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 (XVII sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 29 STYCZNIA 2020 roku
Na dzisiejszą sesję przygotowałem i skierowałem pod obrady sesji 16 projektów uchwał
i jedno stanowisko. Ostatnią informację z działalności przedstawiałem na sesji w dniu 27 listopada 2019
roku.
Na wstępie informuję, że zebrano około 2.300 podpisów pod Apelem w sprawie budowy
Obwodnicy. W tej sprawie Rada na ostatniej sesji podjęła uchwałę- wszystkim, którzy się zaangażowali
w zbieranie podpisów bardzo dziękuję- uchwała z podpisami została przesłana do pana Premiera.
W okresie
sprawozdawczym podjęto decyzje, zarządzenia oraz rozstrzygnięcia
w następujących sprawach:
I.

W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:

 Zmian w budżecie gminy na 2019 rok:
Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1. 852 „Pomoc Społeczna” w rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.258.3.2019.SM z dnia 28.11.2019 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1/258.3/2019 z dnia 27.11.2019 r. dokonano zmian w dotacji
celowej na 2019 rok w kwocie 7.200 zł (§2030), wydatki (§3110). Środki pochodzą z rezerwy
celowej budżetu państwa poz. 25, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków
stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków
okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4 ustawy w części gwarantowanej z budżetu
państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy,
2. 855 „Rodzina” w rozdz. 85501 „Świadczenie wychowawcze” w tym:
1) na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.182.2019.SM11 z dnia 04.12.2019 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
11/182/2019 z dnia 04.11.2019 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2019 r. w kwocie
1.525.000 zł (§2060), wydatki (§3110). Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 r.,
z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi
Programu Rodzina 500 plus, w ramach zadań zleconych,
2) na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.182.2019.SM14 z dnia 20.12.2019 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
14/182/2019 z dnia 20.12.2019 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2019 rok w kwocie
25.000 zł (§2060), wydatki (§3110). Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 r., z
przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu
Rodzina 500 plus, w ramach zadań zleconych.
Przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818
„Rezerwy ogólne i celowe” kwotę 69.370 zł w tym:
z rezerwy ogólnej kwotę 67.370 zł w tym:
1. kwotę 11.400 zł do działu 600 „Transport i łączność” rozdz. 60011 „Drogi krajowe” na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4430), w celu
uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego w wyniku zawieszenia ozdób świątecznych,
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2. kwotę 47.970 zł do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka
gruntami i nieruchomościami” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zadań (§4270), z przeznaczeniem na remont uszkodzonego dachu
po byłej świetlicy przy OSP w Gościszewie.
3. kwotę 8.000 zł (§4810) do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz.
92195 „Pozostała działalność” na wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na
nowe zadanie pn. „Budowa szopki bożonarodzeniowej” (§6050),
z rezerwy na inicjatywę lokalną i małe granty kwotę 2.000 zł (§4810) do działu 855 „Rodzina”
rozdz. 85595 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące w tym na dotacje na zadania bieżące
(§2820), w celu zabezpieczenia środków na wsparcie wraz z udziałem dotacji na finansowanie
zadania pn. „Dzień Seniora 2019”.
Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków w dziale:
1. 600 „Transport i łączność” z rozdz. 60095 „Pozostała działalność” kwotę 87.600 zł z wydatków
bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (§4300) do
rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z
realizacją ich statutowych zadań (§4270), w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót
remontowych naprawy gruntowych odcinków dróg na terenie gminy i remontu drogi stanowiącej
własność gminy w Kępinie,
2. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” z rozdz. 75421 „Zarządzanie
kryzysowe” kwotę 5.500 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z
realizacją ich statutowych zadań (§4210) do rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarowe” na
wydatki bieżące w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3030), na wypłatę
ekwiwalentu pieniężnego dla ochotników, biorących udział w działaniach ratowniczych
i szkoleniach,
3. 801 „Oświata i wychowanie” w tym w rozdz.:
1) 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się kwotę 203.300 zł w tym:
a) kwotę 300 zł wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020) (ZS
Czernin),
b) kwotę 500 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań (§4260) (SP Nowa Wieś),
c) kwotę 202.500 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki
od nich naliczane (§4010) (w tym kwota 170.000 zł w SP Nr 2, kwota 5.500 zł w SP Nr
1, kwota 9.000 zł w SP Nowa Wieś i kwota 18.000 zł w ZS Gościszewo),
2) 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się o kwotę 400 zł wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, (§4300) w ZS Gościszewo,
3) 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się o kwotę 6.000 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(§4010) (SP Nowa Wieś),
4) 80104 „Przedszkola” zwiększa się kwotę 236.800 zł w tym:
a) kwotę 300 zł na wydatki bieżące w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020)
(ZS Czernin), z przeznaczeniem na dodatki wiejskie,
b) 236.500 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane (w tym kwota 211.500 zł na §4010 w tym kwota 21.000 zł w ZS
Czernin, kwota 14.000 zł w ZS Gościszewo, kwota 176.500 zł w Przedszkolu Nr 1 w
Sztumie oraz kwota 25.000 zł na §4110 w tym kwota 3.000 zł w ZS Gościszewo i kwota
22.000 zł w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie),
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5) 80104 „Przedszkola” zmniejsza się o kwotę 3.710 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, (§4010) w PP Nr 1 w Sztumie,
6) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w tym:
a) zmniejsza się kwotę 8.500 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym kwotę 5.800 zł §4010, kwotę 873 zł
§4040, kwotę 377 zł §4110, kwotę 1.450 zł §4120) w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie,
b) zwiększa się o kwotę 3.700 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, (w tym kwota 3.000 zł na §4010 i kwota 700
zł §4110) w PP Nr 1 w Sztumie, na wypłaty dla nauczycieli i obsługi,
7) 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego” w tym:
a) zmniejsza się kwotę 19.000 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym kwotę 17.000 zł §4010 w tym zwiększa
się kwotę 1.000 zł w ZS Gościszewo, a zmniejsza się kwotę 18.000 zł w Przedszkolu Nr
1 w Sztumie oraz zmniejsza się kwotę 2.000 zł §4110 w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie),
b) zwiększa się o kwotę 310 zł wydatki bieżące w tym:
 kwotę 300 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, (§4440) w ZS Gościszewo, na odpis ZFSŚ,
 kwotę 10 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i
składki od nich naliczane, (§4010) w PP Nr 1 w Sztumie, na wypłaty dla nauczycieli
i obsługi,
8) 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zmniejsza się kwotę 12.000 zł
w tym:
a) kwotę 12.500 zł zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym kwotę 5.000 zł zwiększa się §4010
w SP Nr 1, kwotę 3.000 zł zwiększa się §4010 w SP Nowa Wieś, kwotę 17.100 zł
zmniejsza się §4010 w ZS Czernin, kwotę 3.900 zł zmniejsza się §4040 w ZS Czernin,
kwotę 500 zł zwiększa się §4110 w SP Nr 1),
b) kwotę 500 zł zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań (§4440) w SP Nowa Wieś,
9) 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zwiększa się o kwotę 100 zł wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, (§4440) w ZS
Gościszewo na odpis ZFŚS,
4. 852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85295 „Pozostała działalność” kwotę 223 zł z wydatków
bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (w tym kwota
34 zł z §4210, kwota 189 zł) na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym kwota 205 zł na §4010, kwota 35 zł na §4110,
kwota 17 zł z §4120), z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na dodatki dla
pracowników realizujących projekt pn. „Jesteśmy wśród Was”,
5. 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 15.000 zł (§4260) do rozdz. 90095 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4300), w celu
zabezpieczenia środków na montaż i demontaż dekoracji świątecznej,
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6. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie
kultury” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań kwotę 10.000 zł (§4300) do rozdz. 92195 „Pozostała działalność” na wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na nowe zadanie pn. „Budowa szopki
bożonarodzeniowej” (§6050).
Dokonano przeniesienia w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dziale:
1. 851 „Ochrona zdrowia” w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” kwotę 1 zł w wydatkach
bieżących jednostek budżetowych w tym w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych
(z §4120 na §4110), między paragrafami,
2. 855 „Rodzina” w rozdz. 85501 „Świadczenie wychowawcze” kwotę 19.270 zł w tym:
1) kwotę 6.820 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań (w tym kwota 4.000 zł z §4210, kwota 1.000 zł z §4270, kwota 1.000 zł
z §4280, kwota 444 zł z §4410 i kwota 376 zł z §4700) na wydatki bieżące w tym na
świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3110),
2) kwotę 11.450 zł z wydatków bieżących w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
(w tym kwota 7.000 zł z §4010, kwota 1.400 zł z §4110, kwota 650 zł z §4120 i kwota 2.400
zł z §4170) na wydatki bieżące w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3110),
3) kwotę 1.000 zł w wydatkach bieżących w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych (z §3020
na §3110), w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczenia 500+, między grupami
wydatków i między paragrafami.
 Zmian w budżecie gminy na 2020 rok:
Przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818
„Rezerwy ogólne i celowe” kwotę 69.370 zł z rezerwy ogólnej kwotę 67.370 zł w tym do działu:
1. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 „Pozostała
działalność” kwotę 74.220 zł w tym:
1) 54.220 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań, z przeznaczeniem na wymianę kamer na szerokokątne, stałe, o wyższej rozdzielczości
(§4300),
2) 20.000 zł na wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa
monitoringu na parkingu za Urzędem” (§6050).
Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków w dziale:
1. 600 „Transport i łączność” z rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” kwotę 60 zł
z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań
(§4520) do rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4520), z przeznaczeniem na opłaty
zgodnie z decyzją Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 29.11.2019 r.,
2. 851 „Ochrona zdrowia” w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” z wydatków
bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.800
zł (w tym kwota 3.000 zł z §4390) na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym kwota 2.800 zł na §4170 i kwota 200 zł na
§4210), na wynagrodzenia bezosobowe i na zakup materiałów.
Podjąłem Zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w budżecie
gminy na rok 2020.
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II. REFERAT ORGANIZACYJNY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
W okresie sprawozdawczym na wniosek Referatu Inwestycji zostało wszczęte jedno postępowanie
przetargowe pn. „Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”.
Przetarg nieograniczony opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 stycznia
2020 r. Planowany termin otwarcia ofert został przewidziany w dokumentach przetargowych
ustalono na 12 lutego 2020 r.
III. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI:
I. Zadania inwestycyjne zakończone.
1. Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmująca osiedle
Pieniężnego
Wykonawca robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fast – Bruk Mariusz Pelcer
ze Straszewa. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym tj. do 30 listopada 2019r.
W dniu 16.12.2019r. odbył się odbiór końcowy zadania.
Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł 3.923.500,92 zł (brutto) Gmina otrzymała
dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego z funduszu dróg samorządowych w kwocie
1.184.221,50zł. Nadzór inwestorski sprawowała firma DROG–BUD z Tczewa Ireneusz Zagórski za
kwotę 49 876,50 zł.
II. Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji
1. „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.
Z wykonawcą zawarto Aneks Nr 1 wydłużający termin realizacji do 16.12.2019r. oraz Aneks Nr 2
z uwagi na rozszerzenie zakresu wykonania umowy o montaż dodatkowego ogrodzenia o długości
87,5m w związku tym wydłużono termin realizacji zadania do 30 kwietnia 2020r. oraz zwiększono
kwotę wynagrodzenia 76.993,22 zł.
W dniu 14.01.2019r. odbył się odbiór częściowy robót na kwotę 372.043,18zł. Planowany montaż
dodatkowego ogrodzenia w drugiej połowie lutego 2020 roku. Nadzór inwestorski sprawuje firma
TRASA Mirosław Klotzke z Rotmanki za kwotę 9 000,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.
2. „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.
W dniu 17 października 2019r.została zawarta umowa na realizację zadania inwestycyjnego za
kwotę 479 000zł. Wykonawca poinformował o zakończeniu prac projektowych. Planowane jest
spotkanie z Wykonawcą celem akceptacji dokumentacji projektowej. Po akceptacji przez
Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca wystąpi z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na budowę. Planowany termin zakończenia całego zadania inwestycyjnego- 30 maja
2020 roku.
3. „Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Sztum”
Wykonawcą zadania inwestycyjnego jest Energa Oświetlenie z Sopotu za kwotę 188.513,49 zł.
Zakres obejmuje wykonanie oświetlenia 10 przejść dla pieszych. Rozszerzono zakres umowy
o wykonanie oświetlenia dodatkowego przejścia za kwotę 20 787,00 zł brutto. Trwają prace
projektowe. Po wykonaniu dokumentacji projektowej i zaakceptowaniu przez Zamawiającego
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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 wynosi 19.557,00 zł brutto. Obecnie
Wykonawca oczekuje na uzgodnienie z PKP planu zagospodarowania terenu. Projektant jest już po
terminie realizacji zadania, termin upłynął z dniem 20 grudnia 2019 roku.
2. Przebudowa dróg gminnych w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną
Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz
z Grudziądza. Zakres dokumentacji dotyczy dróg gminnych: Morawskiego, Nowowiejskiego oraz
Gdańskiej. Trwają prace projektowe i uzgodnienia branżowe. Termin wykonania wszystkich trzech
dokumentacji projektowych do 20 marca 2020r.
3. Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnychdokumentacja i inne
Wykonawcą programu funkcjonalno- użytkowego jest Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki
z Kwidzyna, koszt wykonania wynosi 18 450,00 zł brutto.
Wykonawca wykonał Program Funkcjonalno- Użytkowy. Z wykonanego programu oraz
przedłożonych kosztorysów wynika, że koszt wykonania magazynu wraz niezbędną infrastrukturą
w tym z placem manewrowym oraz drogą dojazdową kształtuje się w granicach 1.500.000,00zł.
IV. Przygotowano dokumenty do postępowania przetargowego na realizację zadania
1. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną” w dniu 24.01.2020r.
Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych ogłosił przetarg nieograniczony na wybór
wykonawcy robót z terminem składania ofert do dnia 12.02.2020 roku.
V. Przygotowywane są dokumenty celem wszczęcia postępowań przetargowych na realizację
inwestycji:
1. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta celem dostosowania do wymogów p. pożarowych”.
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą
techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
3. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezierze” – etap II.
IV.W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA
1. Prowadzenie postepowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięć pn.:
1) „Budowa instalacji fotowoltaicznych wolnostojących w Gościszewie (nr ewid. 317/15,
obręb 0004 Gościszewo) wraz z przyłączami, o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej
5MW”, przewidzianej do realizacji na działce nr 317/15, obręb Gościszewo, gmina Sztum.
2) „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Postolin” o mocy 2,5MW wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą” – działka 337/2, ob. Postolin.
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3) „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Gościszewo I o mocy wytwórczej do 1MW w północnej

części działki o nr ewid. 197/2, ob. Gościszewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”.
4) „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Gościszewo II o mocy wytwórczej do 1MW
w północnej części działki o nr ewid. 197/2, ob. Gościszewo wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”.
2. Wykonano konserwację rowu melioracyjnego w Pietrzwałdzie– działka nr 79 i 45 ob.
Pietrzwałd.
3. Dokonano w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 169 wpisów, w tym 14 wpisów
o rozpoczęcie działalności, pozostałe 155 wpisów dotyczyły wznowienia, zmian wpisów lub
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
4. W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2019 wykonano następujące czynności: 6 kotek
poddano sterylizacji, 2 kocury poddano kastracji, 15 sztuk kotów i psów kontynuacja leczenia,
7 kotom wykonano badania kliniczne.
5. Podpisano umowę na prowadzenie działań interwencyjno– profilaktycznych polegających na
odławianiu bezdomnych psów z terenu miasta i gminy Sztum na 2020 r.
6. Podpisano umowę na usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy
Sztum na 2020 r.
7. Podpisano umowę na świadczenie usług polegające na zapewnieniu całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu miasta i gminy
Sztum na rok 2020.
8. Podpisano porozumienie na świadczenie usług polegające na zapewnieniu bezdomnym
zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym z terenu miasta i gminy Sztum
w roku 2020.
9. Podpisano umowę na utrzymanie czystości i porządku Targowiska Miejskiego na 2020 r.
10. Sporządzono sprawozdanie finansowe z działalności Kasy zapomogowo – Pożyczkowej
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum.
11. Przygotowano wezwania do kwalifikacji wojskowej, zgodnie z powiatowym planem
kwalifikacji wojskowej w 2020 roku. Kwalifikacja w naszej gminie odbędzie się w terminie od
16.03.2020 do 19.03.2020 r.
12. Przygotowano informacje Wojewodzie Pomorskiemu oraz Starostwu Powiatowemu o liczbie
mężczyzn i kobiet ujętych w rejestrze rocznik 2001 z terenu miasta i gminy Sztum oraz
mężczyzn rocznik starszy, którzy nie dopełnili obowiązku rejestracji. Liczba mężczyzn rocznik
2001 – 95 osób, liczba mężczyzn rocznik starszy 1996-2000 – 42 osoby, kobiety – 2 osoby.
13. Przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2019 (detal
i gastronomia) oraz wpisanie do rejestru sprzedaży na 2020 r. oraz naliczanie opłat.
14. Weryfikacja informacji o zebranych odpadach komunalnych z terenu Miasta i Gminy Sztum
wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
15. Przygotowywano Plan Zamówień Publicznych na 2020 r. z Referatu Gospodarki Komunalnej
i Bezpieczeństwa.
16. Sprawdzono i zaakceptowano harmonogram wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców
na okres od 1.01.2020 – 30.06.2020r.
17. Przygotowano wniosek rejestrujący Miasto i Gminę Sztum w BDO (Baza Danych Odpadowych)
i złożenie go w Urzędzie Marszałkowskim.
18. Przygotowywano projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sztum
oraz projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów
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komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
19. Przygotowano wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk jeziora Zajezierskiego na sezon
2020, przygotowanie projektu uchwały i podanie jej do publicznej wiadomości w celu
wniesienia uwag i wniosków.
20. Wydano decyzje dla COMAL Sp. z o.o. dotyczącą zezwolenia na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Sztum
(GKVI.6233.5.2019 z dnia 03.12.2019 r.).
21. Zaktualizowano wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe na terenie Miasta i Gminy
Sztum.
22. Przygotowano plan edukacji mieszkańców w zakresie segregacji odpadów komunalnych.
23. Przygotowano umowę na likwidację dzikich wysypisk śmieci z terenu Miasta i Gminy Sztum
w 2020 r.
24. Przygotowano informację do Marszałka w sprawie wpisów bądź wykreśleń z rejestru
działalności regulowanej w 2019 r.
25. Prowadzono nadzór nad sprawozdaniami za IV kwartał oraz za II półrocze 2019 r. od podmiotów
zagospodarowujących odpady komunalne i ścieki bytowe.
26. Udostępnienie na bip.sztum.pl informacji na temat obowiązku wypełnienia przez właścicieli
nieruchomości danych dotyczących zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków.
27. Wydano 6 decyzji o uzgodnieniu dokumentacji inwestycji w pasach dróg stanowiących
własność gminy.
28. Wydano 5 decyzji na zajęcie pasa dróg gminnych.
29. Podpisano umowę na wykonanie projektów dla zadania pn.: „Modernizacji dróg
z zastosowaniem płyt yombo” na rok 2020r.
30. Wykonano łącznik dróg gminnych w Kępinie.
31. Przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dla urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.
32. Przygotowanie umowy na Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta i
Gminy Sztum na rok 2020;
33. Przygotowanie umowy na Utrzymanie sieci kanalizacji burzowej na terenie Miasta i Gminy
Sztum na rok 2020;
34. Przygotowanie umowy na Okresową kontrole stanu technicznego urządzeń zabawowych na
placach zabaw na rok 2020;
35. Przygotowanie umowy na Bieżące utrzymanie przystanków na terenie Miast i Gminy Sztum na
rok 2020;
36. Przygotowanie umowy na Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego dróg
i ulic na terenie Miasta i Gminy na rok 2020.
37. Zawarto umowę na opracowanie „Strategii elektromobilności dla Miasta i Gminy Sztum”.
38. Prace nad przygotowaniem harmonogramu realizacji zadań z funduszu sołeckiego na rok 2020.
39. Prace nad realizacją pozostałych zadań z funduszu sołeckiego z roku 2019.
40. Przygotowanie zawiadomienia i informacji o zgromadzeniu religijnym i procesji w dniu
6.01.2020r. przez Parafię Rzymskokatolicką św. Anny w Sztumie.
41. Przygotowanie i złożenie wniosku do NFOŚiGW na konkurs „Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
42. Przygotowanie umowy na modernizację monitoringu miejskiego.
43. Realizacja umowy na zawieszenie dekoracji świątecznych na terenie Miasta i Gminy Sztum.
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44. Podpisanie umowy na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych,
chodników, parkingów, ścieżek pieszo-rowerowych, zatoczek i przystanków autobusowych na
terenie Miasta i Gminy Sztum”.
STRAŻ MIEJSKA, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE, ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE
W zakresie działalności Straży Miejskiej
1. Bezpieczna droga do Szkoły – posterunki 1 ul. Reja przy SP 2 , 2 posterunek przy drodze K 55
ul. Sienkiewicza.
2. Interwencje z psami 8 , jednego psa odłowiono i zabrano do schroniska
3. Wspólnie z MOPS w Sztumie przewieziono jedna osobę bezdomną do ośrodka w Waplewie.
4. Kontrole porządkowe w Piekle.
5. Kontrole dróg gminnych.
6. Kontrole placów zabaw na terenie gminy Sztum z pracownikiem miasta.
7. Kontrole działalności gospodarczej na terenie miasta i gminy pod względem, posiadania umów
na odbiór odpadów komunalnych.
Ochotnicze Straże Pożarne
1. Utrzymywanie gotowości bojowej jednostek.
2. Zakupiono i przekazano do jednostek OSP Postolin i Biała Góra dwie profesjonalne piły
spalinowe Husgvarna o mocy 6,5 KM.
3. Dzięki dobrej współpracy Miasta i KP Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie miast
dofinansowało w kwocie 8,500 PLN zakup dwóch komputerów dla Komendy i otrzymało sprzęt
specjalistyczny do ratownictwa drogowego HOLMATRO, który został przekazany na
doposażenie jednostki OSP Gościszewo na samochód VOLVO.
4. Zorganizowano posiedzenie Zarządu Miejsko Gminny OSP , które odbyło się na początku
stycznia gdzie wybrano jury do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i ustalono
harmonogram zebrań rocznych sprawozdawczych jednostek OSP.
5. Przeprowadzono roczny spis inwentaryzacyjny w jednostkach OSP na terenie gminy.
Zarządzanie Kryzysowe
1. Utrzymywano całodobową łączność z jednostkami OSP, Komendą Policji, KP PSP, Starostwem
Powiatowym oraz WCZK w Gdańsku.
2. Monitorowano sytuację pogodową oraz alerty pogodowe.
3. Publikacja na stronie BIP urzędu informacji o ASF i ptasiej grypie ( monitorowano sytuację na
terenie gminy Sztum i gminach ościennych).
4. Zawarto umowę na opracowanie Planu przeciwpowodziowego dla Miasta i Gminy Sztum.
5. Na podstawie otrzymanych informacji z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Gdańsku opublikowania dwa (2) alerty pogodowe.
V.

W ZAKRESIE REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
1. W okresie sprawozdawczym wydano zezwolenie na wykreślenie hipoteki wpisanej na rzecz

Miasta i Gminy Sztum – 3 szt.
2. Informacje o wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej – 29 szt.
3. Zaświadczenia o wniesieniu jednorazowej opłaty przekształceniowej – 27 szt.
4. Analiza zapisów zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków
odnośnie nieruchomości położonych przy:
Ul. Kopernika 1A
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5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Ul. Nowowiejskiego 14
Ul. Słoneczna 11A
Ul. Nowowiejskiego 15
Ul. Sierakowskich 6
Os. Nad Jeziorem 10
Ul. Jagiełły 49582
Os. Nad Jeziorem 7
Ul. Koniecpolskiego 13
Pl. Wolności 26
Barlewiczki 16
Barlewiczki 15
Ul. Chopina
Ul. Chełmińska 5
Ul. Chełmińska 6
Ul. Wojciechowskiego
Wydanie zaświadczeń (144) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego dla w/w
nieruchomości. Przekazanie zaświadczeń właścicielom, Wydziałowi Ksiąg Wieczystych
w Sztumie, Starostwu Powiatowemu w Sztumie, referatowi podatkowemu.
Podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o sprzedaży dz. nr 6 w Sztumskim Polu w celu
poprawienie warunków gospodarowania nieruchomości przyległej.
Zlecenie wyceny dz. 293 na Os. Na Wzgórzu w celu sprzedaży w drodze przetargu.
Zlecenie wyceny lokalu mieszkalnego (Ul. Nowowiejskiego 18A/3) w celu sprzedaży na
rzecz najemcy.
Zmiana wysokości stawki (w związku ze zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami)
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, na których położone są garaże lub stanowiska
postojowe
niewykorzystywane
do
prowadzenia działalności gospodarczej albo
nieruchomości przeznaczone na te cele, ze stawki 3 % na stawkę 1 % wartości nieruchomości.
Poinformowanie użytkowników wieczystych o zmianie stawki (87 osób) i wysokości opłaty.
Sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
Akt notarialnych dotyczący przekazania aportem na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów
i kanalizacji w Sztumie oczyszczalni ścieków w miejscowości Sztumskie Pole.
Sporządzenie dokumentów likwidacji środków trwałych w zawiązku z przekształceniem
użytkowania wieczystego w prawo własności odnośnie terenów mieszkaniowych.

Lokale mieszkalne:
1. Zrealizowano remont dachu budynku Polanka 5 – wartość zadania 70 tys. zł.
2. Wykonano elewację budynku przy ul. Koniecpolskiego 15 – wartość zadania 120 tys. zł.
3. Wykonano nowe przyłącze kanalizacyjne przy budynku ul. Żeromskiego 6A – wartość
zadania 67,6 tys. zł.
4. Zatwierdzony został przez Burmistrza przygotowany przez Zarządcę w porozumieniu
z referatem, Plan remontów i inwestycji na rok 2020 w zasobie mieszkaniowym.
5. Wydano wskazania do najmu lokali:
a) z listy mieszkaniowej – 2 osoby (ul. Czarnieckiego 9 i ul. Galla Anonima 6)
b) z tytułu bezdomności – 1 osoba (Pietrzwałd 24)
c) do pomieszczenia tymczasowego w Piekle - dłużnicy, objęci wyrokiem sądowym
o eksmisję, bez uprawnienia do lokalu socjalnego.
6. Dwóch najemców wypowiedziało umowę najmu zajmowanego lokalu: jeden lokal przejęty
do dyspozycji gminy, drugi zajęty – trwają czynności, w celu zawarcia umowy (budynek
Pietrzwałd nr 24).
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7. Wyrażono zgodę na zamianę trzem najemcom. Umowy na nowe lokale będą obowiązywać

od lutego 2020 i od marca 2020 r.
8. Przygotowano aneks nr 2 do umowy o zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy dot.

stawki roboczogodziny za prace wykonane w zasobie przez Zarządcę.
9. Zawarty został aneks nr 3 do umowy o zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy dot.

rozliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych.
10. Trwa postępowanie PINB w sprawie samowoli budowlanej (instalacja c.o., kotłownia

w budynku gosp.) – Władysława IV 5,
11. Udział Gminy w zebraniu wspólnoty Władysława IV 5 – ustalono wyższą stawkę na remonty

12.
13.
14.
15.
16.

z 0,20 zł na 2,20 zł. Wspólnota chciałaby podłączyć się do sieci gazowej, w celu zmiany
sposobu ogrzewania lokali.
Udział Gminy w zebraniu wspólnoty Pl. Wolności 19 – Wspólnota planuje wymianę okien
oraz odnowienie elewacji budynku.
W toku sprawa budynku Kwidzyńska 4 – nieruchomość obciążona bezumownym
korzystaniem.
W okresie międzysesyjnym wpłynęły 4 wnioski o najem lokalu: 2 – brak przesłanek, 2 w
trakcie weryfikacji.
W okresie międzysesyjnym rozliczono i przekazano do Referatu FB 71 faktur dot. kosztów
utrzymania zasobu mieszkaniowego i lokali użytkowych (46- 2019 r., 25- 2020 r)
Sprawy załatwiane w okresie międzysesyjnym:
1) Sienkiewicza 5 – zaśmiecanie lokalu, wywóz śmieci przez Gminę, sprawa skierowana do
Prokuratury, wezwanie Gminy do uprzątnięcia lokalu do dnia 31 stycznia 2020 r.
2) Pl. Wolności 19 – konflikt sąsiedzki
3) Galla Anonima 6 – spór sąsiedzki

Dzierżawy:
1. Przygotowano aneks do umowy o zarządzanie lokalami i budynkami użytkowymi,
stanowiącymi zasób gminy, dot. stawki roboczogodziny za prace wykonane w zasobie przez
Zarządcę.
2. Zatwierdzony został przez Burmistrza, przygotowany przez Zarządcę w porozumieniu
z referatem, Plan remontów na rok 2020 w zasobie lokali i budynków użytkowych.
3. Wykonano remont dachu budynku użytkowego przy OSP w Gościszewie (ok. 260 m2) – koszt
wykonanych prac - 47 970 zł.
4. Przygotowano 3 aneksy do umów dzierżaw gruntu pod fotowoltaikę w Gościszewie (dz.
317/15) – zmiany dot. użytków i regulacji powierzchni dróg technicznych.
5. Przygotowano porozumienia dot. wypowiedzenia umów dzierżawy (Koślinka i obręb 3 m.
Sztum)
6. W trakcie postępowanie w sprawie przejęcia kotłowni KOWR w Czerninie na rzecz Gminy.
Podziały nieruchomości:
1. Wszczęto 5 postępowań związanych z pracami geodezyjnymi (podziały, wznowienia,
rozgraniczenia nieruchomości) m.in.
w obrębach ewidencyjnych
miasta Sztum,
Koniecwałdu, Uśnicach.
2. Wydano 3 decyzje o podziale nieruchomości i 5 o opłacie adiacenckiej z tytułu podziału
nieruchomości w Gościszewie, Koniecwałdzie i Zajezierzu (łączna opłata 6 600,00 zł).
3. Przeanalizowano i przygotowano do wydania zaświadczeń o przekształceniu wieczystego
użytkowania – nieruchomości stanowiące własność Gminy Sztum, wieczyste użytkowanie
osób fizycznych, spółdzielni, na terenie miasta i gminy Sztum.
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4. Przygotowano zestawienie zbiorcze ewidencji gruntów – 4 obręby miejskie, 18 obrębów
wiejskich stanowiących gminny zasób nieruchomości oraz gruntów stanowiących
użytkowanie wieczyste miasta i gminy (własność Skarbu Państwa).
5. Okazano granice nieruchomości, w Sztumskim Polu oraz nieruchomości przy dawnej
bibliotece przy ul. Mickiewicza, w związku z podziałem nieruchomości.
6. Toczy się postępowanie w sprawie regulacji gruntów w Nowej Wsi (wysypisko).
W zakresie planowania przestrzennego:
1. Trwają prace nad opracowaniem zm. planu Koniecwałd-Kępina. Wykonawca przygotował
projekt zmiany planu, który po zaopiniowaniu w dniu 15 stycznia 2020 r. przez Miejsko–
Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną - będzie wysłany, zgodnie z ustawą, do
instytucji opiniujących.
2. Trwają prace nad projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Sztum dla fragmentu miejscowości Górki obręb Barlewice
oraz Nowej Wsi. Po zaopiniowaniu w dniu 15 stycznia 2020r. przez Miejsko–Gminną
Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną - będzie wysłany, zgodnie z ustawą, do instytucji
opiniujących.
3. W dniu 23 stycznia 2020 r zostały złożone oferty na wykonanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przy ul. Reja w Sztumie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła
Pracownia Architektury STUDIOPROJEKT Jakub Sieniawski – 9.840 zł brutto. Termin
wykonania planu – 9 miesięcy.
4. W dniu 15 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Miejsko Gminnej Komisji Urbanistyczno
Architektonicznej. Zaopiniowano 2 plany miejscowe, studium oraz lokalizację boiska do gry
w Molkky.
5. Zlecono wyceną renty planistycznej w Zajezierzu przy ul. Żeromskiego, z związku ze
zbyciem działek.
6. W dniu 10 grudnia 2019 r. wysłano do SKO w Gdańsku odwołanie od decyzji ustalającej
rentę planistyczną dot. nieruchomości w Nowej Wsi. Wysokość opłaty 3.842,70 zł.
7. W dniu 12 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami w celu zaprezentowania
najważniejszych założeń ustawy o wspieraniu nowych inwestycji i możliwości otrzymania
pomocy publicznej dla nowych projektów inwestycyjnych. Przedstawione zostały przez
PSSE programy UE dla przedsiębiorców.
8. Wysłano zapytanie ofertowe na opracowania m.p.z.p. w Górkach, obręb Barlewice. Termin
składania ofert ustalono na koniec stycznia 2020 r. Zabezpieczono na to zadanie 38.920,00zł.
9. W dniu 30 grudnia 2019 r. wysłano skargę na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Sztumie (PINB) do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Gdańsku (WINB), w sprawie nie podejmowania kroków w celu rozbiórki banneru przy ul.
Jagiełły. Do końca stycznia czekamy na odniesienie się PINBu do zarzutów, zgodnie
z pismem WINB w Gdańsku.
Wydano:
1. 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2. 8 decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy,
3. 3 decyzje przenoszące warunki zabudowy na inny podmiot,
4. 3 decyzje w sprawie zmiany warunków zabudowy,
5. 1 decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy,
6. 10 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego budynku,
7. 1 pismo w prawie braku numeru porządkowego,
8. 41 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie lub studium,
9. 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
10. 3 zaświadczenia o rewitalizacji.
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Ponadto: przekazano Wojewodzie Pomorskiemu rejestry decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, wydanych w IV kwartale 2019 r. wraz z rejestrem wniosków o wydanie tych
decyzji
W toku są:
1. 10 spraw dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2. 26 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 30 grudnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum podpisał umowę o dofinansowanie operacji pn. Przebudowa drogi
gminnej nr 218517G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach
projektu planowana jest przebudowa 800 m drogi prowadzącej do cmentarza komunalnego w
Zajezierzu. Całkowita wartość projektu wynosi 4 387 313,38 zł, z czego otrzymane
dofinansowanie to 2 489 670,00 zł. W ramach inwestycji, oprócz przebudowy nawierzchni
drogi, planuje się wykonanie chodników, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia i kanalizacji
deszczowej. Powstaną przejścia dla pieszych i progi spowalniające. Ponadto zostanie
przebudowany parking przy cmentarzu, dzięki czemu zwiększy się ilość miejsc postojowych.
Zadanie, które będzie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, zaplanowane jest do
wykonania w ciągu najbliższych 3 lat.
2. W dniu 16 grudnia 2019 r. na rachunek bankowy Miasta i Gminy Sztum wpłynęła dotacja,
otrzymana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przebudowy ulicy
Pieniężnego w Sztumie w kwocie 1 184 221,00 zł. W dniu 27 stycznia 2019 r. wysłano do
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego rozliczenie zrealizowanego zadania.
3. W okresie międzysesyjnym trwał montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta i Gminy
Sztum w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz
w Mieście i Gminie Sztum. W ramach projektu zainstalowane będą 52 zestawy paneli
fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i 2 zestawy na budynkach użyteczności
publicznej - budynku wielofunkcyjnym na Stadionie Miejskim w Sztumie oraz świetlicy
wiejskiej w Białej Górze. W dniu 17 grudnia 2019 r. złożono wniosek o płatność, w którym
rozliczone zostały poniesione wydatki na dostawę i montaż kolektorów słonecznych, pomp
ciepła i kotłów na biomasę, a także wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji dla
projektu. Łączna wartość wydatków objętych wnioskiem wyniosła 881 678,24 zł, z czego
dofinansowanie to 742 545,28 zł.
4. W dniu 30 listopada 2019 roku zakończono cykl szkoleń prowadzonych w ramach projektu pn.
E-mocni: cyfrowe umiejętności realne korzyści. Projekt dedykowany był mieszkańcom Miasta
i Gminy Sztum, którzy mieli możliwość budować bądź poszerzać swoje kompetencje cyfrowe.
W dniu 29 listopada 2019 roku podpisany został Aneks do Porozumienia na rzecz realizacji tego
projektu aktualizujący dane dotyczące projektu. W szkoleniach wzięło udział ok. 214
mieszkańców Sztumu oraz sołectw Biała Góra, Barlewice, Czernin, Gościszewo, Kępina,
Koniecwałd, Piekło, Postolin, Nowa Wieś, Pietrzwałd, Sztumskie Pole, Uśnice. W okresie
sprawozdawczym zajęcia były realizowane w Uśnicach i Postolinie. Wartość projektu wyniosła
202 096,60 zł, wkład własny Gminy wyniósł 9,99 % od tej wartości, tj. 20 196,60 zł i był to
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5.

6.

wkład rzeczowy oraz niepieniężny typu użyczenie sprzętu, wynajem pomieszczeń na potrzeby
przeprowadzenia szkoleń, pomoc w organizacji szkoleń.
W okresie sprawozdawczym przygotowano i wysłano do Instytucji Zarządzającej ankietę
monitorującą dla projektu będącego w okresie trwałości „Czas na sport, czas na zdrowie –
przebudowa boisk sportowych w miejscowości Piekło". Niniejszy projekt zrealizowany został
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W okresie sprawozdawczym przygotowano i wysłano do Instytucji Wdrażającej Informacje po
realizacji operacji dla projektów: „Utworzenie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego
w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla” i „Poprawa
jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej
w Postolinie” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Jednocześnie na potrzeby monitorowania postępu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
LGD Kraina Dolnego Powiśla w siedzibie LGD złożone zostały Ankiety monitorujące dla tych
projektów.

W zakresie kultury, sportu, zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy
z zagranicą, turystyki, promocji i ochrony środowiska
1. W dniu 10 grudnia 2019 roku ogłoszony został 1 nabór w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w zakresie
kultury fizycznej i sportu na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do
projektów grantowych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, służących
realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Sztum. W wyznaczonym w naborze terminie tj. od 10
grudnia 2019 r. do 07 stycznia 2020 r. złożono 4 oferty. Wszystkie oferty zostały rozpatrzone
pozytywnie. W dniu 29 stycznia br. rozstrzygnięto niniejszy konkurs przyznając dotacje na realizację
4 zadań na łączną kwotę 19 979,24 zł.
2. W ramach ogłoszonego w dniu 19 listopada 2019 r. naboru wniosków o przyznanie dotacji
w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum, w terminie do 03 grudnia 2019 r.
lokalne kluby sportowe złożyły 12 wniosków, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. W dniu 02
stycznia br. podpisane zostały umowy i udzielono dotacji na realizację 12 zadań na łączną kwotę
287 500,00zł.
3. W ramach realizowanego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019,
w okresie sprawozdawczym analizowano składane przez lokalne organizacje pozarządowe
sprawozdania z realizacji zadań publicznych, w ramach przyznanych przez Miasto i Gminę Sztum
dotacji na 2019 rok.
4. W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta i Gminy Sztum przyznał coroczne nagrody za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - nagrody
otrzymali: Prof. dr hab. Marian Szarmach, Koło Gospodyń Wiejskich w Czerninie, Zespół muzyczny
Eski – Floreski. Nagrody wręczone zostały podczas Sesji Rady Miejskiej w Sztumie w dniu 18
grudnia 2019 roku.
5. W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta i Gminy Sztum przyznał coroczne nagrody dla
sportowców, trenerów i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe we
współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym w 2019 roku. Nagrody przyznane zostały Oliwii
Majewskiej, Miłoszowi Kamińskiego, Kacprowi Traczewskiemu, Adamowi Sowińskiemu, Piotrowi
Ciesielskiemu, Markowi Kuczewskiemu oraz Grzegorzowi Niewdanie. Nagrody wręczone zostały
podczas Sesji Rady Miejskiej w Sztumie w dniu 18 grudnia 2019 roku.
6. W okresie przedświątecznym odbywały się spotkania opłatkowe organizowane przez organizacje
pozarządowe oraz związki z terenu Miasta i Gminy Sztum. W organizowanych spotkaniach czynnie
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brał udział Burmistrz Miasta i Gminy Sztum. Podarunkiem od władz samorządowych był kosz ze
słodyczami dla uczestników spotkań.
7. W okresie międzysesyjnym została zakupiona iluminacja świąteczna w postaci choinki
bożonarodzeniowej o wysokości 880 cm, którą ustawiono na Placu Wolności w Sztumie oraz
iluminacja latarniowa w ilości 43 szt.
8. W okresie międzysesyjnym zlecono wykonanie oraz montaż szopki bożonarodzeniowej, która
ustawiona została na Placu Wolności w Sztumie. Rzeźby, które ustawione zostały w szopce Sztumski
Samorząd otrzymał od artystów, uczestników Pleneru malarsko – rzeźbiarskiego, który odbył się
w Postolinie w lipcu 2019 roku. Miasto i Gmina Sztum wsparła finansowo organizację Pleneru
w formie dotacji w ramach małych grantów.
9. W dniu 6 grudnia 2019 roku odbyło się mikołajkowe spotkanie na Placu Wolności, którego
najważniejszymi punktami było zapalenie światełek na choince miejskiej, złożenie życzeń przez
władze samorządowe, powitanie Mikołaja oraz występy dzieci z przedszkoli terenu Miasta i Gminy
Sztum.
10. W dniach 11, 17 grudnia 2019 r. oraz 16 stycznia br. firmy Geneva Trust Polska Sp. z o.o. oraz
LUXMED Diagnostyka przy wsparciu organizacyjnym Miasta i Gminy Sztum przeprowadziły
badania mammograficzne skierowane do kobiet w wieku 50-69 lat. Badania przeprowadzone zostały
w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy, finansowany przez NFZ.
11. W dniu 04 grudnia 2019 roku Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Gdańsk
z inicjatywy Młodzieżowej Grupy Działania oraz przy wsparciu organizacyjnym Miasta i Gminy
Sztum przeprowadziło zbiórkę krwi wśród mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.
W okresie międzysesyjnym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zostały objęte 3
przedsięwzięcia:
1. „XI Świąteczny Turniej w Piłkę Nożną na Hali”, organizowany przez Klub Sportowy Czernin,
w dniach 14- 15 grudnia 2019 roku.
2. „IV Sztumski Sylwestrowy Bieg Wieczorny i Marsz Nordic Walking” organizowany przez
Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR w Sztumie, w dniu 30 grudnia 2019 roku.
3. Konkurs „EKO– LEŚNI SPRZYMIERZEŃCY PRZYRODY”, organizowany przez Koło
Łowieckie Cyranka w Sztumie, którego podsumowanie odbędzie się 27 marca 2020 roku.
W okresie międzysesyjnym odbyły się 4 przedsięwzięcia objęte Patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum:
1. „V Sztumskie Spotkanie Profilaktyczne – KROKUSY 2019”, organizowane przez MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, w dniu 29 listopada 2019 roku.
2. „XI Świąteczny Turniej w Piłkę Nożną na Hali”, organizowany przez Klub Sportowy Czernin,
w dniach 14-15 grudnia 2019 roku.
3. „IV Sztumski Sylwestrowy Bieg Wieczorny i Marsz Nordic Walking” organizowany przez
Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR w Sztumie, w dniu 30 grudnia 2019 roku.
4. I bieg „XXI Zimowego Grand Prix Sztumu w Biegach i marszu Nordic Walking”, organizowany
przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR w Sztumie, w dniu 7 grudnia 2019 roku. Kolejne
biegi Grand Prix Sztumu odbędą się w dniach1 i 29 lutego 2020 roku.
VII. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ:
1. Projekt pn. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum”
realizowany w ramach RPO WP 2014 – 2020 (6.2.2. Rozwój usług społecznych). Całkowita
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2.

3.

4.
5.

wartość projektu: 1 388 988 zł, w tym dofinansowanie 1 319 538 zł (95%). Okres realizacji
projektu: kwiecień 2018 – czerwiec 2020.
1) 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.
2) Działania w ramach projektu to m. in.: wsparcie w Dziennym Ośrodku Wsparcia
w Czerninie, usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, Telemedycyna,
animator społeczny, Punkt Konsultacyjny Poradnictwa Rodzinnego (prawnik, terapeuta,
psycholog, mediator), rodzina wspierająca, „Szkoła dla rodziców”.
3) Działania w okresie międzysesyjnym to m.in:
a) Złożenie częściowego wniosku o płatność za okres 01.10.2019 r. – 30.12.2019 r. wraz
z formularzem „Monitorowanie uczestników”.
b) Przesłanie dokumentów do IZ w ramach próby dokumentów potwierdzających
kwalifikowalność poniesionych wydatków do wniosku o płatność za okres 01.10.2019 r.30 grudnia 2019 r.
c) W dniach 16-20.01.2020 r. kontrola realizacji projektu przez UM WP.
Projekt „JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS”. Realizowany w ramach Programu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2019.
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.
1) Cele szczegółowe projektu:
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) Rozliczenie specjalisty prowadzącego warsztaty „SZANUJ-TOLERUJ-AKCEPTUJ”.
b) Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
Projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum” . Projekt znajduje się w okresie trwałości.
1) Sporządzenie harmonogramu pracy świetlic komputerowych na miesiąc grudzień 2019r.
i styczeń 2020 r. w ramach utrzymania wskaźników rezultatu w okresie trwałości projektu.
2) Wizytacja 30 gospodarstw domowych prowadzona przez pracownika socjalnego pod kątem
prawidłowego wykorzystania sprzętu komputerowego użyczonego w ramach projektu.
3) Sporządzenie protokołu odbioru częściowego wraz z rozliczeniem świadczonej usługi dostępu
do szerokopasmowego Internetu.
4) Sporządzenie protokołu odbioru oraz rozliczenie świadczonej usługi przeprowadzenia
serwisu sprzętu komputerowego dla 30 gospodarstw domowych i 17 jednostek podległych.
Projekt „Kawa dla Seniora” – realizowany w Pizzeria „ROMA” oraz „Caffe Figaro”. Obecnie
210 seniorów posiada bony na kawę/herbatę.
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 jest 5 osób z terenu Miasta i Gminy Sztum.
1) Działania w okresie międzysesyjnym to m.in:
a) Sporządzenie zaświadczeń o uczestnictwie dla 5 uczestników Klubu w 2019 r.
b) Sporządzenie harmonogramu funkcjonowania KIS oraz kosztorysu na 2020 rok.
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c) Sporządzenie wzorów dokumentacji rekrutacyjnej, w tym deklaracji uczestnictwa,

informacja dot. przetwarzana danych osobowych oraz rekrutacja uczestników.
d) Rozeznanie rynku w ramach świadczonych usług w KIS (tj. psycholog, doradca

zawodowy, zajęcia edukacyjne).
e) Wybór wykonawcy oraz zawarcie umowy z psychologiem i doradcą zawodowym na

świadczenie usług w 2020 roku.
6. Klub Senior+ AMATOR:
1) Ogłoszenie i rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku pn. Prowadzenie Klubu
Senior + „AMATOR”.
2) Podpisanie umowy na prowadzenie Klubu ze Stowarzyszeniem „LABUNTUR ANNI”.
3) Przeprowadzenie rekrutacji uczestników Klubu na rok 2020.
4) Sporządzenie i złożenie oferty w ramach Otwartego Konkursu ofert – Program wieloletni
„SENIOR+” na lata 2015- +2020 edycja 2020 r.
7. Projekt pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim –
aktywizacja zawodowa (II)”: zawarcie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sztumie
z/s w Dzierzgoniu w zakresie współpracy przy realizacji projektu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego
w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa, Poddziałania
5.2.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).
8. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 –
edycja 2020.
Analiza ogłoszenia o otwartym konkursie ofert oraz współpraca ze
Stowarzyszeniem Dar Serca w zakresie złożenia oferty. Termin składania ofert upływa
31.01.2020 r.
9. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy
Sztum wydano 2601 Kart tradycyjnych oraz 462 elektronicznych. Liczba rodzin, które otrzymały
SKDR wynosi 758.
10. Teleopieka, tzw. „Guzik życia” – 10 osób oraz „guzik życia” z czujnikiem upadku – 5 osób.
„Koperta życia”- 215 osób.
11. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (ŚDS) – Z terapii prowadzonej w ŚDS korzysta
obecnie 19 niepełnoprawnych osób, MGOPS przekazuje dotację na działalność ŚDS
w wysokości po 366 272,50 zł. miesięcznie.
12. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
1) Monitorowano 15 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, motywując do podjęcia
leczenia.
2) Do GKRPA zostało zgłoszonych 9 osób.
3) Na posiedzenie GKRPA zostały wezwane 23 osoby, z czego 15 osób zgłosiło się.
4) W Punkcie Konsultacyjnym „Krokus” udzielono 60 porad.
5) W dniach 04,05,09-11.12.2019 r. i 18-20.12.2019 r. przeprowadzono kontrole w zakresie
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojami
alkoholowymi.
13. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie.
1) W okresie międzysesyjnym do Przewodniczącej GZI wpłynęło 8 Niebieskich Kart.
2) Zwołano 31 grup roboczych w celu podjęcia działań na rzecz rodzin, w których stwierdzono
zjawisko przemocy.
3) Wizytowano 58 środowisk, w których stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną i/lub
uzależnienie.
4) Prowadzono 5 Niebieskich Kart, gdzie ofiarami są dzieci.
5) W dniu 13 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
17 | S t r o n a

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

w Sztumie.
6) Od stycznia br. Punk Konsultacyjny „Krokus” przy Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Sztumie świadczy porady prawnika, psychologa, terapeuty
ds. uzależnień oraz specjalisty ds. przemocy.
7) W każdy czwartek w siedzibie GKRPA w Sztumie dyżur pełni osoba ze Stowarzyszenia
Integracja na Plus, która udziela informacji dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
8) Przygotowano Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta i Gminy Sztum na rok 2019.
9) Przygotowano Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
i Gminy Sztum na rok 2020.
10) Powołano nowy skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie.
14. Dział Realizacji Zadań Zleconych
1) W okresie od 27.11.2019 r. do 21.01.2020 r. przyjęto ogółem: 288 wniosków, wydano 559
decyzji/ informacji administracyjnych.
2) Wysokość wypłaconych wszystkich świadczeń w Dziale ZL w miesiącu grudniu 2019r.
wyniosła - 2.323.539,26 zł.
3) Liczba świadczeniobiorców otrzymujących wypłaty w Dziale ZL na przykładzie m-ca grudnia
2019 r.:
a) zasiłki rodzinne
476 osób
b) świadczenie rodzicielskie
50 osób
c) jednorazowa zapomoga
17 osób
d) świadczenia opiekuńcze
807 osób
e) fundusz alimentacyjny
141 osób
f) dodatki mieszkaniowe i energetyczne 299 osób
g) świadczenie wychowawcze 1802 osoby (2961 dzieci)
15. Udzielane wsparcie w Dziale APS:
1) Wydano 365 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń z pomocy społecznej.
Z pomocy finansowej skorzystały 233 rodziny (477 osób w rodzinie) oraz z pomocy
niefinansowej 214 rodzin (595 osób w rodzinie).
2) Przeprowadzono 282 wywiady środowiskowe, w tym 8 alimentacyjnych, podpisano
i wdrożono 6 nowych kontraktów socjalnych.
3) W schroniskach przebywało 10 klientów.
4) W DPS przebywało 11 mieszkańców MiG Sztum, a w Rodzinnym Domu Pomocy
w Postolinie (RDP) przebywało 8 podopiecznych (w tym 6 z terenu naszej gminy). W dniu
26 listopada 2019 r. odbyła się kontrola w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie. Nie
stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
5) Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 30 osób, natomiast w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 10 osób.
6) Ze wsparcia w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie korzystało 15 seniorów (w tym 5
w ramach projektu).
7) Wsparciem w postaci gorącego posiłku objętych było 205 osób, (w tym 73 dzieci
w przedszkolu, 119 uczniów w szkołach, 13 osób dorosłych).
8) Ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych objęto 14 osób.
9) Ze wsparcia w postaci pracy socjalnej skorzystało 46 rodzin (181 osób), w tym ze
świadczenia wyłącznie pracy socjalnej (bez udzielenia pomocy finansowej): 23 rodziny (71
osób).
10) W środowiskach rodzin zagrożonych kontynuowano wsparcie w postaci 2 asystentów
rodziny (dla 22 rodzin), oraz 1 rodzina korzysta z pomocy rodziny wspierającej.
11) W pieczy zastępczej umieszczonych jest aktualnie 25 dzieci, w tym 16 w zawodowej lub
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spokrewnionej rodzinie zastępczej, 9 dzieci w Domu Dziecka. Odpłatność za rodzinę
zastępczą za miesiąc styczeń br. wyniosła 6 059,33 zł, natomiast za pobyt w Domu Dziecka
– 11 489,04 zł.
12) Interwencje pracowników socjalnych w sprawie przyjętych zgłoszeń dot. rodzin z dziećmi
– 10 rodzin.
16. W okresie międzysesyjnym:
1) Sporządzono do Sądu Rodzinnego 3 wnioski o wgląd w sytuację rodziny.
2) Przygotowano i przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z pomocy
społecznej na 2020 rok dot. udzielania schronienia, specjalistycznych usług opiekuńczych,
dziennego ośrodka wsparcia. Przygotowano i podpisano umowy na powyższe wsparcie.
3) Prowadzono postępowania dot. zamówień dot. usług Teleopieki, pochówków, bonów
towarowych, posiłków dla osób dorosłych. Przygotowano i podpisano umowy na powyższe.
4) Przygotowano i podpisano umowę dotyczącą realizacji usług w Rodzinnym Domu Pomocy
w Postolinie.
5) Realizowano program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r. – rekrutacja osób do
programu, wydawanie decyzji, rozliczanie faktur oraz rozliczenie całego programu, w tym
przygotowanie sprawozdania.
6) Realizowano Program „Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przygotowano
dokumentację wraz z umowami, uchwałami. Rozliczono program za 2019 r. Wsparciem
asystenta objęte są trzy osoby niepełnosprawne.
17. Organizacja/ współorganizacja wydarzeń:
1) Dzień Seniora - 28 listopada 2019 r.
2) „V Sztumskie Spotkania Profilaktyczne – KROKUSY 2019” – objęte patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - 29.11.2019 r.
3) Sztumska Zbiórka Żywności - 29-30 listopada 2019 r.
4) VIII Sztumska Gala Wolontariatu – 5 grudnia 2019 r.
5) Spotkanie Świąteczne – 6 grudnia 2019 r.
6) Wieczerza Wigilijna w Jonatanie w Czerninie w dniu 19 grudnia 2019.
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:
 organizację
specjalistycznych zajęć (m.in.: zajęć logopedycznych, korekcyjnokompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć kształtujących kompetencje
emocjonalno-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,
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 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:
 realizowano zajęcia w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,
zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-17:00,
 realizowano zajęcia specjalistyczne i zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz
umiejętności uniwersalne w pięciu Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego;
 w dniu 09.12.2019 roku przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli wychowania
przedszkolnego w zakresie kodowania i programowania w edukacji przedszkolnej
z wykorzystaniem zabaw, gier i ćwiczeń wprowadzających kodowanie i programowanie
w przedszkolu;
 doposażono pięć Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w pomoce dydaktyczne, pomoce
do programowania i robotyki oraz pomoce dydaktyczne do języka angielskiego, niezbędne
do realizacji zajęć projektowych;
 doposażono Publiczny Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
w zabawki, niezbędne do realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych;
 przeprowadzono dodatkową rekrutację uczestników zajęć;
 przygotowano wniosek o płatność za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku
2. 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.
W okresie międzysesyjnym:
1) w ramach programu „MALUCH + 2018” złożono roczne sprawozdanie z trwałości
zadania za 2019 rok;
2) w ramach programu „MALUCH + 2019” rozliczono dotację i złożono sprawozdanie
z wykonania zadania.
3. Wieloletni program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.
Złożono wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie. Wnioskowana kwota wsparcia
finansowego na zakup książek 12 000,00 zł., wkład własny w wysokości 3 000,00 zł., co
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łącznie daje 15 000,00 zł. Termin składania wniosków upływał w grudniu 2019 roku.
Czekamy na listę wniosków objętych dofinansowaniem.
4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Przygotowano ofertę realizacji zadania publicznego na Dofinansowanie wkładu własnego
organizacji pozarządowych do projektów grantowych realizowanych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER”, służących realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy
Sztum dla Sztumskiego Towarzystwa Oświatowego i Stowarzyszenia Nasza Szkoła.
II.

Realizacja działań związanych z obsługą administracyjno-finansową szkół oraz zadań
własnych gminy w zakresie oświaty.
1. Przygotowano sprawozdanie za rok 2019 z wykonania dotacji na realizację pomocy
materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum oraz przesłano do Kuratorium w Gdańsku.
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 łącznej kwocie 8.081,00 zł.
Przygotowano sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy. Wykorzystano
łącznie 55 917,09 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników za rok 2019.
3. Przygotowano sprawozdanie z Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” za rok 2018.
Wykorzystano dotację w wysokości 4566,26 zł.
4. Przygotowano sprawozdanie w wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2019 roku na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Wykorzystano dotację w wysokości 121 635,54 zł.
5. Weryfikacja danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, które będą
wykorzystane do podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.
6. Weryfikacja danych subwencyjnych na rok 2020 zgromadzonych w systemie informacji
oświatowej na podstawie których będzie naliczona wysokość części oświatowej subwencji
ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na rok 2020.
7. Dostosowano wynagrodzenia pracowników do rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń
nauczycieli oraz do rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia. Podniesiono
wynagrodzenia zasadnicze lub wypłacono dodatek do najniższego wynagrodzenia.
8. Przygotowano sprawozdanie dla Głównego Urzędy Statystycznego Z-06 o pracujących,
wynagrodzeniach i czasie pracy dla wszystkich obsługiwanych jednostek.
9. Zweryfikowano uprawnienia i wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników
wszystkich obsługiwanych jednostek.
10. Przygotowano sprawozdanie do Systemu Informacji Oświatowej w zakresie wynagrodzeń
pracowników administracyjnych zajmujących się oświatą za IV kwartał 2019 roku.
11. Wykonano sprawozdanie z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w Centralnej Aplikacji
Statystycznej i aplikacji Rejestr Żłobków.
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12. Przygotowano zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie określenia terminów

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego oraz do klas I publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta
i Gminy Sztum na rok szkolny 2020/2021.
13. Przygotowano uchwałę Rady Miejskiej w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami,
klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
14. Przygotowano uchwałę Rady Miejskiej w sprawie:
planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego na rok 2020 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych

przez Miasto i Gminę Sztum.
15. Przygotowano uchwałę w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Mieście i Gminie Sztum
na rok szkolny 2019/2020 w celu zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych
z miejsca zamieszkania do szkoły w przypadku gdy dowóz zapewniają rodzice/opiekunowie
prawni uczniów.
16. W dniu 18 grudnia 2019 roku dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
wzięła udział w Konferencji pn.” Programy edukacyjne w województwie pomorskim”
organizowanej przez Związek Gmin Pomorskich.
17. Przeprowadzono analizę wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach. W 2019 roku wydatki poniesione na
wynagrodzenia przekroczyły kwotę bazową o:- stażyści 77.601,36 zł, kontraktowi
108.850,01zł, mianowani 119.360,38 zł, dyplomowani 756.619,85 zł. Z uwagi na powyższe
nie ma konieczności wypłaty dodatku uzupełniającego.
18. Przeprowadzono remont parkietu na hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie.
Całkowita wartość zadania wyniosła: 44.895,22 zł.
19. Zawarto umowy dotyczące zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół
w związku ze złożonymi wnioskami przez opiekunów prawnych uczniów.
20. Przeprowadzono rozeznanie cenowe i zawarto umowy na obsługę BHP i PPOŻ szkól
podstawowych i przedszkoli,
21. Trwają kontrole rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2019 rok
w niepublicznych placówkach zgodnie z poniższym harmonogramem:
 w dniach 16-17.01.2020 roku Niepubliczne Przedszkole im. „Na Słonecznej Górce“,
 w dniach 23-24.01.2020 roku Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barlewiczkach,
 w dniach 27-28.01.2020 roku Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Jaś Beatka Franek
w Sztumie,
 w dniach 30-31.01.2020 roku Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek” w Sztumie.
III.

Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
1) 28.11.2019 roku – odbyły się Andrzejki, podczas których na przerwach można było nabyć
ciasteczka z wróżbą, babeczki z przepowiednią oraz domowe ciasta i rogaliki;
2) 29.11.2019 roku – w ramach obchodzonego 1 grudnia światowego dnia solidarności
z chorymi na AIDS uczennice z klasy VIA przekazały informacje na temat przyczyn AIDS,
objawów i profilaktyki. Na znak solidarności z chorymi uczniowie i nauczyciele przypięli
czerwone wstążeczki;
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3) 04.12.2019 roku – uczniowie klasy VIC uczestniczyli w spotkaniu z tatą uczennicy
Małgorzaty - Panem Tomaszem Trzeciakiem – prokuratorem rejonowym w Kwidzynie.
Głównym celem zajęć było zapoznanie uczniów z zawodem prokurator;
4) 10.12.2019 roku – rozstrzygnięto w salach Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie
V Powiślański Konkurs Historyczny „Armia Krajowa i powojenne losy jej żołnierzy”.
W rywalizacji uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i średnich z całego regionu
powiślańsko – żuławskiego. Laureaci w kategorii szkół podstawowych: 1 miejsce – Maciej
Kopczyński (SP nr 1 w Sztumie), 2 miejsce Cyprian Piróg (SP nr 1 w Sztumie). Uczniowie
młodszych klas szkół podstawowych wykonywali prace plastyczne. W rywalizacji udział
wzięło 47 uczennic i uczniów. Laureatami w tej grupie zostali: 2 miejsce – Carmen Makaruk
(SP nr 1 w Sztumie), 3 miejsce - Paweł Jankowski oraz Alicja Filipiak (SP nr 1 w Sztumie);
5) 11.12.2019 roku – udział w XV edycji Konkursu Historycznego im. majora Marka
Gajewskiego, „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość
i granice Rzeczypospolitej” - eliminacje rejonowe w Kwidzynie. Uczniowie naszej szkoły:
Maciej Kopczyński, Cyprian Piróg, Adriana Truty, Weronika Szumowska zakwalifikowali
się do etapu wojewódzkiego;
6) 12.11.2019 roku – sfinalizowanie prowadzonej w szkole akcji Szlachetna Paczka;
7) 14-15.12.2019 roku – grupa uczniów wolontariuszy zbierała żywność w sklepach wspierając
świąteczną zbiórkę żywności organizowaną przez Parafialny Zespół Caritas;
8) 5,13,17 i 19.12.2019 roku – uczniowie klas szóstych uczestniczyli w realizacji projektu
profilaktycznego – „Młodość bez uzależnień i przemocy”, którego realizatorem był Miejsko
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
9) 18.12.2019 roku – podczas grudniowego koncertu uczniowie klas I-III wysłuchali
świątecznych melodii i kolęd;
10) 19.12.2019 roku – najmłodsi uczniowie z klas I pod okiem swoich wychowawców odegrali
przedstawienie jasełkowe. Przedstawienie było okazją do wspólnego śpiewu polskich kolęd;
11) 19.12.2020 roku – odbył się wyjazd klas pierwszych do Fabryki Elfów w Gdańskiej;
12) 20.12.2020 roku – odbyły się warsztaty świąteczne w klasie 1a. Dzieci z pomocą rodziców
wykonały filcowe ozdoby świąteczne;
13) 22.12.2020 roku – grupa wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas działającego w szkole
przeprowadziła zbiórkę w ramach akcji Pola Nadziei wspierającej sztumskie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Przewlekle Chorym – DAR SERCA;
14) 08.01.2020 roku – Pani Agata Zacharska w klasie 3A przeprowadziła zajęcia na temat „Nie
pal przy mnie, proszę! Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną
z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym”. Celem zajęć było kształtowanie
u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom, że palenie
tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu
papierosowego związane z biernym paleniem, wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą;
15) 08.01.2020 roku – do szkoły przyjechał "Kufer pełen dziedzictwa", którego pomysłodawcą
jest Fundacja „Plenerownia”. Kufer ten ma za zadanie przybliżyć uczniom tematykę
dziedzictwa kulturowego;
16) 09.01.2020 roku – odbył się turniej, w którym drużyny miały wykonać prawidłowo
5 polonistycznych zadań. Kto ułoży triomino, zagra w Dobble i Pomysłówkę, rozszyfruje kod
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QR ten został mistrzem. Liczyły się refleks, szybkość, praca zespołowa, znajomość zasad
ortograficznych, gramatycznych i redagowania tekstów;
17) 10.01.2020 roku – odbył się Pierwszy Noworoczny Pokaz Talentów, w którym uczniowie
zaprezentowali swoje niezwykłe umiejętności.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:

1) 28.11.2019 roku – odbył się Szkolny Andrzejkowy Turniej Tenisa Stołowego;
2) 28.11.2019 roku – odbyły się zajęcia terenowe w ramach programu „Aktywni Błękitni”
oraz Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej – pobranie próbek z jeziora do badania;
3) 28.11.2019 roku – realizacja programu edukacyjnego "Mamy kota na punkcie mleka".
W krainie Mleka – rola mleka w codziennej diecie dzieci;
4) 29.11.2019 roku – odbyły się Andrzejkowe wróżby przygotowane przez Mały Samorząd
Uczniowski. Poznanie krótkiej historii powstania i tradycji „Andrzejek”;
5) 29.11.2019 roku – udział w Sztumskich Krokusach – spotkanie profilaktyczne
zorganizowane przez MGOPS, podsumowanie konkursu na spot filmowy „Stop przemocy”
– 5 laureatów.
6) 29.11.2019 roku – odbyło się spotkanie na temat wyboru dróg zawodowych
z przedstawicielką Izby Lekarskiej w Gdańsku – klasy 7 i 8;
7) 29.11.2019 roku - wyjazd klas 7 na lodowisko w Malborku w ramach programu „Trzymaj
Formę”;
8) Listopad 2019 roku – organizowanie aktywnych przerw w ramach programu „Trzymaj
Formę” – rozgrywki w tenisa stołowego podczas długich przerw;
9) 02 – 03.12.2019 roku – udział uczniów w Lego warsztatach zorganizowanych przez firmę
Bricks Kidz z Kwidzyna. Budowanie w grupach konstrukcji z klocków lego według
instrukcji oraz inwencji własnej;
10) 05.12.2019 roku – udział w Sztumskiej Gali Wolontariatu;
11) 05.12.2019 roku – udział klas 7 w warsztatach z pierwszej pomocy w Zespole Szkół
Policealnych w Sztumie;
12) 06.12.2019 roku – Szkolne obchody Mikołajek; Konkursy matematyczne „Mikołajkowe
Zmagania Matematyczne” dla klas 4-8;
13) 06.12.2019 roku – wyjazd klas 5 na lodowisko w Malborku w ramach programu „Trzymaj
Formę”;
14) 06.12.2019 roku – finał akcji Szlachetna Paczka;
15) 09.12.2019 roku – udział i wyróżnienie w IV Przeglądzie Piosenki Mikołajkowej w Starym
Dzierzgoniu;
16) 09.12.2019 roku – wycieczka klas 1 do Wielkiej Fabryki Elfów w Gdańsku. Kultywowanie
tradycji i zwyczajów świątecznych;
17) 11.12.2019 roku – udział w warsztatach bożonarodzeniowych w SOSW Uśnice – edukacja
włączająca;
18) 12.12.2019 roku – spotkanie z nurkiem p. Bartoszem Balbuzą na temat zanieczyszczeń
Jeziora Zajezierskiego w ramach programu „Aktywni Błękitni”;
19) 13.12.2019 roku – udział w pierwszej uroczystej sesji Młodzieżowej Rady Gminy, wybór
liderów – stanowisko przewodniczącej i z-cy sprawują nasze uczennice;
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20) 16-20.12.2019 roku – przeprowadzenie godzin wychowawczych o bezpieczeństwie podczas
przerwy świąteczno-noworocznej, aktywnym spędzaniu czasu wolnego oraz zakazie
używania środków pirotechnicznych;
21) 20.12.2019 roku – udział klasy w Jasełkach przygotowanych przez koleżanki i kolegów
z różnych klas 1-8;
22) 20.12.2019 roku – pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas przerwy świątecznej,
zakazu używania środków pirotechnicznych oraz bezpiecznego i zdrowego spędzania czasu
wolnego na świeżym powietrzu;
23) 20.12.2019 roku – warsztaty z mentorem p. T. Szczypkowskim w ramach realizacji
ogólnopolskiego projektu „Szkoła Demokracji” – Samorząd Uczniowski;
24) Grudzień 2019 roku – wielka zbiórka zabawek na rzecz Caritasu;
25) 07-10.01.2020 roku – obowiązkowe zajęcia edukacyjne na temat: Bezpieczne spędzanie
ferii zimowych – bezpieczne zabawy;
26) 08.01.2020 roku – spotkanie klas 8 z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy na temat
wyboru zawodu;
27) 09.01.2020 roku – Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna;
28) 10.01.2020 roku – wyjście klas 7 do Zespołu Szkół w Barlewiczkach na warsztaty kulinarne
w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz „Trzymaj Formę”;
29) 10.01.2020 roku – ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego konkursu z języka polskiego
MULTITEST – 2 laureatów oraz 5 wyróżnień.
30) W okresie ferii Zimowych odbył się remont korytarza w łączniku na I piętrze – położenie
tarkettu;
31) 28.01.2020 roku – Koncert muzyczny - Hiszpańska Przygoda - instrumenty szarpane –
gitara.
3. Zespół Szkół w Czerninie:

1) W każdą środę grupa 3-5 wolontariuszy odwiedza pensjonariuszy Daru Serca.
2) 28.11.2019 roku w klasach pierwszych odbyło się spotkanie z leśniczym Panem
Zygmuntem Pyszorą z Nadleśnictwa Kwidzyn, który opowiedział o swojej pracy, o lesie
i mieszkających w nim zwierzętach.
3) 29.11.2019 roku odbyło się V Sztumskie Spotkania Profilaktyczne – KROKUSY 2019
zorganizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie.
W spotkaniu wzięło udział 15 uczniów z klasy VII wraz z panią psycholog. Spotkanie
rozpoczęło się pokazem spotów i filmików konkursowych na temat działań
zapobiegających przemocy w rodzinie. Grupa uczniów zdobyła wyróżnienie.
4) 30.11 – 01.12 2019 roku odbył się XXII Turniej Mikołajkowy w tenisa stołowego
5) 29 – 30.11.2019 roku uczniowie uczestniczyli w zorganizowanej przez Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie zbiórce produktów żywnościowych, zakupionych
przez życzliwych, wrażliwych i serdecznych mieszkańców Czernina i Sztumu. Zebrane
produkty zostały przekazane najuboższym osobom/rodzinom z terenu miasta i gminy
Sztum.
6) 12.2019 roku - udział społeczności szkolnej w OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI
SZLACHETNA PACZKA.

25 | S t r o n a

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

7) 05.12.2019 roku udział w VIII Sztumskiej Gali Wolontariatu zorganizowanej przez Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie. Wolontariuszom ze Sztumu i okolic,
przedstawiciele władz samorządowych podziękowali za bezinteresowne niesienie pomocy
potrzebującym. Grupę wolontariuszy reprezentowali uczniowie, którzy kwestują w akcjach
dobroczynnych oraz odwiedzają pensjonariuszy DARU SERCA w Czerninie i z nimi
spędzają wolny czas grając w gry planszowe, rozmawiając, śpiewając, słuchając ich
opowieści i wspomnień.
8) 06.12.2019 roku odbyły się szkolne Mikołajki.
9) 12.12.2019 roku uczennice kl. VII – Maja Pietrzyk, Marcelina Ruszkowska i Kinga Siebert
wzięły udział w pierwszej uroczystej sesji Młodzieżowej Rady Gminy Sztum. Złożyły
ślubowanie na radne VII kadencji na lata 2019/2021.
10) 14.12.2019 roku odbyło się zbieranie żywności w sklepach dla ludzi potrzebujących
w ramach akcji Koła CARITAS działającego przy Parafii świętej Anny w Sztumie.
11) 12.2020 roku uczniowie klasy II wzięli udział w II edycji konkursu edukacyjnego "Szkolne
Przygody Gangu Słodziaków", którego celem jest budowanie nawyku codziennego czytania
wśród uczniów klas I-III.
12) 12.2020 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przygotowała dla dzieci
szkolenie e-learningowe „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Szkolenie
ma uczyć dzieci w jaki sposób unikać wypadków w gospodarstwach rolnych oraz
pokazywać w jaki sposób mają prawidłowo zachowywać się przebywając na terenie
obejścia. Szkolenie podzielone było na trzy moduły: Maszyny i Narzędzia, Zwierzęta, Siedlisko.

13) 19.12.2019 roku odbył się drugi etap Kuratoryjnego Konkursu Geograficznego
w Kwidzynie. Szkołę reprezentował uczeń klasy siódmej Cyprian Kapuściński, który
zdobył wymaganą ilość punktów i zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. Trzeci etap
będzie miał miejsce w szkole w Trąbkach Wielkich 30.03.2020 roku.
14) 10.01.2020 roku w ramach programu „Trzymaj formę” uczniowie klas IV - VIII zbijali
kalorie skacząc na skakankach. Każdy uczeń miał za zadanie wykonać jak największą liczbę
skoków, które były przeliczane na kalorie. 50 skoków = 4 kalorie.
15) 25.11.2019 – 02.01.2020 roku na terenie naszej szkoły odbyła się zbiórka monet w ramach
ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”.
Celem akcji jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną - w rodzinach
zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz pokazanie najmłodszym, jaką siłę może
stanowić niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
16) W ostatnim tygodniu przed feriami odbyły się lekcje wychowawcze, pogadanki na temat
bezpiecznych ferii.
17) W klasach I – III odbyło się podsumowanie innowacji pedagogicznej „Matematyka na wesoło”.

18) W okresie ferii zimowych odbyły się remonty pokoju nauczycielskiego, gabinetu
pielęgniarki, remont sali do gimnastyki korekcyjnej, położenie płytek w sali 37 oraz
wymiana drzwi do sekretariatu.
4. Szkoła Podstawowa w Gościszewie:

1) 29.11.2019 roku – udział uczniów klasy VII w V spotkaniach profilaktycznych „Krokusy”
2019;
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2) 05.12.2019 roku – wyjazd uczniów z opiekunem do SCK w Sztumie na uroczystość „Gala
Wolontariatu”;
3) 06.12.2019 roku – wyjazd uczniów klasy VII na lodowisko w Malborku oraz wyjazd
uczniów na przegląd piosenki do Starego Dzierzgonia - 2 wyróżnienia;
4) grudzień 2019 roku – zakup sprzętów sportowych na kwotę 40 000,00 zł z dotacji celowej
doposażenia sali sportowej;
5) 18.12.2019 roku – zorganizowanie szkolnych Jasełek;
6) 19.12.2019 roku – wyjazd uczniów klas I-III i klasy „0” na warsztaty bożonarodzeniowe
organizowane przez Szkołę Łacińską w Malborku;
7) 19-20.12.2019 roku – organizacja klasowych spotkań wigilijnych;
8) 20.12.2019 roku – wspólne kolędowanie dzieci w wieku przedszkolnym i rodziców;
9) 08.01.2020 roku – udział uczniów klasy VIII na konkurs historyczny do IPN w Gdańsku.
5. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

02.12.2019 roku – ewakuacja szkoły – próbny alarm;
05.12.2019 roku – udział uczniów w Gali Wolontariatu;
06.12.2019 roku – impreza mikołajkowa;
11.12.2019 roku – udział w finale 20-stej edycji akcji „Góra grosza”;
16.12.2019 roku – odbyła się wizyta żaby ze Sztumu- fluoryzacja;
19.12.2019 roku – odbyły się jasełka szkolne – wspólna impreza uczniów i ich rodziców;
20.12.2019 roku – odbyła się wigilie klasowe;
02.12.2019 roku – udział w ogólnopolskim konkursie online w pisaniu na klawiaturze
„Klawiaturowe wyzwanie”;
04.12.2019 roku – udział w konkursie plastycznym „Matematyczny wszechświat”;
17.12.2019 roku – udział w podsumowaniu gminnego konkursu plastycznego „Pies i Kot
potrzebują mojej pomocy”;
11 – 12.2019 roku – zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z geografii,
chemii, fizyki i biologii w ramach dotacji celowej
01.2020 roku – podsumowanie Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Olimpus –
laureat;
01.2020 roku – analiza próbnego egzaminu ósmoklasisty z Operonem;
12.2019 – 01.2020 roku – remont budynku gospodarczego przy szkole.

6. Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w

Sztumie:
27.11.2019 roku – w grupie 6 – latków odbyły się warsztaty z rodzicami pod hasłem
„Wesołe zabawki z dzieckiem”. Zajęcia miały na celu podsumowanie realizowanego
projektu pt. „Kreatywna edukacja”. Tego dnia również grupa 4 – latków gościła swoich
rodziców. Celem spotkania był wspólny wieczór wróżb i zabaw andrzejkowych.
2) 27-29.11.2019 roku – w grupach 4 – latków odbyły się „Andrzejki” z udziałem rodziców.
Podczas spotkania dzieci i rodzice wzbogacili swoje wiadomości na temat tradycyjnych
wróżb i zabaw andrzejkowych;
3) 29.11.2019 roku – w grupach dzieci 3 i 6 – letnich odbyły się zabawy i wróżby w ramach
Andrzejek;
4) Na przełomie listopada/grudnia dzieci z dwóch grup 6 - letnich wzięły udział w akcji
charytatywnej „Mały gest, wielki cel”, której celem była pomoc dla Anastazji z Poznania.
1)
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Przedszkolaki przygotowały ogromną paczkę, w której znajdowały się rzeczy najbardziej
potrzebne dla dziewczynki;
5) Na przełomie listopada/grudnia dzieci z dwóch grupy 6- latków wzięły udział w II edycji
akcji przedświątecznej pt. „SERCE ZA ODWAGĘ”, której celem jest przygotowanie kartek
świątecznych dla Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego. W ten symboliczny sposób
złożyli podziękowania za wielką odwagę, jaką odznaczali się Bohaterowie w czasach
wojny. Oddali hołd osobom, dzięki którym na co dzień możemy bawić się, malować,
tańczyć, śpiewać i poszerzać swoją wiedzę w wolnym kraju;
6) 02.12.2019 roku– dzieci wspólnie ze swoimi rodzicami przygotowały przestrzenne
mikołaje. Z mikołajkowych postaci została przygotowana świąteczna wystawa w szatni.
W tym dniu dzieci z grupy 5 – latków odwiedziły panie policjantki z Komendy Powiatowej
Policji w Sztumie. Panie opowiedziały przedszkolakom w jaki sposób udziela się pierwszej
pomocy, jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Spotkanie
miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie
najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób
dorosłych;
7) 03.12.2019 roku– dzieci z 6 grup przedszkolnych uczestniczyły w warsztatach kreatywnych
pt. „Choinka z mchu”. Przedszkolaki pod okiem profesjonalnych instruktorów oraz swoich
pań stworzyły ozdobę wykorzystując przede wszystkim mech;
8) 04.12.2019 roku– przedszkolaki obchodziły „Międzynarodowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych”. Obchody tego święta mają na celu zwrócenie uwagi dzieci na
możliwości i potrzeby ich niepełnosprawnych rówieśników. Podczas zajęć przedszkolaki
dowiedziały się jakie są rodzaje niepełnosprawności.
9) 05.12.2019 roku – z okazji Dnia Górnika, dzieci z grupy 6 – latków dowiedziały się na czym
polega praca górnika.
10) 10.12.2019 roku- w ramach kampanii społecznościowej Cała Polska Czyta Dzieciom,
przedszkolaki wzięły udział w spotkaniu pod hasłem "Emerytki bajki czytają i dzieciom
czas w przedszkolu umilają". Gościem była pani Ewa Sztym. W tym dniu w naszym
przedszkolu odbył się również kiermasz świątecznych stroików, którego
pomysłodawczyniami były panie z grupy 5 – latków. Zebrana kwota została przeznaczona
na potrzeby grupy.
11) 13.12.2019 roku- odbyło się uroczyste rozdanie nagród w Gminnym Konkursie
Fotograficznym pt. „Najpiękniejsze zakątki Polski”. Celem konkursu było rozwijanie
zainteresowań i pogłębienie wiedzy o Polsce, kształtowanie poczucia przynależności do
kraju, a także rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci.
12) 06 grudnia 2019 roku– wszystkie przedszkolaki uczestniczyły w wydarzeniu
ogólnoprzedszkolnym „Mikołajki”. Tego dnia dzieci otrzymały od Mikołaja list z
zadaniami. Przedszkolaki zaprezentowały przed gościem swoje umiejętności wokalne i
recytatorskie. W tym dniu przedszkolaki z grupy 5 – latków razem z Mikołajem odwiedziły
dzieci z oddziału dziecięcego w Szpitalu w Sztumie, aby wręczyć im prezenty i wspólnie
zaśpiewać kolędy. Dwie grupy dzieci 6 – letnich uczestniczyły w zapaleniu światełek
choinkowych na Placu Wolności w Sztumie;
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13) 06 grudnia 2019 roku– przedszkolaki z grup 4-5-6 latków uczestniczyły w Kino Teatrze w

14)

15)
16)

17)

18)
19)

20)
21)
22)

23)
24)

25)

26)

Sztumie w spektaklu pt. „Baśnie Wschodu” w wykonaniu aktorów z Teatru Współczesnego
z Krakowa;
10.12.2019 roku– w grupie 6– latków odbyły się zajęcia w ramach projektu ekologicznego
pt. „Oszczędzamy energię”. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną, z której
dowiedziały się do czego potrzebny jest prąd;
12.12.2019 roku– w grupie 5– latków odbyły się warsztaty tworzenia bombek metodą
Cotton Ball;
16.12.2019 roku– w grupie 6– latków odbyły się zajęcia z okazji Dnia Małpy. Dzięki
zajęciom dzieci rozbudzały zainteresowanie zwierzętami egzotycznymi. Przedszkolaki
stworzyły pracę plastyczną oraz uczestniczyły w zabawach ruchowych;
17.12.2019 roku - rodzice z grupy 5– latków wcielili się w rolę aktorów przedstawiając
swoim dzieciom przedstawienie. Odbyły się świąteczne warsztaty w grupie 3– latków wraz
z rodzicami. Celem warsztatów było rozbudzanie aktywności dzieci i rodziców, odczuwanie
więzi emocjonalnej z rodziną, rozwijanie zdolności i odczuwanie radości z podejmowanych
aktywności.
19.12.2019 roku przedszkolaki z grupy 5– latków wystąpiły w przedstawieniu pt.
„Zagubiona gwiazda”, a grupa 6 – latków w przedstawieniu „Bóg się rodzi”;
20.12.2019 roku – grupa 3 i 6 latków uczestniczyły w zajęciach pt. „Świąteczne drzewko”
w ramach projektu ekologicznego. Podczas zajęć przedszkolaki dowiedziały się m.in.
dlaczego ubiera się choinkę; przez lupę oglądały gałązki, a na koniec odpowiedziały na
pytanie „Dlaczego należy chronić drzewa iglaste?”;
W grudniu w grupie dzieci 5- letnich odbył się cykl zajęć w ramach realizacji programu
„Czekamy na święta z kodowaniem”;
09.01.2020 roku- w grupie 5 i 6– latków odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Przedszkolaki poprzez taniec i wiersze wyraziły swoim bliskim jak bardzo ich kochają;
11.01.2020 roku– odbył się bal, którego hasłem przewodnim było „W krainie figur
geometrycznych”. Dzieci tego dnia miały okazję przebrać się za różne postacie z bajek i nie
tylko;
12.01.2020 roku- 5– latki wystąpiły w kinie z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy;
14.01.2020 roku- w ramach kampanii społecznościowej Cała Polska Czyta Dzieciom,
przedszkolaki wzięły udział w spotkaniu pod hasłem „Emerytki bajki czytają i dzieciom
czas w przedszkolu umilają”. Gościem była pani Salomea Stuba. Celem przedsięwzięcia
jest promowanie głośnego czytania dzieciom.
17.01.2020 roku – w grupach 4– latków odbyły się zajęcia kulinarne– pieczenie gofrów,
oraz doświadczenia edukacyjne w ramach Kreatywnych Ferii. W tym dniu dwie grupy tj.
3 i 6– latki uczestniczyły w zajęciach pt. „Dbam o aktywność fizyczną” w ramach
ogólnopolskiego programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”;
20.01.2020 roku - dzieci z grupy 6– latków wzięły udział w konkursie plastycznym pt. „Mój
przyjaciel miś Uszatek”.

IX. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
28.11.2019 (czwartek)
13:00-15:00 "Dzień Seniora 2019" w Sali Czekoladowej Sztumskiego Centrum Kultury
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29.11.2019 (piątek)
11:45-13:30 „V Sztumskie Spotkanie Profilaktyczne- Krokusy” w sali czekoladowej
18:00 KINO „Boże ciało” (218 osób)
20:00 Koncert zespołu X- Projekt w sali kinowej
30.11.2019 (sobota)
9:00 Udostępnienie stolików, krzeseł, nagłośnienia na Turniej Baśki w Czerninie
18:00 KINO „Boże ciało” (200 osób)
01.12.2019 (niedziela)
18:00 KINO „Boże ciało” (228 osób)
02.12.2019 (poniedziałek)
03.12.2019 (wtorek)
18:00 DKF „Van Gogh. U bram wieczności”
04.12.2019 (środa)
11:00 KINO „Legiony” seans zbiorowy
05.12.2019 (czwartek)
11:30 Udostępnienie sali kinowej dla Teatru współczesnego z Krakowa
13:00 VIII Sztumska Gala Wolontariatu w sali czekoladowej
06.12.2019 (piątek)
6:00-14:00 Udostępnienie sali kinowej dla Teatru współczesnego z Krakowa
15:00 Spotkanie Świąteczne, Rozświetlenie Sztumskiej Choinki na Pl. Wolności
18:00 KINO „Joker”
07.12.2019 (sobota)
8:00-15:00 Zimowe Grand Prix Sztum w Biegach przełajowych (udostępniona sala czekoladowa +foyer
oraz nagłośnienie na plaży)
18:00 KINO „Joker”
08.12.2019 (niedziela)
15:00 KINO „Boże ciało” dodatkowy seans” (82 osoby)
18:00 KINO „Joker”
09.12.2019 (poniedziałek)
16:00 Konkurs Potraw Bożonarodzeniowych w sali czekoladowej
10.12.2019 (wtorek)
10:00 KINO „O Yeti!” seans zbiorowy
11.12.2019 (środa)
12.12.2019 (czwartek)
13.12.2019 (piątek)
18:00 Wernisaż Krystyny Jażdżewskiej- Baranowskiej „Malarskie prezentacje latem”
18:00 KINO „Czarownica 2 (3D)
14.12.2019 (sobota)
13:30 KINO „Czarownica 2” (3D) seans zbiorowy
16:00 KINO „Czarownica 2” (2D)
19:00 Transmisja spektaklu „Człowiek dwóch szefów” z National Theatre w Londynie
15.12.2019 (niedziela)
18:00 KINO „ Czarownica 2” (3D)
16.12.2019 (poniedziałek)
10:00 Rock Opera „Krzyżacy” dla szkół
13:00 Rock Opera „Krzyżacy” dla szkół
18:00 Rock Opera „Krzyżacy” dla wszystkich zainteresowanych
17.12.2019 (wtorek)
9:00 Przegląd wentylacji sali czekoladowej, sali kinowej oraz stadionu
18:00 DKF „Angelo”
18.12.2019 (środa)
19.12.2019 (czwartek)
16:00-18:00 Udostępnienie sprzętu nagłaśniającego na Wieczerzę Wigilijną w Jonatanie
20.12.2019 (piątek)
16:00 KINO „ O Yeti!”
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18:00 KINO „Proceder”
21.12.2019 (sobota)
16:00 KINO „ O Yeti!”
18:00 KINO „Proceder”
22.12.2019 (niedziela)
16:00 KINO „ O Yeti!”
18:00 KINO „Proceder”
23.12.2019 (poniedziałek)
13:00-15:00 Udostępnienie sprzętu nagłaśniającego na spotkanie świąteczne z pracownikami Elita
24.12.2019 (wtorek)
25.12.2019 (środa)
26.12.2019 (czwartek)
27.12.2019 (piątek)
16:00 KINO „Kraina Lodu II” (228 osób)
28.12.2019 (sobota)
14:00 KINO „Kraina Lodu II” (228 osób)
16:30 KINO „Kraina Lodu II” (214 osób)
29.12.2019 (niedziela)
14:00 KINO „Kraina Lodu II” (229 osób)
16:30 KINO „Kraina Lodu II” (225 osób)
30.12.2019 (poniedziałek)
16:00 KINO „Kraina Lodu II” (217 osób)
31.12.2019 (wtorek)
23:00 Powitanie Nowego Roku 2020 pod Urzędem Miasta i Gminy Sztum
01.01.2020 (środa)
02.01.2020 (czwartek)
03.01.2020 (piątek)
16:00 „1800 gramów”
18:00 „Nieplanowane”
04.01.2020 (sobota)
16:00 „1800 gramów”
18:00 „Nieplanowane”
05.01.2020 (niedziela)
16:00 „1800 gramów”
18:00 „Nieplanowane”
06.01.2020 (poniedziałek)
16:00 „1800 gramów”
18:00 „Nieplanowane”
07.01.2020 (wtorek)
08.01.2020 (środa)
09.01.2020 (czwartek)
9:30-11:00 Próba sceniczna w sali kinowej przed Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
16:00-18:00 Spotkanie wolontariuszy WOŚP w sali plastycznej
10.01.2020 (piątek)
18:00 Wernisaż prac Danuty Ewy Chodorowskiej „COCO”- malarstwo
18:00 KINO „Jak poślubić milionera”
11.01.2020 (sobota)
18:00 KINO „Jak poślubić milionera”
12.01.2020 (niedziela)
14:00-20:00 28.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sali kinowej
(35725,12 zł)
13.01.2020 (poniedziałek)
14:00-16:00 spektakl Teatru „MASKA” –„ Na misiowych urodzinach-najważniejsza jest rodzina” w sali
czekoladowej (ferie)
18:00 KINO „Jak poślubić milionera”
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14.01.2020 (wtorek)
18:00 DKF „Kult”
15.01.2020 (środa)
16.01.2020 (czwartek)
10:00 KINO „Śnieżna paczka” seans zbiorowy
15:00-17:00 Bal karnawałowy dla dzieci w sali czekoladowej (ferie)
17.01.2020 (piątek)
11:00 KINO „Śnieżna paczka” seans zbiorowy
15:30 KINO „Śnieżna paczka”
18:00 KINO „ Pan T.”
18.01.2020 (sobota)
15:30 KINO „Śnieżna paczka”
18:00 KINO „Pan T.”
19.01.2020 (niedziela)
15:30 KINO „Śnieżna paczka”
18:00 KINO „Pan T.”
20.01.2020 (poniedziałek)
16:00-17:00 Spotkanie z wolontariuszami WOŚP w sali plastycznej SCK
21.01.2020 (wtorek)
11:00 KINO „Śnieżna paczka” seans zbiorowy
22.01.2020 (środa)
10:00 KINO „Śnieżna paczka” seans zbiorowy
13:00-17:00 pokazy naukowe firmy SmartLAB z Gdańska w sali czekoladowej
23.01.2020 (czwartek)
15:00-16:00 IV Sztumski Pokaz Mody Fantazyjnej dla Dzieci
24.01.2020 (piątek)
14:00 Spektakl teatralny KRAK-ART „Rubinowy książę” W sali czekoladowej
15:30 KINO „Misiek i chiński skarb”
18:00 KINO „ Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie”
25.01.2020 (sobota)
11:00 Turniej Baśki w sali czekoladowej z udostępnieniem nagłośnienia, krzeseł oraz stolików
15:30 KINO „Misiek i chiński skarb”
18:00 KINO „ Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie”
26.01.2020 (niedziela)
15:30 KINO „Misiek i chiński skarb”
18:00 KINO „ Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie”
27.01.2020 (poniedziałek)

Zapraszam wszystkich na coroczne spotkanie noworoczne w dniu 31 stycznia 2020
roku (piątek) do Sztumskiego Centrum Kultury na godz. 17:00

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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