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 (XVIII sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 26 LUTEGO 2020 roku
Na dzisiejszą sesję przygotowano i skierowano pod obrady sesji 9 projektów uchwał.
Niewątpliwie jedną z najważniejszych spraw jest to, że nasze miasto Sztum znalazło się w programie
budowy 100 obwodnic. Podstawowym celem budowy obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu
tranzytowego, jaki koncentruje się w naszym mieście na drodze krajowej nr 55. Dzięki obwodnicy
nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, poprawią się warunki i bezpieczeństwo dla ruchu
dalekobieżnego i regionalnego z jednoczesnym zachowaniem wymogów ochrony środowiska,
zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. Przekazuję podziękowania
mieszkańcom Miasta i Gminy Sztum, którzy złożyli swój podpis pod apelem w sprawie budowy 100
obwodnic oraz wszystkim, którzy zbierali podpisy, a w szczególności panu radnemu Sławomirowi
Sidorowiczowi, który zebrał najwięcej podpisów.
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 2020 rok:
Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1. 852 „Pomoc społeczna” w rozdz.:
1) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.4.1.2020.SM z dnia 27.01.2020 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1/4.1/2020 z dnia 27.01.2020 r. zwiększono plan dotacji na
2020 rok w kwocie 1.800 zł (§2010), wydatki (kwota 1.765 zł na §3110 i kwota 35 zł na
§4210). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24, z przeznaczeniem
na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2020 r. dla odbiorców
wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez
gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
2) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.12.1.2020.SM z dnia 16.01.2020 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1/12.1/2020 z dnia 16.01.2020 r. zwiększono plan dotacji na
2020 rok w kwocie 2.430 zł (§2010), wydatki (§3030), ze środków pochodzących z
projektu ustawy budżetowej na 2020 r., z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia
za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.
2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków w dziale:
1. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie
kultury” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań kwotę 500 zł (§4300) na wydatki bieżące w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
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z przeznaczeniem na wypłatę nagród przyznanych dla zespołu muzycznego Eski – Floreski i
Kółka Rolniczego – Koło Gospodyń Wiejskich w Czerninie (§3040).
II. REFERAT ORGANIZACYJNY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
W okresie sprawozdawczym na wniosek Referatu Inwestycji i Referatu Rozwoju Lokalnego zostały
wszczęte następujące postępowania przetargowe:
1. „Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”.
Przetarg nieograniczony opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.01.2020 r.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.02.2020 r. W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1

Firma BudowlanoDrogowa „PRASBET”
sp. z o.o. sp.k

2

Przedsiębiorstwo
Straszewo 111,
Wielobranżowe FAST82-420 Ryjewo
BRUK Mariusz Pelcer

3

EUROVIA POLSKA
S.A.

Ul. Malczewskiego 2,
86-300 Grudziądz

Bielany Wrocławskie,
ul. Szwedzka 5,
55-040 Kobierzyce

Cena brutto
oferty w PLN

Długość okresu
gwarancji

2 853 600,00 zł

5 lat, tj. 60 miesięcy

2 047 500,00 zł

5 lat, tj. 60 miesięcy

2 447 232,54 zł

5 lat, tj. 60 miesięcy

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 2.000.000,00 zł
brutto. Zwiększono kwotę do najwyżej uplasowanej oferty w rankingu tj. do kwoty oferty
Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST-BRUK Mariusz Pelcer, Straszewo 111, 82420 Ryjewo. Obecnie trwa badanie i ocena ofert.
2. „Zaprojektuj i wybuduj - przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości
Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną”
Przetarg nieograniczony opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.02.2020 r.
Otwarcie ofert zostało zaplanowane na dzień 27.02.2020 r. W postępowaniu wpłynęło pytanie i w
związku z wyjaśnieniami zostaje termin składania ofert przesunięty na dzień 02.03.2020 r.
3. „Dostawa, posadzenie, montaż i pielęgnacja kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych
w konstrukcjach kwietnikowych i gazonach na terenie miasta Sztum oraz demontaż i
przechowanie konstrukcji kwietnikowych”
Postepowanie prowadzone powyżej progów unijnych z uwagi na szacunkową wartość zamówienia,
która przekracza 214.000,00 euro netto.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.02.2020 r.
Ogłoszenie opublikowano w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.02.2020 r. w
związku z tym całe postępowanie zostało udostępnione na www.bip.sztum.pl w dniu 13.02.2020 r.
Planowany termin składania elektronicznych ofert został wyznaczony na dzień 17.03.2020 r.
Oferty będą składane na ePUAP za pośrednictwem Mini Portalu.
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4. „Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie
„zaprojektuj i wybuduj” w Sztumie na działce nr 279/228, obręb II miasta Sztum”
Przetarg nieograniczony opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.02.2020 r.
Otwarcie ofert zostało zaplanowane na dzień 03.03.2020 r.
III. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI:
Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji
1. „Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości 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 dnia 16.12.2019r. oraz Aneks
Nr 2 rozszerzający zakres wykonania umowy o montaż dodatkowego ogrodzenia o długości 87,5mb
i wydłużający termin realizacji zadania do dnia 30.04.2020r. oraz zwiększający wartość
wynagrodzenia o kwotę 76.993,22 zł.
Obecnie montowane są słupki pod ogrodzenie. Nadzór inwestorski sprawuje firma TRASA
Mirosław Klotzke z Rotmanki za kwotę 9 000,00 zł.
2. „Budowa tężni solankowej w fosie miejskiej w Sztumie na działce nr 573/9, obręb II miasta
Sztum w systemie zaprojektuj i wybuduj”
Zadanie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj przez wyłonionego w przetargu
Wykonawcę AQUARIUS ŚRODA & HOLISZ sp. z o.o. z Międzyrzecza Dolnego.
W dniu 17.10.2019r. została zawarta umowa na realizację zadania inwestycyjnego za kwotę
479 000,00 zł.
Trwają prace projektowe.
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.
Rozszerzono zakres umowy o wykonanie oświetlenia dodatkowego przejścia dla pieszych za kwotę
20 787,00 zł brutto. Umowa obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie 11 przejść dla pieszych.
Trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia zadania do 31 lipca 2020 roku.
4. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”
W dniu 18 lutego 2020r. odbyło się otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych.
Wpłynęły 2 oferty, w tym najtańsza oferta cenowa firma FASTBRUK Mariusz Pelcer ze Straszewa
gmina Ryjewo na kwotę 2 047 500,00 zł brutto. W chwili obecnej trwa badanie ofert.
5. „Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych”
Został ogłoszony przetarg na budowę hali magazynowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
z terminem realizacji do 29 stycznia 2021r. Termin składania ofert do dnia 03.03.2020r.
6. „Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze”
Został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z terminem
realizacji do 30.06.2022r. Termin składania ofert do dnia 02.03.2020r.
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Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji
1. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz
z zagospodarowaniem terenu przyległego poprzez urządzenie zieleńców i miejsca
rekreacyjnego na działce 415/1”
Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki
z Kwidzyna. Koszt wykonania dokumentacji projektowej wynosi 19.557,00 zł brutto.
Obecnie Wykonawca czeka na uzgodnienie z PKP planu zagospodarowania terenu. Projektant jest
już po terminie realizacji zadania, termin upłynął z dniem 20 grudnia 2019 roku. Wykonawcy zostaną
naliczone kary umowne.
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. Termin wykonania dokumentacji projektowych wszystkich trzech części
do 29 marca 2020r.
Przygotowywane są dokumenty celem wszczęcia postępowań przetargowych na realizację
inwestycji
1. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta celem dostosowania do wymogów przeciw
pożarowych”
Zlecona została aktualizacja dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich
z terminem wykonania do dnia 29.02.2020r. za kwotę 4 920,00 zł brutto. Wykonawca aktualizacji
Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki z Kwidzyna.
Po otrzymaniu aktualizacji kosztorysów zostaną przygotowane dokumenty do ogłoszenia przetargu.
2. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezierze” – etap II
Zlecony został podział i aktualizacja kosztorysów inwestorskich z terminem wykonania do dnia
26.02.2020r. Wykonawca ARCHLINEA Leszek Witkowski.
Po otrzymaniu aktualizacji kosztorysów zostaną przygotowane dokumenty do ogłoszenia przetargu.
3. „Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych dotyczy
dokumentacji projektowej pn.: „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, poprzez
konserwację i rewaloryzację zabytkowego cmentarza przy ulicy Kochanowskiego w Sztumie”.
Zlecony zostanie podział i aktualizacja kosztorysów, następnie zostaną przygotowane dokumenty
do ogłoszenia przetargu.
4. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”
Przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
Przygotowywane są dokumenty celem wszczęcia postępowań do 30 tyś. euro na realizację
inwestycji
1. „Budowa windy w budynku UMiG m. in. dokumentacja”
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Przygotowywane są dokumenty do wszczęcia postępowania do 30 tyś. euro na wykonanie
dokumentacji projektowej.

IV.W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA
W zakresie działalności Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
Prowadzenie postepowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięć pn.:
 „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.
 „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Postolin” o mocy 2,5MW wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą” – działka 337/2, ob. Postolin.
 „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”.
 „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”.
1. Dokonano w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 99 wpisów, w tym 16 wpisów o
rozpoczęcie działalności, pozostałe 83 wpisów dotyczyły wznowienia, zmian wpisów lub
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
2. W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum” wykonano następujące czynności: 20 kotek poddano
sterylizacji, 2 kocury poddano kastracji, 10 sztuk kotów i psów kontynuacja leczenia, 11 kotom
wykonano badania kliniczne. Zakupiono karmę w ramach akcji dokarmiania kotów
wolnożyjących.
3. Przygotowano projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum w roku 2020”, który otrzymał pozytywną
opinię i akceptację ze strony stowarzyszeń , kół łowieckich oraz Powiatowego Lekarza
Weterynarii.
4. Wysłano 141 wezwań do kwalifikacji wojskowej , zgodnie z powiatowym planem kwalifikacji
wojskowej w 2020 roku kwalifikacja w naszej gminie odbędzie się w terminie od 16.03. –
19.03.2020 r.
- liczba mężczyzn rocznik 2001 – 95 osób,
- liczba mężczyzn rocznik starszy 1996-2000 – 42 osoby
- kobiety – 4 osoby
5. Przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2019 (detal i
gastronomia) oraz wpisanie do rejestru sprzedaży na 2020 r. oraz naliczanie opłat.
6. Weryfikacja informacji o zebranych odpadach komunalnych z terenu Miasta i Gminy Sztum
wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
7. Aktualizacja strony sztum.pl/ gospodarka odpadami.
8. Przygotowanie informacji dotyczących segregacji i ciekawostek z tym związanych do
udostępniania na Facebook-u oraz na stronie sztum.pl w zakresie dotyczącym edukacji
mieszkańców o prawidłowym segregowaniu odpadów komunalnych.
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9. Przygotowanie informacji do biuletynu lutowego w związku z wprowadzeniem nowego systemu
segregacji odpadów.
10. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy dot. ewidencji zbiorników
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Sztum.
11. Wykonanie inwentaryzacji za rok 2019 - porównanie danych ewidencyjnych ze stanem w
naturze według wydruków z Referatu Finansowo-Budżetowego.
12. Wykonanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2019.
13. Wypełnienie sprawozdania dotyczącego programów wodno-ściekowych do WIOŚ.
14. Wypełnienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 Referatu GKiB.
15. Przygotowywanie aneksu do umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
wraz z prowadzeniem PSZOK-u w Sztumskim Polu.
16. Szkolenie w Gdańsku dotyczące rocznego sprawozdania z gospodarki odpadami,
17. Przygotowanie ulotek informacyjnych dla mieszkańców jak prawidłowo segregować odpady
komunalne wraz z informacjami o PSZOK.
18. Spotkanie informacyjne o zmianach w systemie gospodarki odpadami komunalnymi z
zarządcami wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowej.
19. Wysyłka zawiadomień do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum w związku z podwyżką za
wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z ulotką informacyjną dla
mieszkańców jak prawidłowo segregować odpady komunalne.
20. Przygotowanie projektu uchwały o wykazie kąpielisk na sezon 2020 i podanie jej do publicznej
wiadomości w celu wniesienia uwag i wniosków.
21. Wydano 8 decyzji o uzgodnieniu dokumentacji inwestycji w pasach dróg stanowiących
własność gminy.
22. Wydano 4 decyzji na zajęcie pasa dróg gminnych.
23. Realizacja umowy na wykonanie projektów dla zadania pn.: „Modernizacja dróg z
zastosowaniem płyt yombo” na rok 2020.
24. Zawarto umowę na opracowanie „Strategii elektromobilności dla Miasta i Gminy Sztum”.
25. Realizacja zadań z funduszu sołeckiego na rok 2020
26. Przygotowywanie dokumentacji odbiorowej instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn.:
Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie i terenie Miasta i Gminy
Sztum.
27. Prace nad „Strategią rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Sztum”.
28. Prace nad „Gminnym programem niskoemisyjnym”.
29. Przygotowanie i złożenie wniosku do Urzędu Wojewódzkiego na konkurs „Bezpieczne przejścia
dla pieszych”.
30. Realizacja umowy na zawieszenie dekoracji świątecznych 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 ze zwierzętami - 7 interwencji
3. Interwencja w Koślince 32 wraz z lekarzem weterynarii, Policją, OTOZ Gdynia.
4. Kontrole porządkowe (umowy na wywóz śmieci) 32 kontrole
5. Sprawa znęcania się nad zwierzętami, które odebrano koty z mieszkania komunalnego będące
przez dłuższy okres w mieszkaniu bez wody i jedzenia. Dokumentację przekazano na Policję.
6. Sprawa porzuconego samochodu na parkingu miejskim przy Osiedlu Witosa - postepowanie w
toku.
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7. Sterylizacja zwierząt - dwa koty przewiezione do lecznicy.
8. Przewieziono osobę bezdomną z MOPS do SOR w Sztumie w celu zaopatrzenia medycznego
Ochotnicze Straże Pożarne
1. Utrzymywanie gotowości bojowej jednostek.
2. Informacja do szkół w sprawie gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega
Pożarom” , który odbędzie się w Sztumskim Centrum Kultury w dniu 12 marca 2020r. Zakup
nagród na turniej dla uczestników.
3. Rozliczanie kart drogowych i paliwa pobranego do samochodów i pozostałego sprzętu.
4. Przygotowanie dokumentacji oraz jednostek OSP do terminów zebrań sprawozdawczych na
terenie gminy Sztum
Zarządzanie Kryzysowe
1. Utrzymywano całodobową łączność z jednostkami OSP, Komendą Policji, KP PSP, Starostwem
Powiatowym oraz WCZK w Gdańsku.
2. Ogłoszono dwa ALERTY pogodowe ogłoszone przez WCZK Gdańsk na stronach miasta i
gminy dla powiatu sztumskiego i gminy Sztum
3. Spotkanie w Starostwie z przedstawicielami weterynarii , lasów państwowych , kół łowieckich
w prawie monitorowania sytuacji ASF na terenie powiatu sztumskiego i gminy Sztum
V.

W ZAKRESIE REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:

W zakresie sprzedaży:
1. Zezwolenie na wykreślenie hipoteki wpisanej na rzecz Miasta i Gminy Sztum – 2 szt.
2. Informacje o wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej – 46 szt.
3. Zaświadczenia o wniesieniu jednorazowej opłaty przekształceniowej – 46 szt.
4. Analiza zapisów zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków
odnośnie do nieruchomości położonych przy:
Ul. Pieniężnego 11,65,63,61
Ul. Wojciechowskiego 32,40,42,50,57,72
Ul. Radosna 4,10,21,22,33
Ul. Słoneczna 1,3,8,10,14,21,22
Ul. Kwiatowa 15,10,13,44,46,4,20,11,24A
Ul. Sienkiewicza 2,60, 8,13
Ul. Nowowiejskiego 14D, M, 23
Ul. Jagiełły 2,42,51
UL. Fiszera 10
Ul. Baczyńskiego 6A
Ul. Galla Anonima 4,6,7,8
5. Wydanie zaświadczeń (60) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego dla w/w
nieruchomości. Przekazanie zaświadczeń właścicielom, Wydziałowi Ksiąg Wieczystych w
Sztumie, Starostwu Powiatowemu w Sztumie, referatowi podatkowemu.
6. Podanie do publicznej wiadomości wykazów dotyczących sprzedaży na rzecz najemcy lokalu
mieszkalnego (Nowowiejskiego 18a, Nowowiejskiego 14h)
7. Zlecenie wyceny dz. 223/18 w Białej Górze w celu sprzedaży w drodze przetargu.
8. Zlecenie wyceny lokali mieszkalnych (Górki 2, Górki 48) w celu sprzedaży na rzecz
najemcy.
9. Uzgodnienie wymiaru opłaty przekształceniowej i opłaty za użytkowanie wieczyste na rok
2020.
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10. Inwentaryzacja umów dzierżaw.
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.

Lokale mieszkalne:
1. Wpłynęły trzy podania dot. repatriacji – we współpracy z MGOPS udzielono odpowiedzi.
2. Wpłynęły cztery wnioski o najem lokalu z zasobu gminy: trzy nie spełniły przesłanek,
czwarty wniosek w trakcie weryfikacji.
3. Wpłynęło podanie o mieszkanie dla pogorzelców z Nowej Wsi. Wnioskodawcy nie spełniają
przesłanki niskich dochodów określonych w uchwale. Ustalono o możliwości wskazania
wnioskodawcom mieszkania w szkole w Nowej Wsi.
4. Wpłynęło podanie najemcy o zamianę lokalu socjalnego – rozpatrzono i udzielono
odpowiedzi.
5. Wydano wskazanie do zawarcia umowy najmu lokalu:
A) Osobie, która pozostała w lokalu opuszczonym przez najemcę – Piekło 21
B) Osobie z tytułu bezdomności - Plebiscytowa 9a
6. Wystosowano pisma do KOWR oraz pozostałych współwłaścicieli nieruchomości Polaszki
14, częściowo zniszczonej przez pożar w 2016 r., o właściwe zabezpieczenie nieruchomości,
lub dokonanie jej rozbiórki, w związku ze zgłoszeniami mieszkańców wsi o zagrożeniu, jakie
stanowi jej stan techniczny.
7. Odbyły się zebrania wspólnot w Czerninie, w których Gmina posiada mieszkania. Omówiono
bieżące sprawy wspólnot oraz podjęto temat kotłowni w Górkach.
8. Gmina prowadzi działania wobec użytkowników budynku gminnego przy ul. Kwidzyńskiej
4. Tylko jedna osoba kwalifikuje się do przydziału lokalu z zasobu komunalnego.
9. Gmina prowadzi działania w sprawie dot. wydanego orzeczenia o eksmisję z lokalu
komunalnego. Wystąpiono do Sądu o wydanie wyroku z klauzulą prawomocności.
10. Gmina sukcesywnie przygotowuje wolne lokale do zasiedlenia i dokonuje na bieżąco napraw
w zasobie oraz usuwa zgłaszane awarie
(wykonane prace: wymiana instalacji elektrycznej, wymiany drzwi, wymiana okien,
malowanie, naprawa tynków, przestawienie pieca, naprawa dachów budynków, remont
pomieszczenia gospodarczego, czyszczenie kominów itp.)
11. W okresie międzysesyjnym rozliczono 58 faktur dotyczących zasobu mieszkaniowego.
Dzierżawy
1. Podpisano umowę na dzierżawę gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Gościszewo.
2. Przygotowano i opublikowano wykaz nieruchomości przeznaczony do dzierżawy rolnej na
okres do 3 lat.
3. Przeprowadzono weryfikację dzierżawionych nieruchomości do inwentaryzacji środków
trwałych (ok. 440)
Podziały nieruchomości:
1. Wszczęto 3 postępowania związane z pracami geodezyjnymi (podziały, wznowienia,
rozgraniczenia nieruchomości) m.in. w obrębach ewidencyjnych miasta Sztum i Zajezierzu.
2. Wydano 1 decyzję o podziale nieruchomości w Gościszewie.
3. Przeanalizowano i przygotowano dokumentację ewidencyjną do wydania zaświadczeń o
przekształceniu wieczystego użytkowania – nieruchomości stanowiące własność Gminy
Sztum, wieczyste użytkowanie osób fizycznych, na terenie miasta i gminy Sztum m.in. w
Gościszewie, Sztumskim Polu.
4. Przygotowano analizę własności nieruchomości przy drodze gminnej w Sztumskim Polu w
celu wznowienia granic.
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5. Okazano granice drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 119 w Koniecwałdzie (przebieg
drogi w dużej części niezgodny z rzeczywistym - regulacja).
6. Sporządzenie protokołów zdawczo-odbiorczych odbioru robót geodezyjnych, przygotowanie
protokołu dot. przekazania części nieruchomości w zarząd przedszkola itp.
W zakresie planowania przestrzennego:
1. Trwają prace nad opracowaniem zm. planu Koniecwałd-Kępina. Wykonawca przygotował
projekt zmiany planu, który został wysłany do uzgodnienia i zaopiniowania w dniu
21.01.2020 r. wraz z wnioskiem rolnym do ministra o przeznaczenie gruntów rolnych pod
drogi publiczne o pow. 0,9524 ha.
2. 28.01.2020 r. zawarto umowę na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przy ul. Reja w Sztumie z Pracownią Architektury STUDIOPROJEKT Jakub
Sieniawski na kwotę 9.840 zł brutto. Termin wykonania planu - 28.10.2020 r. 14.02.2020 r.
Gmina Sztum umieściła obwieszczenie o przystąpieniu ww. prac i wyznaczyła termin 21 na
składanie wniosków i uwag.
3. 06.02.2020 r. zawarto umowę na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Górkach, obręb Barlewice z Pracownią Architektury STUDIOPROJEKT
Jakub Sieniawski na kwotę 27.060,00 zł brutto. Termin wykonania planu - 06.11.2020 r.
4. 07.02.2020 r. projekt zmiany planu „Centrum miasta Sztum ” na budowę windy został
wysłany do uzgodnienia i zaopiniowania. Instytucje mają 14 dni, aby zaopiniować projekt
planu.
5. Na początku lutego 2020 r. wysłano pisma do właścicieli zaniedbanych nieruchomości przy
ul. Mickiewicza i Osińskiego z prośbą o poprawę estetyki elewacji i bezpieczeństwo
przechodniów, z uwagi na złym stanie techniczny ich nieruchomości.
Wydano:
1. 10 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2. 12 decyzji o warunkach zabudowy,
3. 2 decyzje przenoszące warunki zabudowy na inny podmiot,
4. 1 zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego budynku,
5. 1 zaświadczenie o numerze porządkowym,
6. 22 zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie lub studium.
Ponadto:
- przekazano do GUS zestawienie numerów porządkowych nieruchomości z lutego br.
W toku są postępowania dotyczące:
1. Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa linii kablowej do
zasilania budynków mieszkalnych w Zajezierzu),
2. 33 sprawy dotyczące ustalenia warunków zabudowy,
3. 5 spraw dotyczących ustanowienia na gruncie gminy służebności przesyłu.
VI. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:
W zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych
1. W okresie sprawozdawczym przygotowano i złożono w Wojewódzkim Biurze Geodezji i
Terenów Rolnych wniosek o dofinansowanie modernizacji drogi gminnej Kępina – Koniecwałd.
Wartość zadania wynosi 421 749,93 zł z czego wnioskowane dofinansowanie z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych to 100 000,00 zł.
2. W okresie sprawozdawczym zakończył się na terenie Miasta i Gminy Sztum montaż instalacji
fotowoltaicznych. Łącznie zamontowano 54 instalacje, z czego 52 instalacje na budynkach osób
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3.

4.

5.

fizycznych i 2 instalacje na budynkach użyteczności publicznej. Był to ostatni etap realizacji
projektu pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i
Gminie Sztum. W ramach projektu zamontowano łącznie 127 instalacji OZE (22 kotły na
biomasę, 26 kolektorów słonecznych, 25 pomp ciepła i 54 panele fotowoltaiczne).
W związku ze wsparciem udzielanym Stowarzyszeniu „Zróbmy coś razem – Sztumskie Pole”
przygotowano i skierowano do potencjalnych wykonawców zapytanie ofertowe w sprawie
wykonania placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w
Sztumskim Polu. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. Poprawa jakości życia
mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego i ekologicznego
ogródka społecznego w Sztumskim Polu, na realizację którego Stowarzyszenie otrzymało grant
w wysokości 43 353 zł. Planowany termin wykonania inwestycji to 15 maja 2020 r.
W okresie międzysesyjnym przygotowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego wniosek aplikacyjny o przyznanie rekomendacji do uzyskania
pomocy finansowej udzielanej przez Sejmik Województwa Pomorskiego na dofinansowanie
zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo
Pomorskie 2020” realizowanych na terenach wiejskich. Wniosek na zadanie pn. „Inwestujemy
w aktywność mieszkańców - modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w sołectwie
Postolin” dotyczy budowy studni głębinowej na boisku wiejskim w Postolinie. Całkowita
wartość zadania wynosi 31 101,00 zł, wkład własny mieszkańców oszacowano na 720,00 zł.
Wnioskowa kwota dofinansowania wynosi 10 000,00 zł, jest to maksymalna kwota
dofinansowania, jaką można otrzymać w ramach niniejszego programu.
W dniach 5-7.02.2020 r. odbyło się w Ritterhude III spotkanie robocze partnerów miast
partnerskich w ramach projektu pn. Integracja europejskich i lokalnych działań na rzecz ochrony
klimatu „ Briding European and Local Climate Action – BEACON”. Jednym z działań projektu
jest nawiązanie współpracy szkół z Ritterhude i Sztumu w zakresie realizacji działań na rzecz
ochrony klimatu oraz wsparcie przy opracowywaniu Gminnego Programu Niskoemisyjnego. W
wyjeździe uczestniczyło dwóch przedstawicieli urzędu i dwóch przedstawicieli szkoły. Koszty
wyjazdu pokryte zostały z budżetu projektu.

W zakresie utrzymania zieleni.
1.

W dniu 13.02.2019 r. ogłoszono przetarg na zadanie: Dostawa, posadzenie, montaż i pielęgnacja
kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych w konstrukcjach kwietnikowych i gazonach na
terenie miasta Sztum oraz demontaż i przechowanie konstrukcji kwietnikowych. Zadanie
obejmuje okres od 15.05.2020 do 16.05.2022 roku. Termin składania ofert do 17.03.2020 r.
10:00. Termin otwarcia ofert 17.03.2020 r. o godz. 10:30.
W zakresie kultury, sportu, zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi,
współpracy z zagranicą, turystyki, promocji i ochrony środowiska

1.

W dniu 05 lutego br. ogłoszony został II nabór w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych:
1) w zakresie turystyki i krajoznawstwa:
a) organizacja cyklu minimum 3 rajdów rowerowych turystycznych upowszechniających
wiedzę o Ziemi Sztumskiej skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum
połączonych z pogadanką na temat zasad ruchu drogowego dla rowerzystów – do 4.000 zł.
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2) w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a) opieka paliatywna nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową z terenu Miasta i Gminy
Sztum – do 5.000 zł,
3) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
a) organizacja i realizacja Harcerskiej Akcji Letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i
Gminy Sztum – do 5.000 zł,
b) Organizacja projektu kulturalno – edukacyjnego z okazji rocznicy wejścia Polski do Unii
Europejskiej – do 3.500,00 zł.
c) Organizacja warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum
– do 4.000,00 zł.
Zadania zainicjowane w Mieście i Gminie Sztum w ramach animacji przestrzeni publicznej
poprzez projekty kulturalno - edukacyjne integrujące społeczność lokalną i wzbogacające
życie kulturalne Gminy:
a) Sztum jest fit - Organizacja zajęć fitness na świeżym powietrzu 3 x w tygodniu w miesiącach
maj, czerwiec, wrzesień, dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum – do 2.500 zł. Termin
składania ofert mija w dniu 26.02.2020r.
2.

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.

3.

W okresie międzysesyjnym na podstawie złożonych przez Kluby sportowe wniosków o
przyznanie stypendium sportowego za wybitne wyniki sportowe Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum przyznał stypendia. W wyznaczonym na składanie wniosków terminie tj. do 31 stycznia
br. 2 kluby sportowe złożyły 3 wnioski o przyznanie stypendium. Po analizie dokumentów,
wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Stypendia sportowe w wysokości 2 200,00
zł rocznie każde, przyznano: Oliwii Majewskiej i Miłoszowi Kamińskiemu – zawodnikom
Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokolik oraz Kacprowi Traczewskiemu – zawodnikowi
Klubu sportowego Victoria Sztum. Nagrody wręczono podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej
w Sztumie, w części uroczystej.

4.

W okresie międzysesyjnym w dniu 11 lutego br. firma Geneva Trust Polska sp. z o.o. przy
wsparciu organizacyjnym Miasta i Gminy Sztum przeprowadziła badania mammograficzne dla
kobiet w wieku 50-69 lat. Z badań skorzystało 27 pań.

5.

W okresie międzysesyjnym odbywały się zabawy karnawałowo- choinkowe w sołectwach
gminy Sztum W organizowanych spotkaniach czynnie brał udział Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum. Podarunkiem od władz samorządowych były cukierki dla uczestników spotkań.

W okresie międzysesyjnym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zostało objęte
przedsięwzięcie:
1. Konkurs „Bezpieczna droga z domu do szkoły”, organizowany przez Transport Lubiński,
którego podsumowanie planowane jest w marcu 2020 roku.
W okresie międzysesyjnym odbyło się 1 przedsięwzięcie objęte Patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum:
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1. II bieg „XXI Zimowego Grand Prix Sztumu w Biegach i marszu Nordic Walking”, organizowany
przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR w Sztumie, w dniu 1 lutego 2020 roku. Kolejny
bieg i podsumowanie Grand Prix Sztumu odbędzie się w dniu 29 lutego 2020 roku.
Obecnie weryfikacji i ocenie formalnej podlegają 2 wnioski o objęcie Patronatem Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum przedsięwzięć:
1. Degustacje Wielkanocne Konfraterni, organizowane przez Wielką Konfraternię Zacnego Jadła,
Napitku i Rękodzieła, w dniu 28 marca 2020 roku.
2. Wrak Race, organizowane przez Sołtys Sołectwa Piekło, w dniu 5 kwietnia 2020 roku.
VII. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ:
1. Projekt pn. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum”

1)

2)

a)
b)
c)
d)
e)
2.

1)
2)
3)
3.

1)
2)
3)
4)

realizowany w ramach RPO WP 2014 – 2020 (6.2.2. Rozwój usług społecznych). Całkowita
wartość projektu: 1 388 988 zł, w tym dofinansowanie 1 319 538 zł (95%). Okres realizacji
projektu: kwiecień 2018 – czerwiec 2020.
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.
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”.
Działania w okresie międzysesyjnym to m.in:
sporządzenie raportu okresowego za IV kwartał 2019 r.;
przesłanie do IZ podpisanej informacji pokontrolnej - w wyniku kontroli przeprowadzonej
w dniach 16-20.01.2020 r. nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień;
12.02.2020 r.- otrzymanie trzeciej transzy zaliczki na realizację działań projektowych w łącznej
kwocie 221 121,30 zł.;
ogłoszenie otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr
RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20;
analiza możliwych działań - konkurs w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych
RPO WP 2014-2020.
Projekt „JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS”
sporządzenie i złożenie sprawozdania z realizacji zadania publicznego w 2019 r.;
przygotowanie prezentacji multimedialnej dot. przebiegu realizacji zadania w 2019 r.;
sporządzenie i złożenie oferty w ramach otwartego konkursu ofert w ramach Programu MRPiPS
„Od zależności ku samodzielności”- edycja 2020.
Projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum”. Projekt znajduje się w okresie trwałości.
sporządzenie harmonogramu pracy świetlic komputerowych na miesiąc luty 2020 r. w ramach
utrzymania wskaźników rezultatu w okresie trwałości projektu;
wizytacja 30 gospodarstw domowych prowadzona przez pracownika socjalnego pod kątem
prawidłowego wykorzystania sprzętu komputerowego użyczonego w ramach projektu;
sporządzenie protokołu odbioru częściowego wraz z rozliczeniem świadczonej usługi dostępu
do szerokopasmowego Internetu za m-c styczeń 2020 r.;
rozeznanie rynku na wykonanie usługi dot. naprawy sprzętu komputerowego w ramach trwałości
projektu.
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4. Projekt „Kawa dla Seniora” – realizowany w Pizzeria „ROMA” oraz „Caffe Figaro”. Obecnie

213 seniorów posiada bony na kawę/herbatę.
5. Klub Integracji Społecznej. Projekt skierowany jest do osób dotkniętych i zagrożonych

ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej, w tym osób
niepełnosprawnych. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia osób
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W ramach projektu wsparciem
objętych jest 5 osób z terenu Miasta i Gminy Sztum.
1) Działania w okresie międzysesyjnym to m.in:
a) rekrutacja nowych uczestników KIS;
b) wybór wykonawcy oraz zawarcie umowy z wykonawcą realizującym zajęcia edukacyjne dla
uczestników KIS w 2020 roku;
c) indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym dla uczestników KIS.
6. Klub Senior+ AMATOR:
1) sporządzenie i złożenie sprawozdania z realizacji zadania – funkcjonowanie Klubu Senior+ w
2019 r.;
2) przekazanie środków finansowych w wysokości 127 000,00 zł na rachunek bankowy
Stowarzyszenia „Labuntur Anni” na realizację zadania w 2020 r.;
3) sporządzenie i złożenie oferty w ramach Otwartego Konkursu ofert – Program wieloletni
„SENIOR+” na lata 2015-2020 edycja 2020 r.
7. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 –
edycja 2020.
1) sporządzenie i złożenie oferty w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Przewlekle
Chorym „Dar Serca” oraz Sztumskim Centrum Kultury w ramach otwartego konkursu ofert w
ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 20142020 – edycja 2020;
2) sporządzenie umów o partnerstwo.
8. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy
Sztum wydano 2675 Kart tradycyjnych oraz 477 elektronicznych. Liczba rodzin, które otrzymały
SKDR wynosi 789.
9. Teleopieka, tzw. „Guzik życia” – 10 osób oraz „guzik życia” z czujnikiem upadku – 5 osób.
„Koperta życia”- 215 osób.
10. 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.
11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019:
1) monitorowano 10 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, motywując do podjęcia
leczenia;
2) do GKRPA zostały zgłoszone 2 osoby;
3) na posiedzenie GKRPA zostało wezwanych 19 osób, z czego 13 osób zgłosiło się;
4) odbyło się 5 posiedzeń GKRPA oraz 1 wspólne;
5) w Punkcie Konsultacyjnym „Krokus” udzielono 44 porady;
6) Rozpatrywano wnioski złożone przez placówki oświatowe na realizację zadań na rzecz
mieszkańców Miasta
i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i
Gminy Sztum na rok 2020.
12. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie:
1) w okresie międzysesyjnym do Przewodniczącej GZI wpłynęło 13 Niebieskich Kart;
2) zwołano 43 grupy robocze w celu podjęcia działań na rzecz rodzin, w których stwierdzono
zjawisko przemocy;
3) wizytowano 41 środowisk, w których stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną i/lub
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uzależnienie;
4) prowadzono 5 Niebieskich Kart, gdzie ofiarami są dzieci;
5) w dniu 29 stycznia br. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
w Sztumie;
6) złożony został wniosek aplikacyjny w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”;
7) 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;
8) w każdy czwartek w siedzibie GKRPA w Sztumie dyżur pełni osoba ze Stowarzyszenia
Integracja na Plus, która udziela informacji dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
13. Dział Realizacji Zadań Zleconych
1) W okresie od 22.01.2020 r. do 19.02.2020 r. przyjęto ogółem: 165 wniosków, wydano 229
decyzji/ informacji administracyjnych.
2) Wysokość wypłaconych wszystkich świadczeń w Dziale ZL w miesiącu styczniu 2020 r.
wyniosła - 2.197.240,23 zł.
3) Liczba świadczeniobiorców otrzymujących wypłaty w Dziale ZL na przykładzie m-ca stycznia
2020 r.:
a) zasiłki rodzinne
492 osoby
b) świadczenie rodzicielskie
45 osób
c) jednorazowa zapomoga
8 osób
d) świadczenia opiekuńcze
804 osoby
e) fundusz alimentacyjny
139 osób
f) dodatki mieszkaniowe i energetyczne
289 osób
g) świadczenie wychowawcze
1802 osoby (2958 dzieci)
14. Udzielane wsparcie w Dziale APS:
1) W okresie międzysesyjnym sporządzono 174 decyzje administracyjne w zakresie świadczeń z
pomocy społecznej.
2) Z pomocy finansowej skorzystało 179 rodzin (340 osób w rodzinie) oraz z pomocy niefinansowej
173 rodziny (469 osób w rodzinie).
3) W roku 2020 r. z pomocy finansowej i niefinansowej skorzystało 311 rodzin, tj. 667 osób
w rodzinie, a świadczenie przyznane decyzją miało 321 osób.
4) Przeprowadzono 113 wywiadów środowiskowych, podpisano 6 nowych kontraktów socjalnych.
5) W schroniskach przebywało 7 klientów.
6) 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).
7) Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 30 osób, natomiast w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 13 osób.
8) Ze wsparcia w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie korzystało 15 seniorów (w tym 5 w
ramach projektu).
9) Wsparciem w postaci gorącego posiłku objętych było 149 osób, (w tym 49 dzieci w przedszkolu,
94 uczniów w szkołach, 6 osób dorosłych).
10) Ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych objęto 4 osoby.
11) Ze wsparcia w postaci pracy socjalnej skorzystało 58 rodzin (116 osób 46 ), w tym ze
świadczenia wyłącznie pracy socjalnej (bez udzielenia pomocy finansowej): 29 rodzin (78
osób).
12) Objęto 3 osoby wsparciem w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –
edycja 2019-2020.
13) W środowiskach rodzin zagrożonych kontynuowano wsparcie w postaci 2 asystentów rodziny
(dla 22 rodzin), oraz 1 rodzina korzysta z pomocy rodziny wspierającej.
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14) W miesiącu styczniu b/r w pieczy zastępczej umieszczonych było 26 dzieci, w tym 17 w
zawodowej lub spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz 9 dzieci w Domu dla Dzieci. Odpłatność
za rodzinę zastępczą za miesiąc styczeń 2020 r. wyniosła 4 635,86 zł, natomiast za pobyt w Domu
Dziecka – 11 848,04 zł.
15) Interwencja w rodzinie, wystąpienie z wnioskiem do Sądu o umieszczenie małoletniego dziecka
w pieczy zastępczej w trybie zabezpieczenia, wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”.
16) Sporządzono do Sądu Rodzinnego 2 wnioski o wgląd w sytuację rodziny.
17) Pomoc dla pogorzelców - czteroosobowej rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru domu w
dniu 27.01.2020 r. Kontakt z instytucjami, osobami prywatnymi w sprawie pomocy,
wystosowanie apeli, pism do sponsorów/hurtowni z materiałami budowlanymi z zapytaniem o
możliwość udzielenia wsparcia.
I.

VIII. W ZAKRESIE OŚWIATY:
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 emocjonalnospołeczne, terapii pedagogicznej) dla dzieci w wielu 3-6 lat uczęszczające do Publicznego
Przedszkola w Sztumie, w Czerninie, w Gościszewie, do Oddziału Przedszkolnego i Punktu
Przedszkolnego w Nowej Wsi,
 organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne (m.in.:
zajęcia językowe, pogotowie dydaktyczne, warsztaty naukowo-techniczne, zajęcia
matematyczno-przyrodnicze, zajęcia programowania, wyjazdy edukacyjne) dla dzieci w
wieku 3-6 lat uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Sztumie, w Czerninie, w
Gościszewie, do Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego w Nowej Wsi,
 organizację szkoleń dla nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu indywidualnej pracy z
dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 organizację szkoleń dla nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności w posługiwaniu
się technologią informacyjno-komunikacyjną oraz stosowania nowoczesnych metod i form
pracy sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych,
 doposażenie przedszkoli w nowoczesny sprzęt multimedialny i komputerowy oraz pomoce
dydaktyczne i zabawki, a także meble i materiały papiernicze.
Działania realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, narzędzi
TIK i aktywizujących metod pracy.
W okresie międzysesyjnym:
 realizowano zajęcia w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,
zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-17:00
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 realizowano zajęcia specjalistyczne i zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz
umiejętności uniwersalne w pięciu Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego, tj. w
Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Kubusia Puchatka w
Sztumie, w Zespole Szkół Publicznym Przedszkolu w Czerninie, w Zespole Szkół
Publicznym Przedszkolu w Gościszewie, w Oddziale Przedszkolnym w Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi oraz Publicznym Punkcie Przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi;
 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest
przeprowadzenie interaktywnych warsztatów rozwijających wiedzę i podstawowe
umiejętności naukowo-techniczne z zastosowaniem metod aktywizujących opartych m.in.
na eksperymencie, metodzie badawczej i doświadczalnej, grach, animacjach, pracy
grupowej i indywidualnej. Warsztaty naukowe przeznaczone dla dzieci publicznych
placówek przedszkolnych. Wartość planowanego zamówienia ok. 5 400,00 zł;
 weryfikowano i rozliczono dostawy pomocy dydaktycznych i zabawek zakupionych w celu
realizacji zajęć w ramach przeprowadzonego postepowania na Dostawę pomocy
dydaktycznych i zabawek;
 przeprowadzono analizę wydatków 2019 i 2020 roku i przygotowano harmonogram działań
na I kwartał 2020 roku.
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
W okresie międzysesyjnym:
a) przygotowano harmonogram działań oraz wnioski o pożyczkę w związku z rozpoczęciem
realizacji zadań w ramach projektów grantowych:
 pn. Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie placu
zabaw oraz utworzenie ekologicznego ogródka społecznego w Gościszewie – projekt
realizowany przez Sztumskie Towarzystwo Oświatowe;
 pn. Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie placu
zabaw oraz utworzenie ekologicznego ogródka społecznego w Nowej Wsi – projekt
realizowany przez stowarzyszenie Nasza Szkoła;
3. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
W lutym wszystkie szkoły zostały zgłoszone do programu powszechnej nauki pływania w
ramach projektu „Umiem pływać”. Operatorem wojewódzkim projektu jest WOPR Słupsk.
Projekt „Umiem pływać” współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego.
Projekt zakłada zajęcia od września do grudnia 2020, na basenie w Centrum Sportu i Rekreacji
w Kwidzynie. W nauce pływania wezmą udział uczniowie z klas I-III szkół podstawowych.
II.

Realizacja działań związanych z obsługą administracyjno-finansową szkół oraz zadań
własnych gminy w zakresie oświaty.
1. Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum:
 przygotowano zapotrzebowanie na środki finansowe na stypendia i zasiłki szkolne od
stycznia do czerwca 2020 roku oraz przesłano do Kuratorium w Gdańsku.
 wydano 2 decyzje przyznające zasiłek szkolny dla uczniów znajdujących się przejściowo w
trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego na łączną kwotę 1240,00 zł.
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2. Przygotowano zarządzenie Burmistrza: w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie

dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w formie elektronicznej.
3. Przygotowano uchwały:
 w sprawie: określenia kryteriów oraz przyznania im liczby punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Miasto i Gminę Sztum, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół;
 w sprawie: określenia kryteriów oraz przyznania im liczby punktów na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum;
 w sprawie udzielenia dyrektorowi Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
4. Przekazano do Mennicy Polskiej pieczęcie urzędowe zlikwidowanych i przekształconych
jednostek w celu zniszczenia.
5. Przeprowadzono kontrole wykorzystanej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia
2019 roku dotacji przyznanej z budżetu Miasta i Gminy Sztum na pokrycie kosztów bieżącej
działalności w niepublicznych placówkach:
 Niepublicznym Przedszkolu im. „Na Słonecznej Górce“,
 Niepublicznym Przedszkolu Tęczowym Jaś Beatka Franek w Sztumie,
 Szkole Podstawowej w Barlewiczkach,
6. Realizowano czynności kontrolne w zakresie prawidłowości wykorzystania w okresie od 1
stycznia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku dotacji przyznanej z budżetu Miasta i Gminy
Sztum na pokrycie kosztów bieżącej działalności Punktu Przedszkolny „Dzwoneczek” w
Sztumie.
7. Przeprowadzono szczegółową analizę wynagrodzeń nauczycieli za 2019 rok i Sporządzono
sprawozdanie z 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 108.850,01 zł, mianowani
119.360,38 zł, dyplomowani 756.619,85 zł. Z uwagi na powyższe nie ma konieczności
wypłaty dodatku uzupełniającego.
8. Sporządzono informację w zakresie wykorzystania otrzymanych dotacji za IV kwartał 2019
roku.
9. Sporządzono sprawozdanie z realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów w 2019 roku.
10. Przygotowano aneks do umowy na dowóz uczniów do SOSW w Barcicach i Uśnicach w
związku ze zwiększeniem liczby uczniów uprawnionych do przewozu.
11. Przygotowano aneksy do umów na dowóz uczniów do szkół podstawowych w związku ze
zmianą rozkładów jazdy w II półroczu.
12. Przygotowano informację z wykonania budżetu za 2019 rok w zakresie działań oświatowych.
13. Przygotowano sprawozdania o udzielonych zamówieniach dla poszczególnych szkół za rok
2019.
14. Prowadzono nadzór nad przebiegiem prac remontowych budynku gospodarczego Szkoły
Podstawowej w Nowej Wsi.
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III.

Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
1) 29 stycznia uczniowie klasy VIA wzięli udział w zajęciach na temat hejtu – # JEST NAS
WIĘCEJ. Autorami scenariusza zajęć jest fundacja ORANGE, zaś partnerami kampanii
fundacja „Dajemy Dzieciom siłę” oraz Ministerstwo Cyfryzacji. W trakcie zajęć uczniowie
zapoznali się z terminem hejtu, nauczyli się jak reagować na hejt oraz uczestniczyli w
dyskusji – „Kim jest osoba która hejtuje”. W ramach kampanii #JEST NAS WIĘCEJ
powstał symbol – to pomarańczowa sznurówka, którą otrzymali uczniowie na znak
sprzeciwu z hejtem.
2) 29 stycznia br. uczniowie klasy VI C i VI E spotkali się z Panią Agnieszką Ranachowską –
właścicielką KULKOLANDII „Chatka Skrzatka”. Nasz gość zachęcał uczniów do nauki,
samodoskonalenia się i rozwijania pasji związanych przyszłym zawodem. Przekazała też
wiele cennych informacji na temat zakładania i prowadzenia własnej firmy.
3) 2 lutego po raz kolejny dzieci z naszej szkoły uczestniczyły w koncercie muzycznym z
cyklu „Spotkania z muzyką”. Tym razem z okazji rozpoczynającego się Nowego Roku i
związanego z nim początku karnawału tematem występu był „Karnawał w Rio”.
4) 3 lutego dla uczniów klasy 3A odbyły się zajęcia podsumowujące zdobyte wiadomości na
temat wynalazków i ich odkrywców. W trakcie zajęć dzieci oglądały preparaty pod
mikroskopem oraz inne przygotowane przez siebie preparaty i poznawały „mikroświat”.
Celem tych zajęć było rozbudzenie zainteresowań dzieci nauką, która jest tak ważna na tym
etapie edukacji.
5) 4-6 lutego w ramach działania Stolice Europy z czasownikiem uczniowie kl. VI odwiedzili
stolice Europy. Była to podróż po przygotowanych dla nich stacjach zadaniowych.
Wszystkie zadania miały na celu sprawdzenie wiadomości dotyczących czasownika.
Uczniowie min. układali trimino, domino frazeologiczne, odczytywali kody QR.
6) 6 lutego odbył się Bal Karnawałowy dla uczniów klas I – III. Dzieci przebrane były za
bohaterów znanych bajek, bal poprowadzony był przez wodzirej. Bal umożliwił dzieciom i
wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Nad całością czuwały
wychowawczynie i Rodzice.
7) 7 lutego uczniowie wzięli udział w przedsięwzięciu edukacyjnym przygotowanym przez
Krakowską Fundację PLENEROWNIA pt. Kufer Pełen Dziedzictwa. Tytułowy kufer
wypełniają przedmioty będące pamiątkami przeszłości, przykładami lub symbolami
odnoszącymi się do dziedzictwa kulturowego, elementami obrazującymi jego różnorodność
oraz wielowymiarowość. W zamyśle kufer od 27 stycznia wędruje po szkołach, będąc
pretekstem do prowadzenia zajęć dotyczących dziedzictwa kulturowego. W lutym dotarł do
naszej szkoły. Dzięki jego zawartości uczniowie poszukiwali odpowiedzi, m.in. na pytania:
Czym jest „dziedzictwo”? Po co nam ono? Jakie płyną z niego korzyści? Wypełniali także
karty inwentaryzacyjne eksponatów muzealnych i opisywali zawarte w nim przedmioty.
8) 9 lutego odbyły się zajęcia z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej, w której
uczestniczyły klasy VD i VIA - realizacja projektu "Hazard, nie dziękuję" oraz prezentacja
formacji Służba Celna.
9) 10 lutego odbył się apel podsumowujący pierwsze półrocze nauki. Zostały również
wręczone dyplomy dla nagrodzonych w szkolnym konkursie recytatorskim i szkolnym
przeglądzie talentów.
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10) 12 lutego odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników. Podczas

11)
12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

spotkania w bibliotece pierwszaki poznały zasady korzystania z zasobów biblioteki i
czytelni, otrzymały pamiątkowe dyplomy i zakładki do książek, a przede wszystkim
wypożyczyły pierwsze książki z naszej biblioteki.
10-14 lutego działała Poczta Walentynowa zorganizowana przez Samorząd Uczniowski.
12-13 lutego odbyła się Walentynkowa loteria fantowa. Każdy uczeń mógł wziąć udział
losowaniu, w którym każdy los ukrywał jakiś upominek.
13 lutego uczniowie wzięli udział w koncercie „Złota Trąbka”. Zagrało trio z Łódzkiego
Biura Koncertowego "Wirtuoz". I mali i duzi dali się porwać pięknym brzmieniom
instrumentów dętych.
13 lutego uczniowie klas VI C i VI E wzięli udział w spotkaniu z doradczyniami
zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie, które omówiły lokalny rynek pracy,
zawody nadwyżkowe, zrównoważone i deficytowe naszego powiatu wykorzystując
narzędzie - Barometr zawodów. Ponadto uczniowie uczestniczyli w warsztatach, które
dotyczyły skojarzeń zawodowych i zawodów przyszłości.
14 lutego podczas przerw uczniowie sprawdzali swoją wiedzę, biorąc udział w miłosnych
konkursach polonistycznych, m.in.: wskazywali słynne literackie pary kochanków,
redagowali miłą wiadomość do wylosowanego bohatera literackiego oraz grali w
polonistyczne 5 sekund, Na lekcjach języka polskiego, korzystając z różnych słowników
oraz TIK wyszukiwali frazeologizmy ze słowem miłość, poszukiwali synonimów,
antonimów i określeń tego słowa, bo w końcu miłość niejedno ma imię.
18 lutego uczniowie klasy IIIB wzięli udział w wycieczce do Biblioteki Dziecięcej
Sztumskiego Centrum Kultury. Celem wycieczki było zapoznanie z zawodem
bibliotekarza, rozbudzenie zainteresowania czytelnictwem. Podczas wizyty uczniowie
zwiedzili bibliotekę, zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla dzieci.
19 lutego odbyło się spotkanie uczniów klas VC i VI B z przedstawicielem Powiatowej
Komendy Policji na temat hejtu internetowego, odpowiedzialności za zamieszczane treści
na portalach internetowych oraz szkodliwości zażywania dopalaczy.
20 lutego uczniowie klasy VE uczestniczyli w spotkaniu Panią Anną Konopką - prezentacja
zawodu fizjoterapeuty. Pani Ania przybliżyła uczniom sposoby rehabilitacji osób po
różnorakich urazach, oraz rodzaje masażów. Uczniowie dowiedzieli się, że fizjoterapeuta
to osoba, która poprzez ćwiczenia i zabiegi pomaga ludziom chorym. Spotkanie
zdecydowanie pobudziło dziecięcą ciekawość i wyzwoliło refleksje związane z wyborem
przyszłego zawodu.
20 lutego w Tłusty czwartek uczniowie kl. V i VI odpowiadali na lekcjach języka polskiego.
Skąd wziął się obyczaj jedzenia pączków? Jak poprawnie odmienić ten wyraz? Ile znaczeń
ma pączek? Jakie znamy staropolskie przysłowia związane z tym dniem? Jak wygląda
pączek?
20 - 21 lutego uczniowie uczestniczyli w warsztatach w „Czekoladowym autobusie” –
zabawa, edukacja i czekoladowa integracja. Nauka o historii czekolady, technik jej
przygotowywania i wykorzystania, sposoby odróżniania prawdziwej czekolady od
wyrobów czekoladopodobnych – zdrowy styl życia.
21 lutego uczniowie klas V i VI wzięli udział w polonistycznym escape roomie, czyli pokoju
zagadek w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Aby zdobyć klucz do
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skarbu, musieli rozwiązać 6 interaktywnych zadań, m.in. zdobyć 1000000 w Milionerach,
zagrać w Pomysłówkę, posegregować wyrazy, biorąc pod uwagę zasady ortograficzne. Na
zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody. Dodatkową atrakcją były zabawy
detektywistyczne podczas przerw na szkolnych korytarzach: kto znajdzie wyrazy z
trudnością ortograficzną? Kto objaśni trudne słowa? Jakie błędy językowe popełniamy
najczęściej? Uczniowie biorący udział w polonistycznej zabawie edukacyjnej odpowiadali
na pytania ukryte na szkolnych korytarzach, wypełnij kartę detektywa i oddawali swojemu
poloniście.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:

1) 28 stycznia odbył się koncert muzyczny - Hiszpańska Przygoda, uczniowie zapoznali się z
instrumentami szarpanymi – gitara.
2) 29 stycznia odbyło się zebranie rodziców. Podsumowanie wyników nauczania i zachowania
za I okres:
 analiza realizacji priorytetów (dydaktycznych i wychowawczych), przedstawienia
kierunków
 działań w II okresie w koncepcji pracy szkoły i nauczyciela w odniesieniu do sfery
dydaktycznej i wychowawczej, w tym programu wychowawczo - profilaktycznego,
zaplanowanych i zrealizowanych konkursów, przedsięwzięć;
 przypomnienie realizowanych programów, projektów, akcji, w tym program: Nowy
Program dla Szkół, dotyczący programu Owoce i warzywa oraz Przetwory mleczne,
Szkoła Promująca Zdrowie - zasady zdrowego śniadania - pogadanka dla rodziców;
 przedstawienie regulacji zapisu WZO - wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w
odniesieniu do oceny śródrocznej - analiza zespołu klasowego i indywidualnego
podsumowania sfery dydaktyczno - wychowawczej ucznia za I okres - karta osiągnięć
ucznia ze wskazówkami, kierunkami działań w II półroczu;
 przedstawienie spraw różnych: aktualizacja oświadczeń rodziców, Rada Rodziców,
oraz wszystkich aktualnych i ważnych spraw wewnątrzklasowych - style uczenia się,
mózg i jego możliwości;
 warsztaty profilaktyczne realizowane w ramach projektu „Nie przegraj młodości” w
oparciu o scenariusz i film edukacyjny mające na celu zdobycie umiejętności
dostrzegania sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że dziecko może wchodzić na
drogę przestępczą lub mieć kontakt ze środowiskiem przestępczym oraz jak należy
rozmawiać z dzieckiem i jak się do tej rozmowy przygotować, jeśli zauważyliśmy
występowanie niepokojących sygnałów;
 konsultacje społeczne, dotyczące planów I etapu modernizacji i rozbudowy
monitoringu wizyjnego w szkole. Modernizacja ma służyć zapewnieniu
bezpieczeństwa uczniów, pracowników i ochrony mienia.
3) 31 stycznia udział w gminnym etapie w dwa ognie w Czerninie – 1 miejsce zajął zespół
dziewczyn z SP Nr 2, 2 miejsce zespół chłopców.
4) 4 lutego odbyło się spotkanie ósmoklasistów z przedstawicielami Zespołu Szkół im.
Kasprowicza w Sztumie.
5) 6 i 10 lutego odbył się wyjazd klas IV, V, VII i VIII na lodowisko w Malborku.
6) 7 lutego udział uczniów w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego w Wejherowie.
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7) 7 lutego udział w półfinale wojewódzkim w dwa ognie w Kwidzynie - 3 miejsce dziewcząt.
8) 7 lutego odbyło się podsumowanie projektów realizowanych we współpracy z ADM
Czernin. Nadanie odznaki Przyjaciela Szkoły - Dyrektor firmy ADM Czernin S.A p. Maciej
Komorowski p. Małgorzata Jaworska i Katarzyna Knapik.
9) 11 lutego obchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem! W ramach tego
dnia przeprowadzono pogadankę profilaktyczną, zachęcono do aktywnego uczestnictwa we
współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online ze szczególnym zwróceniem
uwagi na istotę współpracy przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci oraz na
promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie
kultury zrozumienia.
10) 12 lutego odbył się Bal Karnawałowy klas 1-3, klas 4-6, klas 7-8.
11) 13 lutego uczniowie przygotowujący się do konkursów historycznych wzięli udział w
warsztatach historycznych w Stoczni Gdańskiej.
12) 14 lutego w ramach Walentynek zorganizowano Drzewko szczęścia – powiedz komuś coś
miłego.
13) 17 lutego udział w Mistrzostwach Powiatu w mini piłkę siatkową w Czerninie – 2 miejsce
dziewcząt i 1 miejsce chłopców.
14) 18 lutego udział w powiatowych zawodach w piłkę siatkową w Mikołajkach Pomorskich –
1 miejsce dziewcząt i chłopców.
15) 18 lutego odbyły się zajęcia edukacyjne w Pionkolandii – kl. 2b – Kodowanie.
3. Zespół Szkół w Czerninie:

1) 31 stycznia br. w sali gimnastycznej odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w "Dwa Ognie
Usportowione". Do rywalizacji stanęły zespoły z SP nr 1 Sztum , SP nr 2 Sztum, SP
Mikołajki Pomorskie i SP Czernin. W grupie dziewcząt zwyciężyły uczennice z SP 2 Sztum.
W grupie chłopców zwyciężył zespół z Czernina Zwycięskie zespoły będą reprezentować
powiat sztumski w półfinale wojewódzkim Igrzysk Dzieci w Kwidzynie.
2) 31 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich odbyły się eliminacje III
stopnia Wojewódzkiego Konkursu z Geografii dla uczniów szkół podstawowych
województwa pomorskiego. Szkołę reprezentował Cyprian Kapuściński uczeń klasy
siódmej, przygotowywany przez nauczycielkę geografii Beatę Fijałkowską. Cyprian zdobył
tytuł Finalisty Konkursu z Geografii.
3) 1 lutego odbył się Turniej Tenisa Stołowego Otwarte Mistrzostwa Czernina.
4) 5 -7 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Sztum i
przedstawicieli Zespołu Szkół w Czerninie z urzędnikami Ratusza w Ritterhude i
przedstawicielami szkół, w ramach programu na temat energii, klimatu i ochrony
środowiska. Naszą szkołę reprezentowały Beata Fijałkowska i Jadwiga Reichel. Celem
delegacji nauczycieli było nawiązanie współpracy ze szkołą z Ritterhude. Strona niemiecka
umożliwiła spotkanie z dyrektorami i nauczycielami szkół, na dwóch różnych poziomach
edukacyjnych. Nauczycielki zapoznały się z systemem edukacji w Niemczech, obejrzały
szkoły, zapoznały się z działaniami, jakie niemieccy uczniowie podejmują w trosce o
środowisko. Podczas spotkania w Realschule, omówiono wstępnie formy współpracy
uczniów z Czernina z uczniami z Ritterhude.
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5) 3 lutego br. ośmiu uczniów z klas VII- VIII wzięło udział w Europejskim Quizie
Finansowym. Każdy uczestnik konkursu odpowiadał na 20 pytań związanych z finansami,
pojęciami bankowymi, zadaniami matematycznymi dotyczącymi procentów. Celem tego
etapu było wyłonienie pary uczniów, która będzie reprezentowała szkołę w półfinale
krajowym 11 marca 2020 roku. Najlepsze wyniki w tym konkursie uzyskały uczennice
klasy VIII Agata Smukalla i Małgorzata Majewska.
6) 4 lutego br. psycholog szkoły uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Polską
Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego pt. „Mediacje rodzinne jako sposób
rozwiązywania konfliktów. Rola profilaktyki w budowaniu bezpiecznego otoczenia
dziecka". Podczas szkolenia odbywającego się w Gdańsku, zdobyła wiedzę z zakresu
mediacji rodzinnych oraz mediacji jako alternatywnej drogi do rozwiązywania sporów.
Zostały również omówione zasady odpowiedzialności nieletnich, relacja rodzic-szkoła w
przypadku problemów oraz rola mediacji w placówkach oświatowych. Szkolenie
prowadziła Sędzia Anna Maria Wesołowska.
7) 7 lutego br. uczniowie reprezentowali powiat sztumski w półfinale Wojewódzkich Igrzysk
Dzieci w "Dwa Ognie". Zawody odbyły się w Szkole Podstawowej nr 6 w Kwidzynie.
Zwyciężyli gospodarze a chłopcy z Czernina zajęli drugie miejsce.
8) 9 lutego br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Spotkaniu Noworocznym z okazji dnia
Babci i Dziadka, emerytów i rencistów które odbyło się Zajeździe Jonatan.
9) 12 lutego br. uczennica Emilia Sosnowska z klasy VIII brała udział w Mega olimpiadzie
wiedzy z chemii, która odbywała się w Gdańskim Liceum Lingwista.
10) W klasach I – III realizowany jest projekt „Akademia bezpiecznego puchatka” oraz projekt
„Kubusiowi przyjaciele natury”.
4. Szkoła Podstawowa w Gościszewie:

1) 7 lutego br. zorganizowano bal karnawałowy dla dzieci w wieku przedszkolnym połączony
z sesją zdjęciową.
2) 13 lutego br. odbyła się zabawa noworoczna dla uczniów w dwóch grupach wiekowych: kl.
I-III, klas IV-VIII.
3) w godzinach popołudniowych w sali gimnastycznej odbywają się zajęcia sportowe
organizowane przez Klub Sportowy „Ruch” Gościszewo, zajęcia taneczne dla dzieci i
dorosłych oraz zajęcia ogólnorozwojowe w ramach SKS – u.
5. Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w

Sztumie:
1) 29 stycznia br. w grupie dzieci 3 letnich odbył się „Dzień łamigłówek matematycznych”.
Celem zabaw było kształtowanie pojęć matematycznych.
2) 11 lutego br. w grupie 6 latków odbyły się zajęcia w ramach programu „Kubusiowi
przyjaciele natury”. W tym dniu przedszkolaki dowiedziały się dlaczego należy dbać o
swoje zdrowie i jeść warzywa i owoce.
3) 12 lutego br. dzieci z grupy 5-6 latków wzięły udział w konkursie plastycznym
organizowanym przez Stowarzyszenie „Zielony Puszczyk” pt. „Kredką, farbą – jak to czuje
– niech przyrodę namaluję”.

22 | S t r o n a

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

4) 13 lutego br. przedszkolaki z grupy 5-6 latków wzięły udział w konkursie plastycznym pt.
„Dbam o zdrowie”, organizowanym przez Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszych
Duszy Chrystusa Pana Solaris w Gdańsku.
5) 14 lutego br. obchodzono Dzień Świętego Walentego, który odbył się pod znakiem
przyjaźni oraz radości z przebywania z sobą nawzajem. Byłą to okazja do nabywania i
utrwalania u przedszkolaków postawy życzliwości. W tym dniu jak co roku obchodzono
EkoWalentynki, Dzieci ze swoimi rodzicami przynosili zużyte baterie, które wymieniali na
lizaki. Wyłoniono trzech rekordzistów, którzy otrzymali nagrody główne „Wielką
Encyklopedię Zwierząt” ufundowaną przez firmę ROGER z Gościszewa. W tym roku lizaki
zostały ufundowane przez Radę Rodziców, czekolady z kwoty przekazanej przez głównego
pomysłodawcę EkoWalentynek Dominika Dobrowolskiego.
6) 17 lutego br. przedszkolaki we wszystkich grupach obchodziły Dzień kota. Dzieci
programowały również trasę dla ozobota z uwzględnieniem odpowiednich komend.
Dodatkowo w ramach kampanii społecznościowej Cała Polska Czyta Dzieciom odbyło się
głośne czytanie pod hasłem „Emerytki bajki czytają i dzieciom czas w przedszkolu
umilają”. Gościem była emerytowana kucharka naszego przedszkola pani Danuta
Kotowska, która przeczytała przedszkolakom bajkę pt. „Kot w butach”.
7) 17 i 19 lutego br. w dwóch grupach tj. 5 i 5-6 latków odbyła się pedagogizacja dla rodziców
na temat „Dojrzałości szkolnej”.
8) 20 lutego br. dzieci z grupy 5-6 latków uczestniczyły w spotkaniu z ratownikiem
medycznym, który przybliżył dzieciom wiadomości na temat swojej pracy.
9) 21 lutego br. dwie grupy przedszkolne 5-6 latków udały się z wizytą do Biblioteki
Dziecięcej w Sztumie. Przy okazji dzieci zwiedziły nowy budynek biblioteki. Jak się
okazało jest wiele miejsca do spędzania czasu z przyjacielem - książką.
10) 25 lutego br. w grupie 5 – latków odbyły się warsztaty z rodzicami pt. „W świecie
dinozaurów”.
11) W dniach 3-10-17-24 luty br. dzieci z grupy 6 latków realizowały Międzynarodowy
Program Emocjonalno – Społeczny „Sanford harmony”, były to poniedziałkowe spotkania
z Ufoludkiem Zi. Celem zajęć było kształtowanie postaw prospołecznych, umiejętności
współdziałania w zespole i prawidłowych relacji koleżeńskich.
W dniach 4-7-20 luty br. w grupach przedszkolnych 4-5-6 latków odbyła się uroczystość z
okazji Dnia Babci i Dziadka. Przedszkolaki złożyły gościom najpiękniejsze życzenia w
formie prezentowanych wierszy, tańców i piosenek.
12) W dniach 10-14-17-19-24 luty br. w poszczególnych grupach odbyły się zebrania z
rodzicami, których celem było podsumowanie pracy w I półroczu roku szkolnego
2019/2020, a także przedstawienie wydarzeń i przedsięwzięć zaplanowanych na II półrocze.
13) Dodatkowo w grupach realizowane są projekty:
• „Wielka moc bajek” – grupa 5-6 latków
• „Mały miś w świecie wielkiej literatury” – grupy 4- 5-6 latków
• „Z dobrym wychowaniem za pan brat” – grupa 5 latków
• „Praca moich rodziców” – grupa 5- latków
• „W świecie dobrych i złych emocji” – grupa 6-latków
• „Przedszkolaki na dywanie kodują i programują” – innowacja w grupach 5-6 latków.
IX. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
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28.01.2020 (wtorek)
18:00 DKF „Wysoka dziewczyna”
31.01.2020 (piątek)- Przygotowania do noworocznego spotkania Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sali kinowej
01.02.2020 (sobota)
8:00-15:00 Zimowe Grand Prix Sztumu w biegach przełajowych
18:55 Opera „Porgy i Bess”
02.02.2020 (niedziela)
18:00 KINO „Futro z misia”
03.02.2020 (poniedziałek)
18:00 KINO „Futro z misia”
06.02.2020 (czwartek)
17:00 Uroczyste zakończenie I semestru Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sali czekoladowej
07.02.2020 (piątek)
18:00 Wernisaż z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Plastyków „Paleta” w galerii
18:00 KINO „Irlandczyk”
08.02.2020 (sobota)
16:00 KINO „Futro z misia”
18:00 KINO „Irlandczyk”
09.02.2020 (niedziela)
18:00 KINO „Irlandczyk”
10.02.2020 (poniedziałek)
11.02.2020 (wtorek)
18:00 KINO „Młody Ahmed”
14.02.2020 (piątek)
18:00 KINO „Mayday”
15.02.2020 (sobota)
18:00 KINO „Mayday”
16.02.2020 (niedziela)
18:00 KINO „Mayday”
20.02.2020 (czwartek)
18:00 KINO „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”
21.02.2020 (piątek)
18:00 KINO „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”
22.02.2020 (sobota)
15:00 Retransmisja koncertu „Andre Rieu, czyli 70 lat młodości”
18:00 Retransmisja koncertu „Andre Rieu, czyli 70 lat młodości”
23.02.2020 (niedziela)
18:00 KINO „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”
25.02.2020 (wtorek)
18:00 DKF „Wszystko dla mojej matki”

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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