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 (XIV sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 24 października 2019 roku
Na dzisiejszą sesję przygotowałem i skierowałem pod obrady sesji 10 projektów uchwał.
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. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.15.7.2019.BW z dnia 7.10.2019
r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/15.7/2019 z dnia 7 października 2019 r. zwiększono plan
dotacji celowej na 2019 rok z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7 w kwocie 311.976 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 II terminie
płatniczym 2019 roku, w ramach zadań zleconych.
2. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa” rozdz. 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” o kwotę 42.700 zł. dochody (§2010)
i wydatki (§3030), na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr
DGD-801-4/19 z dnia 7 października 2019r. zwiększono dotację celową z przeznaczeniem
wyłącznie na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych (w
ramach zadań zleconych).
3. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na
podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.171.2019.BW
z dnia 7.10.2019 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 6kor/171/2019 z dnia 7 października
2019r. korygującą decyzję Wojewody Pomorskiego nr 6/171/2019 z dnia 9.08.2019 r. dokonano
zmiany w planie dotacji w kwocie 858 zł. (§2010), wydatki (kwota 850 zł §.4240 i kwota 8 zł.
§4210). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26, z przeznaczeniem na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na
sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby
fizyczne, w ramach zadań zleconych.
4. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.1.4.2019.SM z dnia 3.10.2019r.
decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/1.4/2019 z dnia 2.10.2019 r. zwiększono plan dotacji na
2019 rok w kwocie 747 zł. (§ 2010), wydatki (kwota 732 zł na §3110 i kwota 15 zł na §4210).
Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26, z przeznaczeniem na wypłatę
dodatków energetycznych na IV kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty
dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne, w ramach zadań zleconych.
5. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
I.
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Nr FB-I.3111.145.2019.BW z dnia 14.10.2019 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 2/145/2019
z dnia 14.10.2019 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2019 rok w kwocie 1.289 zł (§ 2040),
wydatki (§3260). Środki pochodzą 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”.
6. 855 „Rodzina” w rozdz.:
1) 85501 „Świadczenie wychowawcze” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.182.2019.SM5 z dnia 18.09.2019 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 5/182/2019 z dnia 17.09.2019 r. zwiększono plan dotacji celowej
na 2019 rok w kwocie 370.000 zł (§ 2060). Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019r.,
z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu
Rodzina 500 plus (kwota 365.506 zł na § 3110, kwota 4.200 zł na § 4010, kwota 294 zł na
§ 4110), w ramach zadań zleconych.
2) 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.213.2019.SM2 z dnia
3.10.2019 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 2/213/2019 z dnia 3.10.2019 r. zwiększono
plan dotacji celowej na 2019 rok w kwocie 400.000 zł (§ 2010), wydatki (kwota 387.629 zł
na §3110, kwota 8.800 zł na § 4010, kwota 1.571 zł na § 4110 i kwota 2.000 zł na § 4300).
Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 r., z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,
fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi, w ramach
zadań zleconych.
3) 85504 „Wspieranie rodziny” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku Nr FB-I.3111.162.2019.SM3 z dnia 16.09.2019 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 3/162/2019 z dnia 16.09.2019 r. zwiększono plan dotacji na 2019 rok
w kwocie 35.650 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 34.500 zł na
§ 3110, kwota 961 zł na § 4010, kwota 166 zł na §4110 i kwota 23 zł na §4120), w ramach
zadań zleconych.
4) 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014
r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.16.2.2019.SM4 z dnia 01.10.2019 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 4/16.2/2019 z dnia 01.10.2019 r. zwiększono plan dotacji celowej
na 2019 rok w kwocie 3.000 zł (§ 2010), wydatki (§ 4130). Środki pochodzą z rezerwy
celowej budżetu państwa poz. 34, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na
podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, w ramach zadań zleconych.
II. Przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy
ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej kwotę 45.000 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdz.
80101 „Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, z przeznaczeniem na remont podłogi na hali sportowej w SP Nr 1 w Sztumie.
III. Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami wydatków
w dziale:
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1. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań
kwotę 50.000 zł na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku ul.
Koniecpolskiego 15”, w związku ze wzrostem cen towarów i usług.
2. 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz.:
1) 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 4.995 zł w wydatkach bieżących w tym:
 kwotę 18.125 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 kwotę 68.692 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań,
 kwotę 81.822 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń
i składek od nich naliczanych,
2) 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych
z realizacją ich statutowych zadań kwotę 60 zł do rozdz. 80150 „Realizacja zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na badania lekarskie nauczyciela
wspomagającego w SP Nowa Wieś.
3) 80104 „Przedszkola” kwotę 27.300 zł w wydatkach bieżących w tym:
 kwotę 6.300 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 kwotę 21.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane.
4) 80110 „Gimnazja” kwotę 178.395 zł z wydatków bieżących w tym:
 kwotę 5.625 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych.
 kwotę 48.692 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją
ich statutowych zadań,
 kwotę 124.078 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń
i składek od nich naliczanych.
5) 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” kwotę 10.000 zł z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań,
6) 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych…” kwotę 39.800 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym
z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
7) 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 225.187 zł w wydatkach
bieżących w tym:
 kwotę 1.029 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 kwotę 5.728 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań,
 kwotę 218.430 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane,
8) 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum …”
kwotę 19.287 zł z wydatków bieżących w tym:
 kwotę 1.029 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 kwotę 5.728 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją
ich statutowych zadań,
 kwotę 12.530 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń
i składek od nich naliczanych,
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9) 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” kwotę 432 zł z wydatków bieżących w tym
z dotacji na zadania bieżące (§ 2830) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zadań (kwota 6 zł na §4210 i kwota 426 zł na § 4240), w SP Nr
2 w Sztumie,
10) 80195 „Pozostała działalność” kwotę 10.000 zł. z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań,
3. 855 „Rodzina” rozdz.:
1) 85503 „Karta Dużej Rodziny” kwotę 558 zł. w wydatkach bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z § 4210 na § 4410 kwota 69
zł i na § 4700 kwota 489 zł.).
2) 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.400 zł na świadczenia
na rzecz osób fizycznych,
4. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów
i dróg” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań kwotę 200.000 zł do rozdz. 90095 „Pozostała działalność” na wydatki majątkowe na
zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tężni – dokumentacja i wykonanie”, w związku ze
złożeniem tylko 1 oferty na wyższą kwotę.
IV. Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dziale:
1. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa” w rozdz. 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”:
a) kwotę 200 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań (z § 4210 na § 4300),
b) kwotę 1.534 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń
i składek od nich naliczanych (kwota 950 zł z § 4010 i kwota 584 zł z § 4170) na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (kwota 1.234 zł
na § 4210 i kwota 300 zł na § 4300),
2. 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” kwotę
432 zł z wydatków bieżących w tym z dotacji na zadania bieżące (§2830) na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (kwota 6 zł na § 4210
i kwota 426 zł na § 4240), w SP Nr 2 w Sztumie,
3. 855 „Rodzina” w rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego” o kwotę 250 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych
z realizacją ich statutowych zadań (z § 4700 na § 4440),
4. 855 „Rodzina” rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny” kwotę 558 zł w wydatkach bieżących
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z § 4210 na § 4410
kwota 69 zł i na § 4700 kwota 489 zł).
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 i Referatu Rozwoju Lokalnego to:
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1. „Budowa tężni solankowej w fosie miejskiej w Sztumie na działce nr 573/9, obręb II miasta
Sztum w systemie zaprojektuj i wybuduj”
W dniu 09 października 2019 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Jesteśmy na etapie
zawierania umowy.
2. „Rewitalizacja, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Parku przy ul. Reja w
Sztumie”
W dniu 20 września 2019 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa została zawarta 30
września 2019 r.
Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę dotyczącą przeprowadzenia wyborów
do Młodzieżowej Rady Gminy Sztum VI kadencji. Wybory w pięciu Szkołach Podstawowych odbędą
się 25 października 2019 roku.
III. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI:
I. Zakończone zadania inwestycyjne
1. Termomodernizacja części budynku przy ul. Chełmińskiej 11/Słowackiego w Sztumie
Zadanie było 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.
W trakcie realizacji zawarto Aneks Nr 1 z dnia 13.09.2019r- roboty dodatkowe, niezbędne dla
prawidłowego wykonania robót budowlanych.
W dniu 01.10.2019r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego tym samym zakończyła
się termomodernizacja całego budynku realizowana w trzech etapach inwestycyjnych. I etap
termomodernizacja budynku PUP dofinansowana ze środków unijnych, II etap budowa żłobka –
inwestycja dofinansowana z środków rządowych Maluch + , III etap zamykający termomodernizację
obiektu zrealizowana ze środków własnych gminy.
Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych sprawowało Biuro Usług Projektowych Janusz
Winnicki za kwotę 6 150,00 zł brutto.
II. Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji
2. Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmująca osiedle
Pieniężnego
W dniu 02 maja 2019r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych z 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 30.09.2019r. odbył się odbiór częściowy III robót budowlanych na zadaniu. Wartość
odebranych robót budowlanych: 714.032,00zł. brutto. Kontynuowane są prace związane z budową
kanalizacji deszczowej, teletechnicznej i elektrycznej, wykonywaniem podbudowy i nawierzchni.
Zawarto z Wykonawcą robót w dniu 25.09.2019r. Aneks nr 2 na rozszerzony zakres o wartości
45.999.98 zł.
Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Zaawansowanie robót wynosi około 75% wartości
umownej robót. Obecnie wykonywane są nawierzchnie z kostki betonowej w bocznych uliczkach,
montaż słupów oświetleniowych, kończona jest kanalizacja deszczowa w drodze głównej wzdłuż rowu
za robotami sieciowymi wykonywane są sukcesywnie roboty drogowe. Planowany termin realizacji
zadania do 30 listopada 2019 r.
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Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania
inwestycyjnego z funduszu dróg
samorządowych w kwocie 1.184.221,50 zł.
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
zadania do 29 listopada 2019r. Trwają prace związane z wykonywaniem elementów ogrodzeniowych
po ich wykonaniu Wykonawca przystąpi do montażu. Długość ogrodzenia 720 m. Nadzór inwestorski
sprawuje firma TRASA Mirosław Klotzke z Rotmanki za kwotę 9 000,00 zł. Zadanie w trakcie
realizacji.
4. „Budowa tężni solankowej w fosie miejskiej w Sztumie na działce nr 573/9, obręb II miasta
Sztum w systemie zaprojektuj i wybuduj”.
Zadanie jest realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj przez wyłonionego
w postępowaniu przetargowym Wykonawcę AQUARIUS ŚRODA & HOLISZ sp. z o.o.
z Międzyrzecza Dolnego, planowany termin zakończenia inwestycji - do maja 2020r.
W dniu 17.10.2019r. została zawarta umowa na realizację zadania inwestycyjnego za kwotę 479 000zł.
Wykonawca przystąpił do prac projektowych.
Termin realizacji zadania ustalono do 31.05.2020r.
6. „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.
Wykonawca przystąpił do prac projektowych. Po wykonaniu dokumentacji projektowej i
zaakceptowaniu przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań projektowych, Wykonawca przystąpi do
realizacji robót budowlanych. 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.
Trwają prace projektowe.
Wykonawca w dniu 11.10.2019r otrzymał od geodety mapę do celów projektowych i przystąpił do
dalszych prac projektowych oraz czynności związanych z uzgodnieniami z PKP i do Starostwem
Powiatowym. Czekamy na plan zagospodarowania sporządzony na mapie do celów projektowych
celem zatwierdzenia ostatecznych rozwiązań . Terminem realizacji do końca 2019 roku.
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”
44 280,00zł brutto
CZĘŚĆ II- „Przebudowa ulicy Nowowiejskiego w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”
45 190,00zł brutto ( przy Zakładzie Karnym)
CZĘŚĆ III- „Przebudowa ulicy Gdańskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”
20 000,00zł brutto.
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Trwają prace projektowe .Wykonawca dokumentacji przedstawił koncepcje układu drogowego na
powyższe ulice.
W dniu 22.10.2019r.odbyło się spotkanie Komisji Opiniowania Projektów z udziałem przedstawicieli
poszczególnych referatów.
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. Trwają prace związane ze sporządzeniem
programu funkcjonalno- użytkowego.
Wykonawca przedstawił koncepcję lokalizacji wiaty magazynowej na terenie działki nr 279/228 obręb
II m. Sztum. Projektant oczekuje na decyzje o warunkach zabudowy oraz na mapę do celów
projektowych. Termin realizacji PFU do 29.11.2019r.
4. Przebudowa mostu na kanale Uśnickim. Trwają prace związane ze wszczęciem postępowania
na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.
IV.W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA
1. Nadal trwają prace nad kolejną, VI aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych do końca m-ca października br.
2. W dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie administracyjne – wydana decyzja określająca
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 29,5 m3
z miejscowości Sztum ul. Reja, Chopina, Wiejska, Sienkiewicza, Plac Wolności, Jagiełły.
5. Przeprowadzono ponowną kontrolę Punku Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie.
6. W okresie międzysesyjnym dokonano 65 wpisów do Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej (13 wpisów dot. rozpoczęcia działalności, pozostałe 52 wpisy dot. zmian
w prowadzonej działalności.
7. Wydano cztery (4) zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholu do 3,5% zawartości
alkoholu.
8. W ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt wykonano następujące prace: 8 kotów poddano sterylizacji i kastracji,
wykonano 26 zabiegów leczniczych).
9. Wydano 11 protokołów związanych ze zgłoszonymi przez rolników szkodami w uprawach
związanych z nawalnymi deszczami i gradem celem przedstawienia do ARiMR.
10. Przygotowano zestawienia wniosków z zakresu funduszu sołeckiego.
11. Zakończono procedurę odbiorową robót związanych z modernizacją dróg z zastosowaniem płyt
yombo przez firmę KAMEX z Gościszewa.
12. Zakończono procedurę odbiorową robót związanych z modernizacją dróg z zastosowaniem płyt
yombo przez firmę PHU Dominik Brzeziński z Brodnicy Górnej.
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13. Wydano trzy (3) decyzje o uzgodnieniu inwestycji w pasach dróg gminnych.
14. Wydano cztery (4) decyzje o zajęciu pasa drogowego dróg gminnych.
15. Opracowano zestawienie wniosków złożonych przez rady sołeckie na modernizację dróg

16.
17.
18.
19.
20.
21.

z zastosowaniem płyt yumbo na terenie gminy Sztum – wstępne propozycje na drogi o łącznej
długości 25 km.
Zawarto umowę na przeprowadzenie przetargu dot. zakupu energii elektrycznej dla gminy
w ramach tzw. grupy zakupowej – w dniu 08.11 otwarcie ofert.
Dokonano odbioru instalacji – pompy ciepła - 25 sztuk, kolektory słoneczne 26 sztuk, kotły na
biomasę – 13 sztuk pozostało do odbioru 9 do końca października br.
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na montaż instalacji fotowoltaicznych na teren gminy
Sztum w ilości - 54 sztuk.
Wykonano odwiert w celu wybudowania studni głębinowej na boisku w Gościszewie. Prace winny
zakończyć się ok. 4 listopada br.
Przeprowadzono kompleksowy remont przepustu wodnego pod drogą gminną w Sztumskiej Wsi.
Wykonano badania natężenia ruchu drogowego i widoczności na przejazdach kolejowych
znajdujących się w drogach gminnych - 8 przejazdów i przekazano do PKP.

STRAŻ MIEJSKA, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE, ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE:
W zakresie działalności STRAŻY MIEJSKIEJ
1. Przeprowadzono 12 kontroli porządkowych;
2. Przeprowadzono 10 kontroli oznakowania dróg gminnych;
3. Przeprowadzono 2 interwencje związane z niebezpiecznymi psami, które zakończono mandatami;
4. Na bieżąco we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej kierowano pomoc
w stronę osób bezdomnych przebywających na terenie miasta;
5. Przeprowadzono kontrolę infrastruktury drogowej przy szkołach podstawowych w związku z
rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
6. Rozpoczęto akcję „Bezpieczna droga do szkoły” w ramach której patrolowane są przejścia dla
pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz nr 2 w Sztumie.
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
1. W okresie sprawozdawczym, utrzymywano stałą gotowość jednostek ochotniczych straży
pożarnych poprzez 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. Rozliczono działania ratowniczo-gaśnicze jednostek OSP z terenu Gminy i wypłacono strażakom
ochotnikom ekwiwalent pieniężny.
5. Złożono w Starostwie Powiatowym w Sztumie wnioski o wydanie świadectw kwalifikacji dla
kierowców z wszystkich jednostek OSP.
6. Na bieżąco dokonywano rozliczania kart drogowych i paliwowych przedkładanych przez jednostki
OSP, zapewniając odpowiednią kontrolę nad gotowością bojową jednostek.
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
1. Zawarto umowę na opracowanie Planu przeciwpowodziowego dla Miasta i Gminy Sztum.
2. Na podstawie otrzymanych informacji z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Gdańsku opublikowano CBR BRAWO na dzień 13.10 br.
3. 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 okresie sprawozdawczym w zakresie sprzedaży:
1. W dniu 23 października 2019 r. zawarto akt notarialny dot. sprzedaży lokalu komunalnego na
rzecz najemcy przy ul. Czarnieckiego 1 w Sztumie.
2. Wydano zezwolenia na wykreślenie hipoteki wpisanej na rzecz Miasta i Gminy Sztum – 3 szt.
3. Przygotowano informację o wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej – 6 szt.
4. Wydano zaświadczenia o wniesieniu jednorazowej opłaty przekształceniowej – 5 szt.
5. Dokonano analizy zapisów zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów
i budynków odnośnie nieruchomości położonych przy: ul, Reja 19, Morawskiego 6A,
Barczewskiego 2, Sierakowskich 4, Wojciechowskiego 24, Jagiełły 24A, Nowowiejskiego 5,
Nowowiejskiego 7, Morawskiego 6, Czarnieckiego 1, Pl. Wolności 19, Sienkiewicza 38,
Nowowiejskiego 9, Morawskiego 10, Baczyńskiego 12, Plac Wolności 22 oraz
6. Wydano zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego dla w/w
nieruchomości i przekazano właścicielom, Wydziałowi Ksiąg Wieczystych w Sztumie,
Starostwu Powiatowemu w Sztumie, referatowi podatkowemu. Ilość wydanych zaświadczeń
na dzień 18.10.2019 r. - 365 szt.
7. Wprowadzenie do systemu RADIX EGW + obsługującego karty użytkowników wieczystych
danych dot. numerów ksiąg wieczystych i numerów lokali, dla których zostały wydane
zaświadczenia. Wprowadzenie korekt wysokości udziału dla poszczególnych udziałów
z jednoczesnym przeliczeniem wysokości rocznej opłaty przekształceniowej.
8. Podanie do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
na rzecz najemców – 2 szt.
9. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Umowy najmu/dzierżawy:
1. W dniu 04 października 2019 r. zostały podpisane umowy na dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę
w miejscowości Węgry, na okres do 3 lat z firmą ENERGIA SOLARNA SZTU Sp. z o.o. (1
sektor) oraz z firmą AGRO-SOLAR INVEST Sp. z o.o. (3 sektory).
2. Zawarto umowę dzierżawy gruntu pod działalność gospodarczą z firmą PHP Bagietka z Chojnic,
na czas remontu sklepu wielkopowierzchniowego Netto.
Lokale mieszkalne:
1. Dnia 03 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Omówiono sprawę lokatorów budynku gminnego przy ul. Kwidzyńskiej - Komisja
zaopiniowała sprawę pozytywnie - wskazanie do najmu.
Dnia 10 października Społeczna Komisja Mieszkaniowa dokonała kontroli warunków
mieszkaniowych w budynku Sztumska Wieś. Lokatorzy zwrócili się o przydział mieszkania
z uwagi na bardzo zły stan techniczny nieruchomości – w opinii Komisji wniosek należy
uwzględnić poza kolejnością. Wnioskodawcy spełniają przesłankę niskich dochodów. W ślad
za tym przygotowano wskazanie do najmu.
2. Przejęto lokal po zakończeniu najmu w związku ze śmiercią lokatora.
3. Rozpatrzono podanie o przydział mieszkania wychowanka rodziny zastępczej – zgodnie
z uchwałą o zasadach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy - wnioskodawca nie kwalifikował się do jego uzyskania.
4. Zweryfikowano i udzielono odpowiedzi na 4 wnioski o mieszkanie.
5. W trakcie rozpatrywania jest wniosek najemcy w sprawie zmiany ogrzewania w lokalu
gminnym na gazowe z prośbą o partycypowanie w kosztach.
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6. W trakcie rozpatrywania są trzy podania Zarządcy o umorzenie należności czynszowych za
lokale, w tym jeden w związku ze śmiercią lokatora.
7. Udzielono odpowiedzi na pisma w sprawach mieszkaniowych: o remont mieszkania – Piekło,
o wymianę okien w mieszkaniu – Piekło, w sprawie przecieku dachu – budynek ul.
Nowowiejskiego 14I, w sprawie naliczania czynszu oraz podłączenia gazu – ul. Jagiełły,
o wymianę pieca etażowego ogrzewania – Zajezierze, o wymianę drzwi wejściowych do
mieszkania – Galla Anonima.
8. W toku wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu przy ul. Kasprowicza.
9. Dokonano przeglądu wybranych lokali i budynków zasobu mieszkaniowego w trakcie remontu,
celem przygotowania ich do wskazania do najmu.
10. Weryfikacja przesłanek do zawarcia umowy najmu lokalu dla osób z listy mieszkaniowej oraz
jednej osoby z tytułu bezdomności.
W zakresie podziału nieruchomości:
1. Wszczęto 7 postępowań związanych z pracami geodezyjnymi (podziały nieruchomości
i wznowienia) m.in. w obrębach ewidencyjnych Kępina, Zajezierze, Gościszewo i Uśnice.
2. Wydano 6 decyzji o podziale nieruchomości.
3. Kontynuacja procedury ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (5
postępowań) w Gościszewie, Koniecwałdzie i Zajezierzu – analiza operatów, wezwanie
stron do zapoznania się z wyceną.
4. Przeanalizowano i przygotowano do wydania zaświadczeń o przekształceniu wieczystego
użytkowania we własność m.in. Reja 19 i Sienkiewicza 16 w Sztumie.
W zakresie planowania przestrzennego:
1. Dnia 23.10.2019 r. zostaną zawarte akty notarialne w związku z ustanowieniem służebności
przesyłu na gruncie gminnym przy u. Żeromskiego oraz przy ul. Kochanowskiego w Sztumie
z Energą Operator.
2. W dniu 15 października 2019 r. podpisano umowę na opracowanie zm. planu KoniecwałdKępina na kwotę 17.220 brutto (14.000 netto) z terminem wykonania do 15.07.2019 r.
Wykonawca to Pracownia Architektury STUDIOPROJEKT Jakub Sieniawski.
3. W toku są 3 sprawy dotyczące ustalenia renty planistycznej w Nowej Wsi oraz w Sztumskim
Polu i przy ul. Żeromskiego.
Wydano:
1. 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2. 6 decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy,
3. 4 decyzje przenoszące warunki zabudowy na inny podmiot,
4. 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego budynku,
5. 1 zaświadczenie o istniejącym numerze porządkowym,
6. 17 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie lub studium.
Ponadto w toku jest:
1. 5 spraw dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2. 30 spraw dotyczących ustalenia warunków zabudowy,
3. 8 spraw dotyczących ustanowienia na gruncie gminy służebności przesyłu.
VI. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:
1. W dniu 04 października 2019 r. (z datą 18.09.2019 r.) została podpisana z Wojewodą Pomorskim
umowa o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację projektu pn. Przebudowa
drogi gminnej nr 218016.G ul. Pieniężnego w Sztumie. Wartość przyznanego dofinansowania
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

wynosi 1 302 250,00 zł, co stanowi 50% rzeczywistych wydatków kwalifikowalnych. W dniu 09
października zgodnie z umową przekazano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
zaktualizowany harmonogram rzeczowo– finansowy (uwzględniający oszczędności po
przetargowe) wraz z kopiami umów zawartych na realizację zadania.
Trwa realizacja projektu pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w
Mieście i Gminie Sztum. Odbyły się odbiory końcowe dostawy i montażu kolektorów
słonecznych (26 instalacji) i pomp ciepła (25 instalacji). Do końca października planowane są
odbiory końcowe dostawy i montażu kotłów na biomasę (22 instalacje). W dniu 16 października
2019 r. dokonano wyboru wykonawcy dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych. Na terenie
Miasta i Gminy Sztum planowany jest montaż 54 instalacji fotowoltaicznych. W dniu 18
października 2019 r. wystąpiono z wnioskiem o zaliczkę na pokrycie wydatków związanych z
dostawą i montażem kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę na kwotę
726 849,66 zł.
W związku z zawartą w dniu 7 sierpnia 2019 r. umową o dofinansowanie projektu pn. Budowa
Otwartej Strefy Aktywności w Koniecwałdzie – wariant podstawowy w dniu 10 października 2019
r. przekazano do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o wypłatę dofinansowania na kwotę
24 545 zł wraz ze sprawozdaniem z poniesionych wydatków i sprawozdaniem kwartalnym z
realizacji zadania.
W związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji pn. Przebudowa drogi
gminnej nr 218517G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą towarzyszącą w dniu 1
października 2019r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
uzupełnienia do wniosku. W dniu 15 października 2019 r. UMWP wezwał do złożenia
dodatkowych wyjaśnień w terminie do 31 października 2019 r.
W dniu 27 września 2019 r. zakończyła się kontrola projektu pn. Poprawa efektywności
energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z
działaniami informacyjno– edukacyjnymi) przeprowadzona przez pracowników Izby
Administracji Skarbowej w Gdańsku.
W dniu 7 października 2019 r. złożono sprawozdawczy wniosek o płatność w ramach projektu pn.
Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe.
Na terenie Gminy Sztum prowadzone są szkolenia w ramach projektu pn. E-mocni: cyfrowe
umiejętności realne korzyści. Do chwili obecnej w szkoleniach wzięło udział ok. 202 mieszkańców
Miasta i Gminy Sztum. W okresie sprawozdawczym zajęcia były realizowane w Uśnicach i
Postolinie. Zgodnie ze założeniami projektu na terenie Miasta i Gminy Sztum ma zostać
przeszkolonych 360 osób.
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 wniosek rozliczenie grantu wraz z uzupełnieniami projektu grantowego
realizowanego przez Stowarzyszenia Przystań Biała Góra. Obecnie trwa weryfikacja tego wniosku
oraz wniosków złożonych w sierpniu br. przez Klub Sportowy Czernin oraz Klub Piłkarski Ruch
Gościszewo przez LGD Kraina Dolnego Powiśla.

W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
z zagranicą:
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1.

2.

3.

4.

W okresie międzysesyjnym zakończono 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, które zakupiono za kwotę 12 377,91 zł (poziom dofinansowania 57,65 %).
Całkowita wartość zadania wynosi 21 471,91 zł.
W okresie sprawozdawczym organizacje pozarządowe mogły konsultować propozycje zadań
planowanych do realizacji na rok 2020 w ramach opracowanego Programu współpracy Miasta i
Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Skonsultowano 5 fiszek projektowych
dotyczących nowych zadań publicznych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert oraz 4
propozycje zadań do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej.
W ramach realizowanego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok bieżący w
miesiącu październiku rozliczono trzy sprawozdania Klubów sportowych Ruch Gościszewo i
Czernin oraz Stowarzyszenia Przystań Biała Góra z realizacji zadań publicznych, w ramach
przyznanych przez Miasto i Gminę Sztum dotacji na 2019 rok na wkład własny projektów
grantowych.
W dniach od 30 września do 21 października br. na Placu Wolności w Sztumie dostępna była
interaktywna wystawa plenerowa w ramach „Kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz
zrównoważonego rozwoju Pomorza”. Celem ekspozycji było uświadamianie, że podejmowane
świadome i odpowiedzialne decyzje w sposób realny i pozytywny wpływają na jakość środowiska
i walory przyrodnicze województwa pomorskiego. Wystawa powstała w ramach trzyletniej
kampanii informacyjno-edukacyjnej, którą prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W okresie międzysesyjnym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zostało objęte 1
przedsięwzięcie:
1. „V Sztumskie Spotkanie Profilaktyczne – KROKUSY 2019”, organizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 roku.
W okresie międzysesyjnym odbyło się 1 przedsięwzięcie objęte Patronatem Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum:
1. VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Rummikub, organizowane przez Klub Gier Planszowych
Pionkolandia, w dniu 18 października 2019 roku.
W zakresie zadania utrzymanie zieleni w mieście:
1. W okresie międzysesyjnym rozstrzygnięto Przetarg na III część zadania: Zakładanie, konserwację,
pielęgnację i utrzymanie zieleni miejskiej na wybranych terenach miasta Sztum, obejmujący swoim
zakresem „Rewitalizacja, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Parku przy ul.
Reja w Sztumie”. W dniu 30.09.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę: 88.801,62 zł.
Okres realizacji umowy do 30.11.2020 roku. Obecnie trwa realizacja pierwszej części zadania,
obejmująca: Usunięcie wskazanych drzew oraz krzewów, pielęgnacja wskazanych drzew oraz
krzewów, wyrównanie terenu i przygotowanie podłoża. Termin zakończenia realizacji pierwszej
części zadania do 30 października 2019.
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2. W ramach zadania obejmującego swoim zakresem „Rewitalizację Parku przy ul. Reja w Sztumie”
podpisano umowę na Wymianę nawierzchni chodnika w parku przy ul. Reja na kwotę 25.879,58
zł. Obecnie trwa realizacja zadania, termin wykonania prac do 31 października 2019 r.
3. 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 maja 2020 r. prowadzona jest
systematyczna pielęgnacja roślin nasadzonych podczas realizacji tej części zadania.
4. W ramach Umowy na realizację I części zadania: Dostawa, posadzenie, montaż kompozycji
kwiatowych w konstrukcjach kwietnikowych i gazonach, która obowiązuje do 15 maja 2020 r.
prowadzona jest systematyczna pielęgnacja roślin nasadzonych podczas realizacji tej części zadania.
Dokonano wymiany nasadzeń na rośliny jesienne typu wrzosy w gazonach przy ulicy Mickiewicza
oraz przed pomnikiem Rodła.
VII. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ:
1. Projekt pn. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum” realizowany
jest w ramach RPO WP 2014 – 2020 (6.2.2. Rozwój usług społecznych). Głównym celem projektu
jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na obszarze Miasta i Gminy Sztum
dla 118 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin z obszaru
Miasta i Gminy Sztum. 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).
f) Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego częściowy wniosek o płatność za okres 01.07.2019 r.
– 30.09.2019 r. wraz z formularzem „Monitorowanie uczestników.
Całkowita wartość projektu: 1 388 988 zł, w tym dofinansowanie 1 319 538 zł (95%);
Planowany okres realizacji: kwiecień 2018 – czerwiec 2020.
2. 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) 25.09.2019 r. - happening pn. „JESTEŚMY WŚRÓD WAS”.
b) Podpisanie umowy na organizację warsztatów „Kreatywni- pozytywni”- światło kolorów.
c) 08.10.2019 r., 11.10.2019 r., 15.10.2019 r., 17.10.2019 r.- zajęcia z elementami alpakoterapii
dla uczniów SOSW w Uśnicach.
d) 26.09.2019 r. – organizacja spotkania „Integracja w Zwierzogrodzie”. Miejsce spotkania:
Zagroda edukacyjna „Inny świat- kraina przyrody i przygody” w Krastudach.
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e) 26.09.2019 r. oraz 02.10.2019 r.- organizacji gier terenowych „Poszukiwacze przygód”. W grze
terenowej udział wzięli uczestnicy WTZ w Koniecwałdzie oraz ŚDS w Czerninie, a także
uczniowie SP 2 w Sztumie. Miejsce: teren wokół Jeziora Zajezierskiego.
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.
3. 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 utworzone w jednostkach
podległych wyposażonych w sprzęt i Internet w ramach projektu (12).
b) Opracowano harmonogram pracy świetlic w miesiącu październiku 2019 r.
c) sporządzono protokół odbioru częściowego wraz z rozliczeniem świadczonej usługi dostępu do
szerokopasmowego Internetu za m-c wrzesień 2019 r. w ramach utrzymania wskaźników
rezultatu w okresie trwałości projektu.
4. Projekt „Kawa dla Seniora” - Obecnie 201 seniorów posiada bony na kawę/herbatę.
5. 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.
1) W dniu 27.09.2019 r. odbyła się grupa wsparcia prowadzona przez pracownika socjalnego
2) W dniu 08.10.2019 r. grupowe spotkanie z psychologiem.
6. Klub Senior+ AMATOR prowadzony przez Stowarzyszenie „LABUNTUR ANNI”:
1) Przekazanie III transzy środków finansowych Stowarzyszeniu „LABUNTUR ANNI” na
realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu Senior+ AMATOR w wysokości
6 646,85 zł.
2) Weryfikacja sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego za m-c wrzesień
2019 r.
3) Analiza kalkulacji kosztów w ramach oferty dot. prowadzenia Klubu pod kątem wprowadzenia
zmian w kosztorysie zadania publicznego złożonego przez Stowarzyszenie „LABUNTUR
ANI” w związku ze złożoną przez w/w stowarzyszenie prośbą o dokonanie zmian w budżecie.
7. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy
Sztum wydano 2515 Kart tradycyjnych oraz 448 elektronicznych. Liczba rodzin, które otrzymały
SKDR wynosi 715.
8. Teleopieka, tzw. „Guzik życia” – 10 osób oraz „guzik życia” z czujnikiem upadku – 5 osób.
„Koperta życia”- 174 osoby.
9. 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.
10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
1) Monitorowano 5 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, motywując do podjęcia leczenia.
2) W Punkcie Konsultacyjnym „Krokus” udzielono 36 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.
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4) Działania związane z przygotowaniem spotkania pn. „V Sztumskie Spotkania Profilaktyczne –
KROKUSY 2019”, które odbędzie się w dniu 29.11.2019 r.
12. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie.
1) W okresie międzysesyjnym do Przewodniczącej GZI wpłynęły 10 Niebieskich Kart.
2) W dniu 30.09.2019 r. odbyło się posiedzenie GZI.
3) Zwołano 15 grup roboczych w celu podjęcia działań na rzecz rodzin, w których stwierdzono
zjawisko przemocy.
4) Wizytowano 37 środowisk, w których stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną i/lub
uzależnienie.
5) Prowadzono 2 Niebieskie Karty, gdzie ofiarami są dzieci.
6) Dnia 02.10.2019 r. pracownicy socjalni wzięli udział w obchodach „Międzynarodowego Dnia
bez przemocy”, w ramach którego wraz z dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji w
Sztumie rozdawali mężczyznom z terenu Miasta Sztum białe wstążki jako symbol sprzeciwu
wobec stosowanej przemocy.
7) Przygotowano projekt Uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
13. Dział Realizacji Zadań Zleconych
1) W okresie od 19.09.2019 r. do 21.10.2019 r. przyjęto ogółem: 248 wniosków, w tym:
a) Świadczenia rodzinne i alimentacyjne - 131 szt.
b) Świadczenie wychowawcze - 45 szt.
c) Dobry start – 17 szt.
d) Dodatki mieszkaniowe - 36 szt.
e) Dodatki energetyczne - 1 szt.
f) Karta Dużej Rodziny - 18 szt. (w tym: 13 wniosków o przyznanie KDR dla rodziców
pełnoletnich dzieci)
2) W okresie od 19.09.2019 r. do 21.10.2019 r. wydano – 480 decyzji/ informacji
administracyjnych, w tym:
a) Świadczenia rodzinne - 271 szt.
b) Fundusz alimentacyjny - 48 szt.
c) Świadczenie wychowawcze - 81 szt.
d) Dobry start – 33 szt.
e) Dodatki mieszkaniowe - 48 szt.
f) Dodatki energetyczne - 4 szt.
3) Wysokość wypłaconych wszystkich świadczeń w Dziale ZL w miesiącu wrześniu 2019 r.
wyniosła - 2.429.845,28 zł
4) Liczba świadczeniobiorców otrzymujących wypłaty w Dziale ZL na przykładzie m-ca września
2019 r.:
a) zasiłki rodzinne
576 osób
b) świadczenie rodzicielskie
47 osób
c) jednorazowa zapomoga
15 osób
d) świadczenia opiekuńcze
790 osób
e) fundusz alimentacyjny
141 osób
f) dodatki mieszkaniowe i energetyczne
392 osoby
g) świadczenie wychowawcze
2362 osoby
14. Udzielane wsparcie w Dziale APS:
1)
Wydano 142 decyzje administracyjne w zakresie świadczeń z pomocy społecznej.
2)
Z pomocy finansowej skorzystało 151 rodzin (264 osoby w rodzinie), z pomocy niefinansowej
skorzystało 130 rodzin (396 osób w rodzinie).
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3)

Przeprowadzono ogółem 209 wywiadów środowiskowych, w tym 5 alimentacyjnych, podpisano
i wdrożono 4 nowe kontrakty socjalne.
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 30 osób, natomiast w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 9 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 174 osoby (w tym 58 dzieci w przedszkolu,
106 uczniów w szkołach, 10 osób dorosłych).
9)
Ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych objęto 14 osób.
10) Ze wsparcia w postaci pracy socjalnej skorzystało 114 rodzin (339 osób), w tym ze świadczenia
wyłącznie pracy socjalnej (bez udzielenia pomocy finansowej): 27 rodzin (63 osoby).
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 30 dzieci, w tym 18 w zawodowej lub spokrewnionej
rodzinie zastępczej, 11 dzieci w Domu dla Dzieci oraz 1 dziecko w rodzinie zastępczej o
charakterze pogotowia rodzinnego. Odpłatność za rodzinę zastępczą za miesiąc wrzesień br.
wyniosła 7 114,99 zł, natomiast za pobyt w Domu Dziecka – 12 913,56 zł.
15. W okresie międzysesyjnym:
1) Sporządzono do Sądu Rodzinnego 2 wnioski o wgląd w sytuację rodziny.
2) Przygotowano dokumentację związaną z podpisaniem umowy na realizację zadania 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”.
3) Przygotowano i złożono wniosek dot. uzyskania środków finansowych z Programu „Asystent
osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych” zgodnie z ogłoszonym naborem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej.
4) W dniu 23 września 2019 r. Ośrodek odwiedzili pracownicy OPS w Tucholi w ramach wizyty
studyjnej dot. projektu pt. „Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna - wdrożenie zmian
organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sztumie”.
5) W dniu 15 października 2019 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Dziecka Utraconego
zorganizowana przy współpracy ze Szpitalem Polskim i sztumskimi parafiami.
VIII. W ZAKRESIE OŚWIATY:
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:
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 organizację
specjalistycznych zajęć (m.in.: zajęć logopedycznych, korekcyjnokompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć kształtujących kompetencje emocjonalnospołeczne, 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:
 przygotowano wniosek o płatność za okres od dnia 02.10.2018 roku do dnia 30.09.2019 roku,
 realizowano zajęcia przedszkolne w Publicznym Punkcie Przedszkolnym w Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi,
 realizowano zajęcia specjalistyczne oraz zajęć rozwijające kompetencje kluczowe oraz
umiejętności uniwersalne w pięciu Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego , tj. w
Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie,
w Zespole Szkół Publicznym Przedszkolu w czerninie, w Zespole Szkół Publicznym
Przedszkolu w Gościszewie, w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
oraz w nowo utworzonym Publicznym Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w
Nowej Wsi;
 ogłoszono kolejny, czwarty konkurs na stanowisko koordynatora projektu;
 doposażono Publiczny Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w
apteczkę pierwszej pomocy, zastawę stołową, środki czystości oraz sprzęt AGD i RTV,
wartość zamówienia 5.850,00 zł;
 przeprowadzono postepowanie w trybie zasady konkurencyjności na dostawę artykułów
biurowych i plastycznych do publicznych placówek przedszkolnych, niezbędnych do realizacji
zajęć projektowych. W wyniku przeprowadzonego postepowania wybrano najkorzystniejszą
ofertę. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Moje Bambino Sp. z o.o. Sp K. Łączna wartość
zamówienia wyniesie 25.138,54 zł.
 przeprowadzono dodatkową rekrutację uczestników na zajęcia w Publicznym Przedszkolu z
Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie.
2. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH+2019”.
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II.

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.
W okresie międzysesyjnym:
 przygotowano wniosek o wypłatę dotacji na podstawie dotychczas poniesionych wydatków
przez Publiczny Żłobek w Sztumie na kwotę 100.200,00 zł.
3. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
W ramach programu szkoły mogą uzyskać dostęp do szerokopasmowego internetu.
W okresie międzysesyjnym:
 zgłoszono do programu Szkołę Podstawową Nr 1 im Jana Pawła II w Sztumie, Szkołę
Podstawową Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie oraz Zespół Szkół w Czerninie,
 uruchomiono usługę dostępu do szerokopasmowego internetu w Szkole Podstawowej w
Nowej Wsi oraz Zespole Szkół w Czerninie.
4. 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.
W okresie międzysesyjnym:
- 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. W
okresie międzysesyjnym wydano 23 decyzje odmowne, z powodu przekroczenia kryterium
dochodowego uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne tj. kwoty 528 zł na osobę
w rodzinie.
2. Realizując obowiązki w zakresie dofinansowania pracodawców kosztów kształcenia
młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum, w okresie
międzysesyjnym wydano 2 decyzje przyznające dofinansowanie w kwocie 12.145,00 zł.
3. Weryfikacja Sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej. Sprawozdanie obejmuje
szczegółowe dane dotyczące m.in. szkół, nauczycieli, uczniów, kosztów utrzymania placówek.
Na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu na dzień 30.09.2019 roku zostanie naliczona
subwencja oświatowa na 2020 rok.
4. Przekazano informację do Kuratorium Oświaty w Gdańsku o wypełnienie obowiązku
wynikającego z zapisów art. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe tj. o
zapewnieniu możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom
zamieszkałym na obszarze Gminy, zgłoszonym podczas postępowania rekrutacyjnego.
5. Kuratorium Oświaty oraz związki zawodowe pozytywnie zaopiniowały aneksy do arkuszy
organizacji szkół zawierające zmiany w organizacji, które miały miejsce w okresie do 30 września
2019 roku.
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6. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018

7.

8.

9.

10.

III.

r. poz. 967 ze zm.) wypłacono jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1.000,00 zł brutto.
Świadczenie przysługuje nauczycielowi odbywającemu w danym roku szkolnym staż na stopień
nauczyciela kontraktowego i może być wypłacane nie więcej niż jeden raz w okresie całego
zatrudnienia, jest wypłacane do dnia 30 września 2019 roku.
Przyznano Nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół i
przedszkoli. Wypłacono nagrody i skierowano list Burmistrza do wszystkich szkół i placówek
oświatowych z terenu Miasta i Gminy Sztum. W dniu 15.10.2019 roku odbyła się uroczystość z
okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Sztum otrzymało 7
dyrektorów. Podczas uroczystości dyrektorzy szkół i przedszkoli wręczyli nagrody dyrektora dla
110 nauczycieli.
Analizowano wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum za szczególne
osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019. Wpłynęło 41 wniosków o przyznanie stypendium.
Posiedzenie Komisji Stypendialnej zostało zaplanowane na dzień 25.10.2019 roku.
Przygotowano porozumienie dotyczące udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla uczniów
szkół podstawowych oraz harmonogram udzielania świadczeń stomatologicznych. Porozumienie
zostanie zawarte z Ekodent Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Wydano 20 decyzji zwalniających z częściowej lub całkowitej opłaty za korzystanie z
wychowania przedszkolnego na podstawie Uchwały Nr XLIX.404.2018 Rady Miejskiej w
Sztumie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Miasto i Gminie
Sztum przedszkolach publicznych z późniejszymi zmianami.

Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
 27.09.2019 roku – odbył się Ogólnopolski dzień Głośnego Czytania, w ramach którego dzieci z
klas 1-3 uczestniczyły w głośnym czytaniu w wykonaniu Pani Dyrektor Aldony Ruszkowskiej;
 02.10.2019 roku – w ramach poznawania różnych zawodów klasa 6 b była w straży pożarnej;
 02.10.2019 roku – 25 zawodników wzięło udział w szkolnych eliminacjach do Mistrzostw
Polski Rummikub. Filip Ochałek i Bartosz Klonowski będą reprezentować szkołę w
Mistrzostwach Polski;
 03.10.2019 roku – w ramach innowacji pedagogicznej klasa 6A uczestniczyła w rajdzie
integracyjno – edukacyjnym. Cel wyprawy dookoła jeziora Zajezierskiego to głównie
budowanie pozytywnych relacji w pracy zespołowej;
 04.10.2019 roku – w związku ze Światowym Dniem Tabliczki Mnożenia odbył się tydzień
spotkań z rachunkami zarówno w wydaniu matematyczny, jak i artystycznym. Uczniowie mogli
poznać sposoby na łatwe zapamiętanie wartości iloczynów, układali wierszowe rymowanki,
grali w edukacyjne gry rachunkowe, układali puzzle, ćwiczyli znajomość tabliczki mnożenia.
Przygotowywali się do eliminacji szkolnych mających wyłonić szkolnego mistrza tabliczki
mnożenia;
 08.10.2019 roku – odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego;
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 09.10.2019 roku – odbyły się sztafetowe biegi przełajowe na szczeblu powiatowym. Dziewczęta
rocznik 2007/2008 wywalczyły I miejsce, chłopcy III i awansowali do etapu wojewódzkiego;
 10.10.2019 roku – klasy drugie uczestniczyły w warsztatach plastycznych prowadzonych przez
panią Iwonę Czeszejko-Sochacką. Dzieci malowały pejzaż jesienny;
 17.10.2019 roku – z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych rozstrzygnięto konkurs plastyczny
„Biblioteka szkolna zaprasza”.
 30.09-11.10.2019 roku – przeprowadzono zbiórkę karmy dla Malborskiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Zwierząt Reks przy współpracy z firmą SONAC i strażą miejską;
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:

 25.09.2019 roku – udział klasy 7e w zajęciach profilaktycznych na temat zdrowego trybu życia
i profilaktyce uzależnień prowadzonych przez Jarosława Kucharka;
 26.09.2019 roku – udział w projekcie „Jestem niewidzialny wśród was” dla Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Koniecwałdzie – gra terenowa wokół jeziora sztumskiego;
 27.09.2019 roku – udział klas 7b i 7e w debacie na Uniwersytecie Gdańskim „Media
społecznościowe przynoszą demokracji więcej szkód, niż korzyści”;
 30.09.2019 rok – udział w akcji Kasztano-branie – zbiórka kasztanów dla firmy
farmaceutycznej;
 30.09-14.10.2019 roku – realizacja akcji zbiórki karmy dla zwierząt dla Malborskiego
Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Reks przy współpracy z firmą SONAC;
 01.10.2019 roku – obchody Dnia Tabliczki Mnożenia;
 02.10.2019 roku – wyjazd klas czwartych do Kwidzyna na zajęcia w Eko Inicjatywie;
 03.10.2019 roku – udział klas 5 w inauguracji projektu Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna
Wodzie w Gdańsku;
 03.10.2019 roku – inauguracja innowacji pedagogicznej „Smocze łodzie na start” – chłopcy z
klasa 7c/d;
 04.10.2019 roku – Szkolne obchody dnia Życzliwości;
 29.09 – 07.10.2019 roku – trwała kampania wyborcza do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz
odbyła się debata przedwyborcza kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego;
 08.10.2019 roku – odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego;
 08.10.2019 roku - Dzień Głośnego Czytania - udział w wydarzeniu szkolnym nawiązującym do
konkursu Szkolne Przygody Gangu Słodziaków. Wysłuchanie fragmentu książki pt. „GANG
SŁODZIAKÓW”;
 09.10.2019 roku – udział w Sztafetowych Biegach Przełajowych – chłopcy zajęli 1 miejsce,
dziewczęta 2 miejsce;
 10.10.2019 roku – rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Serce Kapsuły
Czasu” – 3 laureatów;
 10.10.2019 roku – Obchody Dnia Drzewa – uroczystość, prelekcje przyrodnicze i
podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego „Moje drzewo” w SCK, warsztaty
przyrodnicze dla klasy 4a i 6a prowadzone przez edukatorów z Eko Inicjatywy w Kwidzynie;
 14.10.2019 roku – Dzień z Wychowawcą z okazji Dnia Edukacji Narodowej – wycieczki, rajdy,
warsztaty;
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 16.10.2019 roku – udział w Dniu LABORATORIA ODKRYWCÓW – całodniowe zajęcia
naukowe prowadzone przez przedstawicieli Centrum Interaktywnej Edukacji EduFun;
 15–16.10.2019 roku – realizacja projektu w ramach współpracy z firmą ADM Czernin zadanie
2: Eksperymenty w świecie naukowców;
 17.10.2019 roku – udział w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej w ramach Olimpiady Dzieci i
Młodzieży – drużyna zajęła 1 miejsce.
3. Zespół Szkół w Czerninie:

 25.09.019 roku – uczniowie klas 6 uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym uczniów i
przedszkolaków z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie oraz
wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach, którego celem
było integrowanie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.
Organizatorem spotkania – happeningu „Jesteśmy wśród Was” był Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sztumie. Impreza została zorganizowana w ramach zadania publicznego
pod nazwą „JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS”;
 26.09.2019 roku – w ramach zadania publicznego „JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD
WAS” uczniowie klasy 5 b oraz dzieci z SOSW Uśnice wspólnie wzięli udział w zajęciach w
zagrodzie edukacyjnej w Krastudach;
 27.09.2019 roku – obchodzono Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania ogłoszony przez Polską
Izbę Książki. Uczennice klasy VIII czytały wiersze Jana Brzechwy dzieciom z oddziałów
przedszkolnych i klas pierwszych;
 01.10.2019 roku – w ramach zadania „JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS” zostały
przeprowadzone przez panią pedagog z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Sztumie,
Elwirę Tomasiak, warsztaty edukacyjno- informacyjne, w których wzięli udział uczniowie z klas
5 i 6. Zajęcia miały wzbudzić empatię i szacunek dla ludzi chorych, kalekich i
niepełnosprawnych, również umysłowo, a także uświadomienie uczniom tego, że każdy
człowiek, jest wart szacunku i uznania;
 02.10.2019 roku – odbyła się wycieczka 6 latków do leśniczówki w Tulicach - spotkanie z
leśniczym, myśliwym, ornitologiem i lektorem muzyki myśliwskiej;
 03.10.2019 roku – 48 uczniów wzięło udział w Mistrzostwach Szkoły w Biegach Przełajowych;
 03.10.2019 roku – odbyło się spotkanie dzieci 5 letnich z rycerzami – pokaz walki rycerskich,
oraz prezentacja jak wyglądało życie średniowiecznych rycerzy;
 04.10.2019 roku – uczniowie klas pierwszych spotkali się z policjantami z Komendy
Powiatowej w Sztumie. Tematem spotkania było bezpieczne poruszanie się po drogach, a w
szczególności zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Policjanci również zwrócili uwagę na
właściwe zachowanie w szkole oraz o wspólnym spędzaniu czasu bez przemocy i agresji;
 10.10.2019 roku – odbyła się uroczystość wręczania nagród w gminnym konkursie plastycznym
"Drzewo", którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie. Laureatami zostali:
miejsce I - Maja Wiśniewska - klasa III (kategoria klas I - III), miejsce I - Julia Siebert - klasa
VI b (kategoria klas IV - VII), miejsce III - Igor Chańko - klasa V b (kategoria klas IV – VIII);
 14.10.2019 roku – Samorząd Uczniowski z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotował
program artystyczny dla wszystkich pracowników szkoły;
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 17.10.2019 roku – drużyna dziewcząt zajęła I m-ce w Gminnych rozgrywkach w piłkę nożną i
przeszła do etapu powiatowego.
4. Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie:

 25.06.2019 roku – grupa dzieci 6-letnich wzięła udział w Happeningu „Jesteśmy wśród was”,
którego organizatorem był Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie;
 26.09.2019 roku – grupa 6 – latków obchodziła Europejski dzień języków obcych. Przedszkolaki
znakomicie zapamiętały zwroty w różnych językach. Poradziły sobie także z rozpoznawaniem
flag innych narodowości;
 30.09.2019 roku – przedszkolaki z grupy 5-6 latków w ramach projektu grupowego pt.
„Kreatywna edukacja" odpowiadały na pytania: Jak powstaje tęcza? Jak mieszają się kolory? na
podstawie obserwacji doświadczeń, które wykonały;
 30.09.2019 roku – grupę dzieci 5 – letnich odwiedził leśnik Pan Zbigniew Pyszora.
Przedszkolaki zostały zapoznane z pracą wykonywaną przez leśnika;
 1-11.10.2019 roku – odbyła się zbiórka karmy dla zwierząt z Malborskiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Zwierząt „REKS” w Malborku. Przedszkolaki wraz ze swoimi rodzicami z ogromną
chęcią włączyli się do proponowanej akcji;
 3 i 17.10.2019 roku – dwie grupy przedszkolne wybrały się do pobliskiego sklepu warzywnego.
Dzieci wykazały się ogromną wiedzą, bezbłędnie rozpoznawały i nazywały poszczególne owoce
i warzywa. Miały także okazję przyjrzeć się z bliska pracy ekspedientki;
 04.10.2019 roku – odbyły się obchody Światowego Dnia Uśmiechu. Dzieci brały udział w
zabawach i działaniach podkreślających ważność tego święta. W tym dniu również obchodzony
był Dzień Zwierząt. Grupa 6 latków obejrzała prezentacje pt. „Dbam o zwierzęta”;
 09.10.2019 roku– grupa 5- 6 latków realizujących projekt „Kreatywna edukacja”
eksperymentowała z wodą w ramach zajęć pt. „Zwykła woda? Czy nie zwykła?”;
 09.10.2019 roku – 4 grupy przedszkolne tj. 5 i 6 latków odbyły wycieczkę do „Starego sadu” w
Czerninie;
 10.10.2019 roku – obchodzono Światowy Dzień Drzewa, w ramach którego przedszkolaki
tworzyły prace plastyczne obrazujące drzewa, obejrzały prezentację multimedialną na temat
drzew, ich roli w przyrodzie i życiu człowieka. Wszystkie podjęte działania miały na celu
propagowanie idei ochrony przyrody, pogłębianie wiedzy na temat drzew;
 11.10.2019 roku – przedszkolaki z grupy 6– latków uczestniczyły w zajęciach warsztatowych
pt. „Obrazki z piasku” w ramach projektu „Kreatywna edukacja”;
 14.10.2019 roku – przedszkolaki świętowały 93 urodziny patrona – Kubusia Puchatka. Zabawa
urodzinowa rozpoczęła się od zagadek, które dzieci przygotowały dla misia. W zamian Kubuś
przekazał dzieciom zadania do wykonania, między innymi ćwiczenia w kodowaniu;
 15.10.2019 roku – dzieci z grupy 3 – latków obchodziły Światowy Dzień Mycia Rąk. Celem
akcji było uświadomienie i kreowanie nawyków mycia rąk u najmłodszych;
 16.10.2019 roku – trzy grupy przedszkolne w ramach realizowanego projektu „Kreatywna
edukacja”, udały się na wycieczkę wyjazdową do Hewellianum Centrum Nauki w Gdańsku.
Dzieci uczestniczyły w warsztatach pt. „Laboratorium Pana Kleksa”, następnie bawiły się na
kreatywnym placu zabaw;
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 17.10.2019 roku – przedszkolaki z grupy 5 – latków w ramach realizowanego projektu „Praca
moich rodziców”, zwiedzały Sztumskie Centrum Kultury. Dzieci poznały takie zawody jak:
księgowa i kinooperator, zapoznały się także z pracą i zadaniami Dyrektora SCK. Dodatkowo
dowiedziały się w jaki sposób wyświetlane są bajki i filmy, zwiedzały różne pomieszczenia, a
pracujące tam Panie zachęcały dzieci do brania udziału w zajęciach dodatkowych;
 18.10.2019 roku – odbyły się warsztaty pt. „Lekcje żywej przyrody” cz. 1 pt. „Gady”, które
zostały zorganizowane i sfinansowane przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Dzieci”;
 22.10.2019 roku – grupa dzieci 5 – letnich w ramach realizowanego projektu „Praca moich
rodziców”, udałą się z wizytą do zakładu „Elita – meble łazienkowe”. Dzieci zostały zapoznane
z zasadami Bhp obowiązującymi na terenie zakładu, następnie udały się na zwiedzanie
produkcji, gdzie obserwowały w jaki sposób powstają meble;
 24 października grupa 6 latków przygotowała i wystawiła przedstawienie pt. „Pomocnicy Pani
Jesieni”.

IX. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
25.09.2019 (środa)
26.09.2019 (czwartek)
27.09.2019 (piątek)
16:00 KINO „Toy Story 4”
28.09.2019 (sobota)
16:00 KINO „Toy Story 4”
29.09.2019 (niedziela)
16:00 KINO „Toy Story 4”
30.09.2019 (poniedziałek)
9:00 KINO „Toy Story 4”- zbiorówka
01.10.2019 (wtorek)
02.10.2019 (środa)
03.10.2019 (czwartek)
17:00 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku 2019/2020
04.10.2019 (piątek)
18:00 Wernisaż „Duchy Ziemi Amazonii” Jhymys Perez Melendez
18:00 KINO „Pewnego razu w Hollywood”
05.10.2019 (sobota)
18:00 KINO „Pewnego razu w Hollywood”
06.10.2019 (niedziela)
18:00 KINO „Pewnego razu w Hollywood”
07.10.2019 (poniedziałek)
8:30-14:30
Szkolenie Pierwszej Pomocy dla pracowników SCK
08.10.2019 (wtorek)
18:00 DKF „Ból i Blask”
09.10.2019 (środa)
10.10.2019 (czwartek)
11.10.2019 (piątek)
16:00 KINO „Wyprawa Magellana”
20:30 Koncert Fisz Emade Tworzywo
12.10.2019 (sobota)
16:00 KINO „Wyprawa Magellana”
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18:55 Opera TURANDOT
13.10.2019 (niedziela)
16:00 KINO „Wyprawa Magellana”
20:00 Kabaret JURKI
14.10.2019 (poniedziałek)
9:00 KINO „Wyprawa Magellana”- zbiorówka
11:00 KINO „Wyprawa Magellana”- zbiorówka
15.10.2019 (wtorek)
17:00 KINO „Halka” wstęp wolny
16.10.2019 (środa)
17.10.2019 (czwartek)
18.10.2019 (piątek)
18:00 KINO „(Nie)znajomi”
19.10.2019 (sobota)
18:00 KINO „(Nie)znajomi”
20.10.2019 (niedziela)
18:00 KINO „(Nie)znajomi”
21.10.2019 (poniedziałek)
10:30 Mecz UEFA USA-ISLANDIA na Stadionie Miejskim
14:30 Mecz UEFA POLSKA-ROSJA na Stadionie Miejskim
22.10.2019 (wtorek)
10:00 KINO „Downton Abbey”- zbiorówka
18:00 DKF „Mowa ptaków”
23.10.2019 (środa)
9:30 KINO „Toy Story 4”- zbiorówka
24.10.2019 (czwartek)
25.10.2019 (piątek)
18:00 KINO „Downton Abbey”
Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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