planistycznej w Nowej Wsi oraz w Sztumskim
Polu.
5. W dniu 04.09.2019 r. została podpisana umowa z firmą CP Green Energy na dzierżawę gruntu
pod fotowoltaikę (4 sektory) w miejscowości Węgry, na okres do 3 lat.
w okresie sprawozdawczym wydano:
1. 5 decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy,
2. 2 decyzje w sprawie zmiany warunków zabudowy,
3. 2 decyzji odmawiające ustalenia warunków zabudowy,
4. 1 zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego budynku,
5. 1 zaświadczenie o istniejącym numerze porządkowym,
6. 18 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie lub studium.
Ponadto w toku jest:
6. 9 spraw dotyczących ustanowienia na gruncie gminy służebności przesyłu,
7. 31 spraw dotyczących ustalenia warunków zabudowy,
8. 3 sprawy dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Z końcem września zostaną przekazane Wojewodzie rejestry decyzji celu publicznego wydanych w
III kwartale br. Wraz z rejestrem wniosków.
VI. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:
1. W dniu 30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę wniosków rekomendowanych
do dofinansowania, zgłoszonych w naborze przeprowadzonym w dniach 13 marca - 12 kwietnia
2019 r. Na miejscu 10 listy znalazł się projekt Miasta i Gminy Sztum pn. „Przebudowa drogi
gminnej nr 218016.G ul. Pieniężnego w Sztumie”, który otrzymał dofinansowanie w wysokości
1 302 250 zł. Projekt dotyczy przebudowy trzech odcinków drogi ul. Pieniężnego w Sztumie o
łącznej długości 634 m, w ramach której wykonana będzie nawierzchnia z kostki betonowej, a także
nowe zjazdy, chodnika i pobocza. Przebudowane zostanie także oświetlenie uliczne i kanalizacja
deszczowa.
2. Trwa realizacja projektu pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w
Mieście i Gminie Sztum. Na terenie Miasta i Gminy Sztum montowane są kolektory słoneczne,
pompy ciepła i kotły na biomasę. Zawierane są umowy z mieszkańcami, którzy złożyli deklarację
udziału w projekcie. Łącznie zawarto już 68 umów. Po wyłonieniu wykonawcy dostawy i montażu
paneli fotowoltaicznych będą zawierane umowy z mieszkańcami, którzy zadeklarowani chęć
posiadania takich instalacji.
3. W związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji pn. Przebudowa drogi
gminnej nr 218517G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą towarzyszącą Urząd
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4.

5.

Marszałkowski Województwa Pomorskiego wezwał do uzupełnienia braków i złożenia wyjaśnień
do wniosku, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, tj. do dnia 02.10.2019 r.
W związku z realizacją projektu pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym
R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn w okresie sprawozdawczym
złożono częściowy wniosek o płatność.
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 złożono uzupełnienia do wniosków o płatność projektów grantowych
realizowanych przez Klub Sportowy Czernin oraz Klub Piłkarski Ruch Gościszewo. W chwili
obecnej trwa ich weryfikacja przez LGD Kraina Dolnego Powiśla. Ostatni wniosek o płatność
Stowarzyszenia Przystań Biała Góra zostanie złożony do 30 września br.

W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
z zagranicą:
1. W okresie międzysesyjnym podpisana została umowa na realizację inicjatywy lokalnej pn.
„Przebudowa chodnika przy budynku wielorodzinnym wspólnoty mieszkaniowej
Nowowiejskiego 20 w Sztumie”. Udział Miasta i Gminy Sztum to zakup materiałów budowlanych
niezbędnych do realizacji niniejszego zadania wyceniony na 14 363,60 zł. Całkowita wartość
zadania wynosi 23 820,00 zł.
2. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace nad projektem Programu współpracy Miasta i
Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. W dniu 29 sierpnia br. projekt tego
dokumentu zamieszczony został na stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum oraz wysłany został
do konsultacji organizacjom pozarządowym. W dniu 18 września 2019 roku odbyło się spotkanie
konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi, podczas którego omówione zostały pod kątem
konkursów propozycje zadań publicznych, planowanych przez organizacje pozarządowe do
realizacji w przyszłym roku.
3. W ramach realizowanego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok bieżący w
miesiącu wrześniu rozliczono sprawozdania częściowe lokalnych klubów sportowych z realizacji
zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu, w ramach przyznanych przez Miasto i Gminę Sztum
dotacji na 2019 rok.
4. 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. Badania odbyły się w dniach 25.09.2019 r.
5. W okresie międzysesyjnym we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa Gdańsk oraz Młodzieżową Grupą Działania na terenie Sztumu przeprowadzona
została zbiórka krwi.
6. W ramach promocji i rozwoju turystyki Miasta i Gminy Sztum, został zakupiony profesjonalny
strój reklamowy postaci bajkowej Żaba ze Sztumu. Kostium żaby wykorzystywany będzie na
festynach, imprezach edukacyjnych dla dzieci oraz uroczystościach charakterystycznych dla Ziemi
Sztumskiej.
7.
W okresie międzysesyjnym 15.09.2019 r. odbył się III Rajd Rowerowy po Ziemi Sztumskiej, w
którym udział wzięło ponad 30 uczestników. Projekt Cykl 3 rajdów rowerowych, turystycznych
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8.

upowszechniających wiedzę o Ziemi Sztumskiej skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy
Sztum jest finansowany ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach przyznanej dotacji.
W dniach 5– 9 września br. 15- osobowa delegacja z Miasta i Gminy uczestniczyła
w uroczystościach zorganizowanych z okazji obchodów 25- lecia partnerstwa Ritterhude – Sztum
oraz tradycyjnych obchodach święta miasta Ritterhude w Niemczech.

W okresie międzysesyjnym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zostały objęte 2
przedsięwzięcia:
1. LG Mistrzostwa Polski Szkół w E-sporcie – Super Game e-sport, organizowane przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, które odbyły się w
dniach 14 – 15 września 2019 roku.
2. VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Rummikub, organizowane przez Klub Gier Planszowych
Pionkolandia, które odbędą się w dniu 18 października 2019 roku.
W okresie międzysesyjnym odbyły się 2 przedsięwzięcia objęte Patronatem Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum:
1. VI Memoriał LA Wiesława Murawskiego, organizowany przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy
Zantyr Sztum, w dniu 11 września 2019 roku.
2. LG Mistrzostwa Polski Szkół w E-sporcie– Super Game e-sport, organizowane przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, w dniach 14 – 15
września 2019 roku.
W zakresie zadania utrzymanie zieleni w mieście:
1. W okresie międzysesyjnym ogłoszono Przetarg na III część zadania: Zakładanie, konserwację,
pielęgnację i utrzymanie zieleni miejskiej na wybranych terenach miasta Sztum, obejmującego
swoim zakresem „Rewitalizacja, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Parku przy ul.
Reja w Sztumie” wpłynęła jedna oferta. Wartość złożonej oferty: 88.801,62 złotych. Przetarg został
rozstrzygnięty. W tej chwili trwa podpisywanie umowy z wykonawcą. Przewidziany czas trwania
umowy do 30.11.2020 roku.
2. W ramach Umowy na realizację II części zadania: Zakładanie, konserwacja, pielęgnacja i utrzymanie
zieleni miejskiej na wybranych terenach miasta Sztum, obejmującego swoim zakresem tereny:
Rondo pod Dębami wraz z wysepkami przyulicznymi, Rondo Przedzamcze wraz z wysepkami
przyulicznymi, teren przed urzędem miasta i gminy Sztum, oraz teren przy kapliczce znajdującej się
w parku przy ul. Reja, która obowiązuje do 31.05.2020 roku, prowadzona jest systematyczna
pielęgnacja roślin nasadzonych podczas realizacji tej części zadania.
3. W ramach Umowy na realizację I części zadania: Dostawa, posadzenie, montaż kompozycji
kwiatowych w konstrukcjach kwietnikowych i gazonach, która obowiązuje do 15.05.2020 roku,
prowadzona jest systematyczna pielęgnacja roślin nasadzonych podczas realizacji tej części zadania.

VII. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ:
1. Projekt pn. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum” realizowany
jest w ramach RPO WP 2014 – 2020 (6.2.2. Rozwój usług społecznych). Głównym celem projektu
jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na obszarze Miasta i Gminy Sztum
dla 118 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin z obszaru
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Miasta i Gminy Sztum. Projekt przeznaczony jest dla rodzin - 60 osób, seniorów - 40 osób, osób
z niepełnosprawnościami - 18 osób.
1) W ramach projektu realizowano m. in. następujące działania:
a) wsparcie w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie (5 osób),
b) usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (10 osób),
c) wsparcie mieszkańców urządzeniami II generacji w zakresie Telemedycyny z czujnikiem upadku
(5 osób),
d) animator społeczny (17 osób),
e) Punkt konsultacyjny Poradnictwa Rodzinnego (prawnik, terapeuta, mediator, terapeuta
uzależnień).
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.
1) W sierpniu odbyły się dwa ostatnie spotkania superwizyjne z pracownikami Ośrodka.
2) Przygotowano końcowy wniosek o płatność (rozliczeniowy) za okres VI-VIII 2019 r.
3) W dniu 20.09.2019 r. MGOPS otrzymał protokół pokontrolny, który nie zawierał żadnych
zaleceń pokontrolnych.
Okres realizacji: marzec 2018 – sierpień 2019. Od września 2019 r. trwałość projektu przez okres 18
miesięcy.
3. Projekt „JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS”. Realizowany w ramach Programu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2019
1)
Celami szczegółowymi projektu jest:
a) Aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna osób z zaburzeniami psychicznymi.
b) Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób z
zaburzeniami psychicznymi.
c) Integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.
2)
Działania w okresie międzysesyjnym:
a) W dniu 10.09.2019 r. zajęcia z elementami alpakoterapii dla uczestników Środowiskowego
Domu Samopomocy w Czerninie.
b) W dniu 18.09.2019 r. organizacja grupy wsparcia „MAMY MOC”, skierowana do opiekunów
osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną.
c) W dniu 25.09.2019 r. happening pn. „JESTEŚMY WŚRÓD WAS”.
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).
Okres realizacji projektu 01.04.2019 r.- 31.12.2019 r.
4. Projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Mieście i Gminie Sztum” – znajduje się w okresie trwałości, w związku z tym na bieżąco
monitorowana jest praca świetlic utworzonych i wyposażonych w jego ramach oraz gospodarstw
domowych.
1) W okresie międzysesyjnym:
a) Wizytowano gospodarstwa domowe (30) i świetlice komputerowe utworzono w jednostkach
podległych wyposażonych w sprzęt i Internet w ramach projektu (12).
b) Opracowano harmonogram pracy świetlic w miesiącu wrześniu 2019 r.
c) Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego oraz dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz usługi serwisu
sprzętu komputerowego w okresie trwałości projektu, tj. od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. oraz
podpisano umowy z Wykonawcą.
5. Projekt „Kawa dla Seniora” - Obecnie 201 seniorów posiada bony na kawę/herbatę.
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6. 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.
7. Klub Senior+ AMATOR prowadzony przez Stowarzyszenie „LABUNTUR ANNI”:
1) Przekazanie II transzy środków finansowych Stowarzyszeniu „LABUNTUR ANNI” na
realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu Senior+ AMATOR w wysokości
22 711,85zł.
2) Weryfikacja sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego za m-c sierpień
2019r.
3) Formularze zgłoszeniowe wraz z deklaracjami uczestnictwa złożyło 45 osób. Wszystkie
formularze zostały pozytywnie ocenione.
4) Wszystkim uczestnikom wydano decyzje w zakresie nieodpłatnego uczestnictwa w zajęciach do
31 grudnia 2019 r.
8. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy
Sztum wydano 2483 Kart tradycyjnych oraz 440 elektronicznych. Liczba rodzin, które otrzymały
SKDR wynosi 698.
9. Teleopieka, tzw. „Guzik życia” – 10 osób oraz „guzik życia” z czujnikiem upadku – 5 osób.
„Koperta życia”- 170 osób.
10. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (ŚDS)– Z terapii prowadzonej w ŚDS korzysta
obecnie 19 niepełnoprawnych osób, MGOPS we wrześniu przekazało dotację na działalność ŚDS
w wysokości 40658 zł.
11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
1) Monitorowano 3 rodziny dotknięte problemem alkoholowym, motywując do podjęcia leczenia.
2) W Punkcie Konsultacyjnym „Krokus” udzielono 31 porad.
3) Od lipca do października br. w 4 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.
4) W dniu 09 września 2019 r. w ramach Kampanii Stop FAS pracownicy socjalni MGOPS w Sztumie
ubrani w żółte koszulki z napisem „Woda-tak. Alkohol – nie. Kampania STOP FAS” w
placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Sztum oraz w Poradni dla Kobiet Femina w
Sztumie rozdawali ulotki oraz informowali o skutkach picia alkoholu w ciąży.
12. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie.
1) W okresie międzysesyjnym do Przewodniczącej GZI wpłynęły 4 Niebieskie Karty.
2) Zwołano 25 grup roboczych w celu podjęcia działań na rzecz rodzin, w których stwierdzono
zjawisko przemocy.
3) Wizytowano 30 środowisk, w których stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną i/lub
uzależnienie.
4) Prowadzono 2 Niebieskie Karty, gdzie ofiarami są dzieci.
13. Dział Realizacji Zadań Zleconych
1) W okresie od 22.08.2019 r. do 18.09.2019 r. przyjęto ogółem: 694 wnioski, w tym:
a) Świadczenia rodzinne i alimentacyjne - 278 szt.
b) Świadczenie wychowawcze - 190 szt.
c) Dobry start – 161 szt.
d) Dodatki mieszkaniowe - 40 szt.
e) Dodatki energetyczne - 3 szt.
f) Karta Dużej Rodziny - 22 szt. (w tym: 8 wniosków o przyznanie KDR dla rodziców
pełnoletnich dzieci)
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2) W okresie 22.08.2019 r. do 18.09.2019 r. wydano – 773 decyzje/ informacje administracyjne,
w tym:
a) Świadczenia rodzinne - 266 szt.
b) Fundusz alimentacyjny - 64 szt.
c) Świadczenie wychowawcze - 208 szt.
d) Dobry start – 192 szt.
e) Dodatki mieszkaniowe - 40 szt.
f) Dodatki energetyczne - 3 szt.
3) Wysokość wypłaconych wszystkich świadczeń w Dziale Zadań zleconych w miesiącu
sierpniu 2019 r. wyniosła - 2.445.317,21 zł
4) Liczba świadczeniobiorców otrzymujących wypłaty w Dziale Zadań zleconych na
przykładzie miesiąca sierpnia 2019 r.:
a) zasiłki rodzinne
593 osób
b) świadczenie rodzicielskie
44 osób
c) jednorazowa zapomoga
7 osób
d) świadczenia opiekuńcze
770 osób
e) fundusz alimentacyjny
147 osób
f) dodatki mieszkaniowe i energetyczne
303 osób
g) świadczenie wychowawcze
2.419 osób
5) W dniach 23-24.09.2019 r. planowa kontrola zewnętrzna w zakresie poprawności realizacji
zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci obejmująca okres świadczeniowy 2017/2018.
14. Udzielane wsparcie w Dziale Pomocy Środowiskowej Świadczeń i Usług:
1) Wydano 180 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń z pomocy społecznej.
2) Z pomocy finansowej skorzystało 158 rodzin (269 osób w rodzinie), z pomocy niefinansowej
skorzystało 51 rodzin (69 osób w rodzinie).
3) Przeprowadzono ogółem 97 wywiadów środowiskowych, w tym 9 alimentacyjnych, podpisano
i wdrożono 1 nowy kontrakt socjalny.
4) W schroniskach przebywało 8 klientów.
5) W DPS przebywało 14 mieszkańców MiG Sztum, a w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie
(RDP) przebywało 7 podopiecznych (w tym 6 z terenu naszej gminy).
6) Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 25 osób, natomiast w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 6 osób.
7) Ze wsparcia w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie korzystało 15 seniorów (w tym 5 w
ramach projektu).
8) Wsparciem w postaci gorącego posiłku objętych było 146 osób (w tym 49 dzieci w przedszkolu,
88 uczniów w szkołach, 9 osób dorosłych).
9) Ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych objęto 10 osób.
10) Ze wsparcia w postaci pracy socjalnej skorzystało 61 rodzin (198 osób), w tym ze świadczenia
wyłącznie pracy socjalnej (bez udzielenia pomocy finansowej): 25 rodzin (51 osób).
11) W środowiskach rodzin zagrożonych kontynuowano wsparcie w postaci 1 asystenta rodziny
(dla 15 rodzin), który zatrudniony jest w ramach umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu
pracy.
12) W pieczy zastępczej umieszczonych było 25 dzieci, w tym 12 w zawodowej lub spokrewnionej
rodzinie zastępczej, 12 dzieci w Domu dla Dzieci oraz 1 dziecko w rodzinie zastępczej o
charakterze pogotowia rodzinnego. Odpłatność za rodzinę zastępczą za miesiąc sierpień br.
wyniosła 5 136,46 zł. Natomiast odpłatność za pobyt w Domu Dziecka za miesiąc sierpień br. 13 890,44 zł.
15 W okresie międzysesyjnym:
1) Sporządzono do Sądu Rodzinnego 2 wnioski o wgląd w sytuację rodziny.
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2) Pozyskano środki finansowe na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny
w wysokości 17 225,00 zł. z „Programu Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej”.
3) W dniu 13 września 2019 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Zapewnienie opieki
wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum, którzy sprawują bezpośrednią opiekę
nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności”.
4) Dokonano analizy działań i celów, które należy ująć/zaktualizować w Strategii Rozwoju
Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2020.
VIII. W ZAKRESIE OŚWIATY:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 roku zmieniającym
rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2019 roku poz. 1587) z dniem 1 września 2019 roku
wynagrodzenia zasadnicze wzrosły o 9,6%. Z uwagi na powyższe dokonano wyrównania wynagrodzeń
zasadniczych nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum.
Ponadto w związku ze zmianą ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela polegającej
m.in.: na ustaleniu minimalnej wysokości dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy w
kwocie 300,00 zł, dokonano wyrównania dodatku za wychowawstwo nauczycielom. Wysokość
dodatku dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym ustala organ prowadzący w drodze
regulaminu.
Szacowany skutek wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2019 roku wynosi 443.636,00 zł, z czego skutek
wzrostu wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych 363.672,00 zł. Miasto i Gmina Sztum na
pokrycie wydatków związanych ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli otrzymała zwiększenie
subwencji oświatowej, o kwotę 274.632,00 zł. Przyznana subwencja oświatowa nie pokrywa w pełni
wydatków związanych ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych. Szacowana
różnica, którą poniesie Miasto i Gmina Sztum wynosi 89.040,00 zł. Skutek wzrostu wynagrodzeń
nauczycieli przedszkoli łącznie ze skutkiem wzrostu dodatku dla nauczyciela opiekującego się
oddziałem przedszkolnym do kwoty 300,00 zł wyniesie w 2019 roku 79.964,00 zł.
I.

Realizacja projektów i programów edukacyjnych
1. Projekt RPPM.03.01.00-IZ.00-22-0060/18 pn. Mam tę moc - upowszechnianie i podniesienie
jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na
lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 614 676,92 zł w tym dofinansowanie w
wysokości 522 475,38 zł oraz wkład własny w kwocie 92 201,54 zł. Projekt realizowany będzie
do 31 grudnia 2020 roku.
Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie miejsc
przedszkolnych dla 10 dzieci 3-4 letnich w Punkcie Przedszkolnym w Nowej Wsi oraz
zapewnienie atrakcyjnej, wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 5 przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum. W ramach projektu zaplanowano:
 organizację
specjalistycznych zajęć (m.in.: zajęć logopedycznych, korekcyjnokompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć kształtujących kompetencje emocjonalno15 | S t r o n a
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społeczne, terapii pedagogicznej) dla dzieci w wielu 3-6 lat uczęszczające do Publicznego
Przedszkola w Sztumie, w Czerninie, w Gościszewie, do Oddziału Przedszkolnego i Punktu
Przedszkolnego w Nowej Wsi,
 organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne (m.in.:
zajęcia językowe, pogotowie dydaktyczne, warsztaty naukowo-techniczne, zajęcia
matematyczno-przyrodnicze, zajęcia programowania, wyjazdy edukacyjne) dla dzieci w
wieku 3-6 lat uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Sztumie, w Czerninie, w
Gościszewie, do Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego w Nowej Wsi,
 organizację szkoleń dla nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu indywidualnej pracy z
dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 organizację szkoleń dla nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności w posługiwaniu się
technologią informacyjno-komunikacyjną oraz stosowania nowoczesnych metod i form pracy
sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych,
 doposażenie przedszkoli w nowoczesny sprzęt multimedialny i komputerowy oraz pomoce
dydaktyczne i zabawki, a także meble i materiały papiernicze.
Działania realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, narzędzi
TIK i aktywizujących metod pracy.
W okresie międzysesyjnym:
 rozpoczęły się zajęcia w ramach nowoutworzonego Punktu Przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi dla dzieci 3-4 letnich;
 ogłoszono konkurs na stanowisko koordynatora projektu;
 doposażono przedszkola publiczne (Publiczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sztumie,
przedszkola w Czerninie, w Gościszewie i w Nowej Wsi) w monitory interaktywne i tablety,
wartość zamówienia 95 000,00 zł;
 przeprowadzono proces kwalifikacji i rekrutacji uczestników zajęć w ośrodkach wychowania
przedszkolnego;
 dokonano przydziału zajęć dla poszczególnych przedszkoli (specjalistyczne zajęcia oraz
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne);
 dokonano powierzenia prowadzenia zajęć nauczycielom przedszkoli;
2. Rządowy program Darmowe podręczniki.
W ramach programu złożono aktualizację wniosku o dotację, która w roku szkolnym 2019/2020
zapewni uczniom szkół podstawowych podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowych. Wnioskowana kwota po aktualizacji wynosi 121 466,48 zł.
3. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH+2019”.
W ramach programu pozyskano dofinansowanie w celu pokrycia części kosztów funkcjonowania
miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Publicznym Żłobku w Sztumie w wysokości 100.200 zł.
Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o wypłatę dotacji na podstawie dotychczas
poniesionych wydatków przez Publiczny Żłobek w Sztumie.
4. Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej 2019.
W odpowiedzi na złożone wnioski o pozyskanie dofinansowania na:
 zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,
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II.

 zakup wyposażenia i sprzętu sportowego do sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Gościszewie,
otrzymano informację Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyznaniu dofinansowania w
wysokości 75.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi oraz 40.000 zł dla Zespołu Szkół
w Gościszewie. Trwają prace związane z przygotowaniem zamówień w celu realizacji dostaw
pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego.
5. Rządowy program Wyprawka szkolna.
Na podstawie zebranych wniosków przez szkoły w ramach programu złożono aktualizację
wniosku o środki finansowe na łączną kwotę 4.885,00 zł.
6. Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów – współpraca sektora
finansowego z jednostkami samorządu terytorialnego – podpisano aneks do porozumienia w
celu kontynuacji partnerstwa ze Związkiem Banków Polskich i Fundacją Warszawski Instytut
Bankowości dot. realizacji działań związanych z edukacją ekonomiczną dzieci i młodzieży.
7. Projekt powszechnej nauki pływania - Umiem Pływać.
Program realizowany jest we współpracy ze Słupskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem
Ratunkowym a współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz jednostki Samorządu Terytorialnego. Program zakłada
objęcie nauką pływania 45 uczniów klas III ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum.
Dla każdego ucznia zaplanowano 20 godzin zajęć (tj. 10 wyjazdów na pływalnię). Wkład własny
gminy wynosi 15 960,30 zł brutto.
W ramach projektu podpisano porozumienie na okres od 11.09.2019 roku do 07.12.2019 roku
określające zasady funkcjonowania współpracy. Realizowano zajęcia nauki pływania na basenie
w Kwidzyńskim Centrum Sportu i Rekreacji.
Realizacja działań związanych z obsługą administracyjno-finansową szkół oraz zadań
własnych gminy w zakresie oświaty.
1. Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym:
 do Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie wpłynęły łącznie 123 wnioski. Aktualnie
trwa weryfikacja dochodów osób ubiegających się o stypendium o charakterze socjalnym.
 złożono zapotrzebowanie do Kuratorium Oświaty w Gdańsku na środki finansowe na
realizację stypendiów i zasiłków szkolnych od września do grudnia 2019 roku. Kwota
wnioskowana wynosi 30 179,00 zł, natomiast zaplanowane środki własne to 12 400,00 zł.
2. Realizując obowiązki w zakresie dofinansowania pracodawców kosztów kształcenia
młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum, w okresie
międzysesyjnym wydano jedną decyzję przyznającą dofinansowanie w wysokości 8081,00 zł.
3. Dokonano zmian w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, dotyczących:
 wykreślenia z ewidencji Punktu Przedszkolnego Dzwoneczek z dniem 31.08.2019 roku
zgodnie ze złożonym wnioskiem z powodu zamknięcia placówki;
 dodania etapu nauczania w oddziale „0” oraz zakończenia funkcjonowania oddziałów
gimnazjalnych z dniem 31.08.2019 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Barlewiczkach.
4. Trwają prace związane z analizą wniosków o przyznanie stypendium za szczególne wyniki i
osiągnięcia w nauce oraz dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.
Wpłynęło 37 wniosków o przyznanie stypendium, (z czego: Szkoła Podstawowa Nr 1 w
Sztumie-10 wniosków, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie-13, Zespół Szkół w Czerninie-11,
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi-3),

17 | S t r o n a

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

5. Trwają prace związane z przygotowywaniem danych do złożenia sprawozdania w Systemie

Informacji Oświatowej według stanu na 20 września i 30 września 2019 roku. Sprawozdanie
obejmuje szczegółowe dane dotyczące m.in. szkół, nauczycieli, uczniów, kosztów utrzymania
placówek. Sprawozdanie stanowi podstawę naliczenia subwencji oświatowej na 2020 rok.
6. Przeprowadzono szczegółową analizę i zatwierdzono aneksy do arkuszy organizacyjnych szkół
podstawowych i przedszkoli oraz żłobka na rok szkolny 2019/2020.
7. Wykonywano zadania związane z ruchem kadrowym zgodnie z zaopiniowanymi arkuszami
organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2019/2020. Przygotowano aneksy do arkuszy
organizacyjnych szkół na rok szkolny 2019/2020. Przygotowywanie świadectw pracy, umów o
pracę, warunków pracy, przyznawanie dodatków funkcyjnych i motywacyjnych.
III.

Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
 01.09.2019 r. - udział społeczności szkolnej w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej;
 06.09.2019 r. - udział uczniów i nauczycieli w korowodzie i obchodach Dni Ziemi Sztumskiej;
 09-16.09.2019 r. - zebrania klasowe wychowawców i rodziców;
 16-17.09.2019 r. - udział klas V i VI w programie profilaktycznym "Spójrz inaczej"
kształtującym właściwe relacje w grupie rówieśniczej i umiejętność nieulegania naciskom w
sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych;
 17.09.2019 r. - uroczysty apel upamiętniający Światowy Dzień Sybiraka z udziałem
przedstawicieli Związku Sybiraków, kombatantów wojennych i władz samorządowych;
 20.09.2019 r. - wyjazd edukacyjny klasy III A do Centrum Eksperyment i Oceanarium w Gdyni
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:
 30.08.2019 r. – realizacja projektu w ramach współpracy z firmą ADM Czernin











–
Programowanie, kodowanie (robotyka) dla ucznia. Zakup robotów i mat edukacyjnych do
kodowania;
30.08.2019 r. – podpisanie umowy z dostawcą owoców i warzyw oraz przetworów mlecznych
w zakresie Programu dla szkół dla klas 1-5;
01.09.2019 r. – udział Pocztu Sztandarowego oraz Dyrekcji Szkoły w uroczystościach rocznicy
wybuchu II wojny światowej pod Pomnikiem Rodła i Głazem Pamięci;
02.09.2019 r. – inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020. Ślubowanie klas pierwszych.
03.09.2019 r. – uroczystość pasowania dzieci klas 1 na ucznia szkoły;
05-11.09.2019 r. – badania przesiewowe mowy prowadzone przez logopedę szkolnego – klasy
pierwsze.
06.09.2019 r. – udział społeczności szkolnej w barwnym korowodzie ulicami Sztumu z okazji
Dni Ziemi Sztumskiej;
06.09.2019 r. – apel porządkowy dla klas 4-8 (regulaminy, zasady, bezpieczeństwo);
09.09.2019 r. – Obchody Światowego Dnia FAZ;
09.09.2019 r. – zgłoszenie szkoły do programu (kolejna edycja) przeznaczonego dla uczniów
klas 1: Akademia Bezpiecznego Puchatka. Cele programu: uczenie dzieci bezpiecznych
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zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole, czy
w czasie zabawy, czy korzystania z Internetu;
09.09.2019 r. – zgłoszenie szkoły do programu z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej
dla klas 1-3: Kubusiowi Przyjaciele Natury;
10.09.2019 r. – Rada Rodziców. Spotkanie przedstawicieli klasowych Rad Rodziców,
Prezydium Rady z Dyrektorem Szkoły – realizacja wydatków, plan działań Rady,
przedstawienie koncepcji i analiza planu wychowawczo – profilaktycznego szkoły,
kalendarium szkolne;
11.09.2019 r. – Bądź Bezpieczny – program profilaktyczny dla klas 1 – bezpieczna droga do
szkoły, znaczenie znaków odblaskowych – zajęcia edukacyjne prowadzone przez Policję w
klasach 1;
18.09.2019 r. – zajęcia z psychologiem „Spójrz inaczej”;
18.09.2019 r. – udział w debacie „Zdrowy tryb życia, profilaktyka”;
18.09.2019 r. – zebrania organizacyjne z rodzicami: Potwierdzenie wyboru klasowej rady
rodziców - przedstawienie priorytetów szkolnych (dydaktycznych i wychowawczych) i
związanych z nimi działań, - koncepcja planu: wychowawczo - profilaktycznego szkoły na rok
2019/2020, - wyznaczenie (wspólnie z rodzicami) najważniejszych dla zespołu klasowego
wyznaczników działań w ramach programu wychowawczo - profilaktycznego klasy omówienie kalendarza roku szkolnego 2019/2020 w tym - dni wolne od zajęć dydaktycznych
ustanowione przez dyrektora szkoły - realizowane programy, projekty, akcje, w tym program:
Program dla szkół zastępujący dwa odrębne programy Owoce i warzywa w szkole oraz
Szklanka mleka, łącząc w jeden (przedstawienie koncepcji, celów programu, deklaracje
rodziców), regulaminy szkolne, - wymagania edukacyjne i kryteria oceniania, - koncepcja i
warunki realizacji podstawy programowej - koncepcja dzienniczka ucznia (sposób
informowania o sprawach bieżących i postępach ucznia w nauce), elementy oceniania
kształtującego - dziennik elektroniczny - koncepcja działań w ramach udzielania uczniom
pomocy psychologiczno - pedagogicznej - Szkoła Rodzicom - warsztaty, szkolenia dla
rodziców, Konferencja - sprawy różne, opieka stomatologiczna.
18.09.2019 r. – 19.09.2019 r. – spotkania profilaktyczne dla klas 1-3 z funkcjonariuszami
Policji na temat bezpiecznej drogi do szkoły – kamizelki odblaskowe. Ćwiczenia praktyczne
w terenie.

3. Zespół Szkół w Czerninie:

 01.09.2019 r. – udział pocztu sztandarowego oraz przedstawicieli uczniów i nauczycieli w
uroczystościach przed Pomnikiem RODŁA i Głazem Pamięci;
 06.09.2019 r. - udział uczniów kl. II-VIII w korowodzie otwierającym Dni Ziemi Sztumskiej;
 08.09.2019 r. - udział zespołu szkolnego „Gwiazdy” w święcie plonów, czyli Dożynkach
gminnych;
 06-08.09.2019 r. – udział w Mistrzostwach Polski w maratonie kajakowym w Opolu
reprezentantów Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokolik. Miłosz Kamiński uczeń VIII
klasy w konkurencji K-1 młodzików dystans 12 km i dwie przenoski ukończył na drugim
miejscu i wywalczył srebrny medal;
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 16.09.2019 roku przedszkolaki uczestniczyli w spotkaniu z policjantką z Komisariatu Policji
w Sztumie. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz
przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Pani
policjantka, w formie praktycznej, przypomniała podstawowe zasady zachowania się podczas
przechodzenia przez jezdnię. Następnie wytłumaczyła jak należy zachować się w kontaktach
z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o
pomoc w sytuacji zagrożenia;
 17.09.2019 r. - uczniowie klasy VII oraz klasy VIII wzięli udział w programie profilaktycznym
„Debata przeciwdziałanie spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież” finansowanym z
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii;
 09.2019 r. – w ramach V edycji konkursu „List do Taty” organizowanego przez Senacką
Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Fundację im. Św. Cyryla i Metodego
wyróżnione zostały prace dwóch uczennic, które napisały wzruszające listy do swoich
tatusiów. Nagrody zostaną wręczone w ostatnim tygodniu września;
 09.2019 r. - uczniowie szkoły zostali wyposażeni w podręczniki i materiały ćwiczeniowe z
dotacji ministerialnej.
4. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:










01.09.2019 r. - udział delegacji szkoły w obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej;
02.09.2019 r. - inauguracja roku szkolnego 2019/2020;
06.09.2019 r. - udział uczniów w inauguracji Dni Ziemi Sztumskiej;
09.2019 r. - bieżący nadzór nad pracą szkoły, realizacją projektów edukacyjnych, plan zajęć,
plany pracy, nadzoru, organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
09.2019 r. - dystrybucja podręczników i materiałów ćwiczeniowych;
09.2019 r. - rozpoczęcie programów „Owoce w szkole, Szklanka mleka” oraz fluoryzacji;
09.2019 r. - prace wdrożeniowe – program Librus;
09.2019 r. - prace porządkowe na terenie szkoły, organizacja dożywiania i dowozów dzieci do
szkoły oraz zajęcia SKS /płatne ze źródeł pozabudżetowych/.

5. Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie:

 30.08.2019 r. - odbył się dzień otwarty dla dzieci 3-letnich. W tym dniu przedszkolaki ze
swoimi rodzicami wzięli udział we wspólnych zabawach;
 02.09.2019 r. - w grupach 5-cio godzinnych odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
Podczas spotkania powitano nowych przedszkolaków i ich rodziców;
 06.09.2019 r. - 3 grupy przedszkolne tj. 5-6-latki wzięły udział w „Barwnym korowodzie” uroczystym przemarszu ulicami miasta w ramach obchodów Dni Ziemi Sztumskiej;
 16.09.2019 r. – spotkanie grupy 5-latków w Komendzie Powiatowej Policji w Sztumie. Celem
spotkania było przybliżenie zawodu policjanta w jego miejscu pracy;
 16-18.09.2019 r. - udział 3 grupy tj. 5-6-latków w obchodach Dot Day czyli
Międzynarodowego Dnia Kropki, którego celem jest rozwijanie talentów, wytrwałości w
pokonywaniu talentów i wiary we własne możliwości;
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 17.09.2019 r. - dwie grupy 5-latków udały się na wycieczkę wyjazdową do Gospodarstwa
Agroturystycznego w Krastudach, gdzie poznały prace związane z jesienią;
 18.09.2019 r. - dwie grupy 5-6-latków gościły u siebie asystentkę stomatologa. Podczas
spotkania dzieci dowiedziały się jak prawidłowo szczotkować zęby.
 19.09.2019 r. - dzieci z grupy 6-latków udały się z wizytą do Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie. Celem spotkania było zapoznanie z pracą strażaka,
wzbogacenie wiedzy przedszkolaków na temat bezpiecznego zachowania się w domu i w
przedszkolu, a także uświadomienie dzieciom powstawania pożarów;
 20.09.2019 r. - dzieci wzięły udział w warsztatach czekoladowych z okazji Dnia
Przedszkolaka. Działanie to zostało sfinansowane przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Dzieci”
oraz Radę Rodziców działającą przy przedszkolu;
 23.09.2019 r. - dzieci z grupy 3-latków w ramach rozpoczęcia realizacji projektu
ekologicznego „O naszą ziemię dbamy i przyrodę ochraniamy”, wzięły udział w pasowaniu na
Ekoludka. Tego dnia wspólnie z 6-latkami sprzątały teren wokół przedszkola w ramach akcji
„Sprzątanie świata”;
 23.09.2019 r. - odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w
Sztumie nt. „Bezpiecznie poruszam się po drodze”. Policjanci odwiedzili dzieci w przedszkolu
i przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa, zapoznali dzieci z niektórymi aspektami
ich pracy;
 24.09.2019 r. - dzieci z grupy 6-latków udały się na wycieczkę autobusem do Przytuliska
„Miłosna” w Kwidzynie. Przedszkolaki poznały mieszkające tam zwierzęta;
 wrzesień 2019 r.:
 rozpoczęcie projektu „Kreatywna edukacja” w ramach realizacji Zadania Publicznego
Stowarzyszenia Przyjaciele Dzieci – cykl dodatkowych zajęć dla dzieci 5-6 letnich mających
na celu tworzenie i organizowanie warunków służących rozwijaniu aktywności i kreatywności
dzieci w wieku przedszkolnym;
 rozpoczęcie realizacji projektu „Z kuchnią za pan brat – gotujemy smacznie i zdrowo” – grupa
6-latków;
 realizacja programu emocjonalno-społecznego „Sanford harmony” – grupa 6-latków;
 realizacja projektu adaptacyjnego „W przedszkolu jak w domu” – grupa 3-latków;
 realizacja projektu „Razem się bawimy, wspólnie się uczymy” – grupa 3 i 6-latków;
 rozpoczęcie realizacji projektu „W świecie dobrych i złych emocji” w nowym roku szkolnym
– grupa 6-latków;
 na początku września we wszystkich grupach przedszkolnych odbyły się zebrania
organizacyjne z rodzicami. Nauczycielki przekazały najważniejsze informacje dotyczące
organizacji pracy w przedszkolu, w nowym roku szkolnym, zapoznały rodziców z Planem
Rocznym Przedszkola, a także z realizowanymi programami i projektami, w tym gminny
projekt unijny „Mam tę moc”- upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej
w Mieście i Gminie Sztum oraz wspólnie z rodzicami opracowały plany współpracy.
IX. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
01.09.2019 (niedziela)
12:15 Uroczystości rocznicowe z okazji 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej pod
Pomnikiem Rodła oraz pod Głazem Pamięci
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18:00 KINO „Midsommar. W biały dzień”
02.09.2019 (poniedziałek)
18:00 Projekcja filmu „WESTERPLATTE” reż. Stanisława Różewicza, rok produkcji 1967
03.09.2019 (wtorek)
17:00 wykład ppłk. dra Adama Szymanowicza pt. „POLSKI WYWIAD WOJSKOWY
w przededniu II WOJNY ŚWIATOWEJ”.
05.09.2019 (czwartek)
* Przygotowania Amfiteatru w Parku Miejskim na Dni Ziemi Sztumskiej
06.09.2019 (piątek)
DNI ZIEMI SZTUMSKIEJ
07.09.2019 (sobota)
DNI ZIEMI SZTUMSKIEJ
08.09.2019 (niedziela)
DNI ZIEMI SZTUMSKIEJ- Dożynki Miejsko-Gminne
11.09.2019 (środa)
* VI Memoriał LA Wiesława Murawskiego” na Stadionie Miejskim w Sztumie
12.09.2019 (czwartek)
18:00 KINO „Na bank się uda”
13.09.2019 (piątek)
9:00 LG Mistrzostwa Polski Szkół w E-Sporcie- SUPER GAME e-sport
18:00 KINO „Na bank się uda”
14.09.2019 (sobota)
9:00 LG Mistrzostwa Polski Szkół w E-Sporcie- SUPER GAME e-sport
17:00 KINO „Na bank się uda”
19:00 KINO „Na bank się uda”
15.09.2019 (niedziela)
9:00 LG Mistrzostwa Polski Szkół w E-Sporcie- SUPER GAME e-sport
15:00 KINO „Aladyn” 3D
18:00 KINO „Na bank się uda”
19.09.2019 (czwartek)
18:00 KINO „Polityka”
20.09.2019 (piątek)
18:00 KINO „Polityka”
21.09.2019 (sobota)
17:00 KINO „Polityka”
18:00 KINO „Polityka”
22.09.2019 (niedziela)
17:00 KINO „Polityka”
18:00 KINO „Polityka”
23.09.2019 (poniedziałek)
18:00 KINO „Polityka”
24.09.2019 (wtorek)
18:00 DKF „Pavarotti”- Otwarcie sezonu 2019/2020

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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