INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM I JEDNOSTEK GMINNYCH

INFORMACJA
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM I JEDNOSTEK
GMINNYCH W OKRESIE OD 26 LUTEGO DO 31 MAJA 2020 ROKU
W ostatnim okresie odbyły się dwie sesje online, na których nie przedstawiałem informacji
ze swojej działalności i jednostek gminnych z powodu pandemii koronawirusa COVID- 19. Na tych
sesjach Rada podjęła 11 uchwał, które dotyczyły m.in. zmian w budżecie na rok 2020; zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Sztum; określenia
wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Sztum; zwolnienia z podatku od nieruchomości
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID- 19; regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sztum (..)
W okresie
sprawozdawczym podjęto decyzje, zarządzenia oraz rozstrzygnięcia
w następujących sprawach:
W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:
Zmian w budżecie gminy na 2020 rok:
Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.51.1.2020.BW z dnia
22.04.2020 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr MF/FG1.4143.3.166.2020.MF.1255 z dnia
20 kwietnia 2020 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2020 rok z rezerwy celowej budżetu
państwa poz.7 w kwocie 549.807 zł dochody (§2010) i wydatki (w tym: kwota 8.502 zł na
§4010, kwota 1.462 zł na §4110, kwota 203 zł na §4120, kwota 131 zł na §4210, kwota 482 zł
na §4300 i kwota 539.027 zł na §4430), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
poniesionych przez gminę w I terminie płatniczym 2020 roku,
2. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa” rozdz. 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” przyznano dotację
celową w kwocie 26.522 zł dochody (§2010) i wydatki (kwota 6.887 zł na §4010, kwota 1.830
zł na §4110, kwota 262 zł na §4120, kwota 7.868 zł na §4170, kwota 7.658 zł na §4210, kwota
1.922 zł na §4300, kwota 95 zł na §4360), na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., w ramach zadań
zleconych,
3. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80195 „Pozostała działalność” na podstawie zawartej
umowy o powierzenie grantu nr 183/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr l „Powszechny dostęp
do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego internatu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji
projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego, w kwocie 70.000 zł dochody (§ 2057) i wydatki (§ 4247), z
przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów 5 szkół podstawowych.
4. 852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.4.2.2020.SM z dnia 01.04.2020
r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/4.2/2020 z dnia 01.04.2020 r. zwiększono plan dotacji
na 2020 rok w kwocie 2.142 zł (§ 2010) wydatki kwota 2.100 zł na § 3110 i kwota 42 zł na
I.
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5.

6.

7.

8.

§4300. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.24), z przeznaczeniem na
wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II 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, w ramach zadań zleconych,
852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma
Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.65.1.2020.SM z dnia 8.05.2020 r. zgodnie z decyzją
Wojewody Pomorskiego z dnia 8 maja 2020 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/65.1/2020
z dnia 8 maja 2020 r. zwiększono plan dotacji na 2020 rok z rezerwy celowej budżetu państwa
poz. 25 w kwocie 6.990 zł dochody (§ 2010) i wydatki (§ 3030), z przeznaczeniem na
wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art.
18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w ramach
zadań zleconych,
854 rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.31.1.2020.BW z dnia
7.04.2020 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/31.1/2020 z dnia 6.04.2020 r. zwiększono
plan dotacji celowej na 2020 rok w kwocie 53.760 zł (§2030), wydatki (kwota 51.160 zł na
§3240 i kwota 2.600 zł na §3260). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.26)
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
855 „Rodzina” w rozdz. 85503 „Karta dużej rodziny” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.26.1.2020.SM z dnia 25.03.2020 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1/26.1/2020 z dnia 25.03.2020 r. zwiększono plan dotacji celowej
na 2020 rok w kwocie 2.000 zł (§ 2010). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa
(poz.15) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej
Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (w tym kwota 910 zł § 4010, kwota
157 zł § 4110, kwota 23 zł § 4120, kwota 350 zł §4210, kwota 60 zł § 4410 i kwota 500 zł §
4700), w ramach zadań zleconych.
Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.63.1.2020.AR z dnia 16.04.2020r.
zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie dochodów i
wydatków wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020, ustalono, na 2020 rok, wielkość
dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne.
1) Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
a)
750 „Administracja publiczna” w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono
plan dotacji o kwotę 19.896 zł dochody bieżące (§ 2010) i wydatki bieżące (§ 4010)
w ramach zadań zleconych,
b) 852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze” zwiększono plan dotacji o kwotę 13.000 zł dochody bieżące (§ 2010)
i wydatki bieżące (§4300), w ramach zadań zleconych,
c)
855 „Rodzina” w rozdz.:
- 85501 „Świadczenia wychowawcze” zwiększono plan dotacji o kwotę 1.600.000 zł.
dochody bieżące (§ 2060) i wydatki bieżące (w tym kwota 1.586.400 zł na § 3110,
kwota 1.000 zł na § 4170, kwota 2.600 zł na § 4210 i kwota 10.000 na § 4300), w
ramach zadań zleconych,
- 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększono plan
dotacji o kwotę 100.000 zł dochody bieżące (§ 2010) i wydatki bieżące (w tym kwota
97.000 zł na § 3110, kwota 500 zł na § 4210 i kwota 2.500 zł na § 4300), w ramach
zadań zleconych,

2|Strona

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM I JEDNOSTEK GMINNYCH

2) Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale 855 „Rodzina” w
rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” zmniejszono plan dotacji o kwotę 23.250 zł. dochody (§
2010) i wydatki (w tym kwota 22.500 zł z § 3110, kwota 627 zł z § 4010, kwota 108 zł z §
4110 i kwota 15 zł z § 4120), w ramach zadań zleconych.
Przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818
„Rezerwy ogólne i celowe” w tym:
1. z rezerwy ogólnej kwotę 219.700 zł w tym:
1) kwotę 6.000 zł. do działu 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany
zagospodarowania przestrzennego” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na opracowanie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębach Koniecwałd i Kępina
(§ 4300).
2) kwotę 46.000 zł do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na remont średniego
samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP w Białej Górze,
3) kwotę 49.200 zł do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
rozdz. 75495 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na usługę obserwacji monitoringu
miejskiego (§ 4300),
4) kwotę 70.000 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie” do rozdz. 80101 „Szkoły
podstawowe” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, z praznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do szkół m.in.
laptopów w związku z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC) (§ 4240).
5) kwotę 43.000 zł do działu 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań (§ 4300), w celu zabezpieczenia środków na pokrycie
kosztów za świadczone usługi dla klientów tut. Ośrodka,
6) kwotę 5.500 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095
„Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań, w zabezpieczenia środków na wymianę zniszczonej wiaty
przystankowej w miejscowości Postolin (§ 4210),
2. z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe kwotę 163.139 zł w tym kwotę:
1) 30.000 zł do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz.
75421 „Zarządzanie kryzysowe” w tym:
a) kwotę 20.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, z przeznaczeniem na utworzenie rezerw żywnościowych (§4210),
b) kwotę 10.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, z przeznaczeniem na zakup m.in. środków dezynfekujących i
higienicznych (§ 4210),
2) kwotę 131.139 zł do działu 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85195 „Pozostała działalność” w
tym:
a) kwotę 7.776 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, z przeznaczeniem na zakup pompy infuzyjnej dwu strzykawkowej (§
4210),
b) kwotę 88.863 zł na wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup
respiratora i kardiomonitora” (§ 6060),
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c) kwotę 19.500 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, z przeznaczeniem na zakup materiału przeznaczonego na uszycie
20.000 sztuk maseczek dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, w związku z
rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i realnym zagrożeniem
zachorowań (w tym kwota 19.000 zł na § 4210 i kwota 500 zł na § 4300),
d) kwotę 15.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, w celu zakupu sprzętu ochrony osobistej pracowników UMiG Sztum
w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 (§4210),
3) kwotę 2.000 zł do działu 852 „Opieka społeczna” rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy
społecznej” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, z przeznaczeniem na pokrycie zakupu lodówki/chłodziarki w związku z
koniecznością zapewnienia warunków przechowywania żywności pozyskanej z Banku
Żywności w ramach PO PŻ Podprogram 2019 (§4 210).
Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków w dziale:
1. 600 „Transport i łączność” w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” z wydatków bieżących
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 27.315 zł (§
4270) w tym: kwota 7.315 zł modernizacja drogi gminnej „Szwedzkiej” płytami yumbo –
(fundusz sołecki)-sołectwo Domańskiego oraz kwota 20.000 zł modernizacja dróg płytami
yumbo Sztumskie Pole od ul. Długiej do ul. Polanka ok.600mb – (fundusz sołecki) – sołectwo
Sztumskie Pole na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja dróg z zastosowaniem
płyt yumbo w tym:
1) modernizacja drogi gminnej „Szwedzkiej” płytami yumbo – fundusz sołecki – sołectwo
Domańskiego,
2) modernizacja drogi Sztumskie Pole od ul. Długiej do ul. Polanka ok. 600mb – fundusz
sołecki – sołectwo Sztumskie Pole”,
w celu prawidłowej klasyfikacji (§ 6050),
2. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdz. 75412 „Ochotnicze
straże pożarne” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań kwotę 19.604 zł (§ 4270) na wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy
inwestycyjne na nowe zadanie pn. „Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie
socjalne i WC w budynku OSP Gościszewo – fundusz sołecki” (§ 6050),
3. 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 7.000 zł (§ 4210)
do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na zakup zmywarki i jej
podłączenie w pomieszczeniu kuchennym w ZS Gościszewo (kwota 6.000 zł na § 4210 i kwota
1.000 zł na § 4300),
4. 801 „Oświata i wychowanie” w tym:
1) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się o kwotę 10.311 zł wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:
a) kwotę 425 zł w SP Nowa Wieś (§ 4210),
b) kwotę 6.584 zł w SP Nr 2 Sztum (§ 4440),
c) kwotę 3.302 zł w SP Nr 1 Sztum (§ 4440),
2) w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się o kwotę
425 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań, w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS w SP Nowa Wieś (§ 4440),
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3) w rozdz. 80104 „Przedszkola” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych
z realizacją ich statutowych zadań kwotę 858 zł do rozdz. 80149 „Realizacja zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i …” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych, w celu zabezpieczenia środków na
odpis na ZFŚS w ZS Gościszewo (§ 4440),
4) w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się o kwotę 2.282 zł wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:
a) kwotę 1.001 zł w SP Nr 2 Sztum (§ 4440),
b) kwotę 1.281 zł w SP Nr 1 Sztum (§ 4440),
w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS,
5) w rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i …” zwiększa się o kwotę 7.604 zł wydatki bieżącej
jednostek budżetowych związane z realizacja ich statutowych zadań, w tym:

5.

6.

7.

8.

a) kwotę 5.583 zł w SP Nr 2 Sztum (§ 4440),
b) kwotę 2.021 zł w SP Nr 1 Sztum (§ 4440)
w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS,
851 „Ochrona zdrowia” z rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii” z wydatków bieżących w tym
z dotacji na zadania bieżące kwotę 2.500 zł (§2820) do rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie
alkoholizmowi” na wydatki bieżące w tym na dotacje na zadania bieżące (§2820), z
przeznaczeniem na dotacje dla organizacji,
852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze” z wydatków bieżących w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę
2.400 zł (§ 4170) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, w celu zabezpieczenia środków na asystenta osobistego osoby
niepełnosprawnej (§ 4300),
854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” z wydatków
bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 172 zł (§ 3020) na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, (w tym: kwota 87
zł w ZS Gościszewo, kwota 68 zł w SP Nowa Wieś i kwota 17 zł w SP Nr 1 Sztum) w celu
zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS (§ 4440),
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 300 zł (§ 4300) na wydatki bieżące w tym na świadczenia na rzecz
osób fizycznych (§3040), w celu zabezpieczenia środków na podatek dochodowy.

W zakresie realizacji Zarządzenia Nr 37.2019 r. z dnia 2.04.2019 r. wprowadzającego regulamin
udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
mających swoją siedzibę i prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Sztum wypłynęły 3
wnioski:
1. Sztumskie Towarzystwo Oświatowe w Sztumie – wniosek rozpatrzono pozytywnie i udzielono
pożyczki na kwotę 23.963,00 zł,
2. Stowarzyszenie „Nasza szkoła” Gościszewo – wniosek rozpatrzono pozytywnie i udzielono
pożyczki na kwotę 31.132,00 zł,
3. Stowarzyszenie „Zróbmy cos razem – Sztumskie Pole” – wniosek w trakcie rozpatrywania
(wnioskowano o pożyczę w kwocie 30.348,00zł).
Ponadto podjęto zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Sztum za 2019 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej
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instytucji kultury za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Sztum na dzień 31 grudnia
2019 rok.
II. REFERAT ORGANIZACYJNY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
W okresie sprawozdawczym na wniosek Referatu Inwestycji, Referatu Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa oraz Referatu Rozwoju Lokalnego zostały wszczęte następujące postępowania
przetargowe:
1. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 03 marca 2020 r. W niniejszym postępowaniu
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST-BRUK Mariusz Pelcer, Straszewo 111, 82-420 Ryjewo.
Umowę zawarto w dniu 02 kwietnia 2020 r. Cena wybranej oferty 2.047.500,00 zł. brutto. Długość
okresu gwarancji: 5 lata tj. 60 miesięcy.
2. „Zaprojektuj i wybuduj - przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości
Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną”
Otwarcia ofert dokonano w dniu 02.03.2020 r.
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena / Doświadczenie zawodowe Kierownika
budowy branży drogowej

1

DROGOMEX
Sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 4
05-800 Pruszków

3.673.925,85 zł/
Kierowanie trzema
i więcej wykonanymi zadaniami powyżej wymagań
określonych w Rozdziale V ust. 2 pkt. 2.3 ppkt.2) lit.
e ) SIWZ.

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
FAST-BRUK Mariusz Pelcer

Straszewo 111
82-420 Ryjewo

4.188.097,54 zł./
Kierowanie trzema
i więcej wykonanymi zadaniami powyżej wymagań
określonych w Rozdziale V ust. 2 pkt. 2.3 ppkt.2) lit.
e ) SIWZ.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 13 marca 2020 r. Wybrany Wykonawca to
DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków. Umowę zawarto w dniu 31 marca
2020r.
Trwa ocena postępowania przez DPROW UM w Gdańsku.
3. „Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie „zaprojektuj
i wybuduj” w Sztumie na działce nr 279/228, obręb II miasta Sztum”
Otwarcie ofert odbyło się 04.03.2020 r. w postepowaniu wpłynęły następujące oferty:
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto oferty w
PLN
1.375.204,83 zł

Długość okresu gwarancji
5 lat tj. 60 miesięcy

1

MSP „SMOK” Keister,
Ksepka Spółka Jawna

ul. Kanałowa 13
83-200 Starogard Gdański

2

REMBUD Krzysztof
Paziewski

ul. Kwidzyńska 31A
Rakowiec
82-500 Kwidzyn

1.045.500,00 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

3

PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANZOWE
ZOJAX S.C. JAN I ZOFIA
WILDMAN

ul. Kasztanowa 3
83-210 Zblewo

1.153.220,45 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

Postepowanie zostało unieważnione w dniu 20 marca 2020 r. z powodu:
Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
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Uzasadnienie faktyczne: Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć. Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania z powodu
panującej epidemii koronawirusa (wirus SARS-CoV-2). Mając na celu dobro publiczne
Zamawiający nie może podjąć decyzji o udzieleniu zamówienia na niniejsze postępowanie wiedząc
o dynamice rozprzestrzeniania się wirusa w naszym kraju. W związku z powyższym środki
finansowe naszej gminy muszą zostać zabezpieczone na walkę z koronawirusem i wsparcie
finansowe naszych mieszkańców. Jest to sytuacja, której nie można było przewidzieć na etapie
tworzenia budżetu gminy i na moment wszczęcia postępowania tj. na dzień 14 lutego 2020 roku.
4. „Dostawa, posadzenie, montaż i pielęgnacja kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych
w konstrukcjach kwietnikowych i gazonach na terenie miasta Sztum oraz demontaż
i przechowanie konstrukcji kwietnikowych”
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17 marca 2020 r. w Postepowaniu wpłynęła jedna oferta
Wykonawcy:
Lp.
1

Nazwa Wykonawcy
FLORSERWIS ANDRZEJ
POŚWIATA

Adres Wykonawcy
ul. Furmańska 1
82-500 Kwidzyn

Cena brutto oferty w
PLN
198.600,00

Czas reakcji na usunięcie
szkody
1 dzień roboczy

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 22.04.2020 r. Umowę zawarto w dniu 06 maja
2020 r.
5. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
Postepowanie opublikowano w dniu 04.03.2020 r.
CZĘŚĆ I
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk.
Kwota, jaką Zamawiający przeznacza: 232.500,00 zł brutto
Lp.

1

Nazwa
Wykonawcy
Towarzystwo
Ubezpieczeń
Wzajemnych
„TUW” oddział w
Elblągu

Adres Wykonawcy

Cena brutto
oferty w PLN

ul. Królewiecka
108
82-300 Elbląg

139.194,00 zł

Zaakceptowanie
klauzul
dodatkowych
Zaakceptowanie
klauzuli
nr 40, 50.

Zwiększenie limitów odpowiedzialności

C2 – Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka
dewastacji – zwiększenie limitu o 50%
C3 – Zwiększenie limitu odpowiedzialności (sumy
ubezpieczenia) dla ryzyka kradzieży zwykłej – zwiększenie
limitu o 100%
C4 – Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla kosztów
odtworzenia dokumentów (w klauzuli kosztów odtworzenia
dokumentów) – zwiększenie limitu o 100%
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C7 – Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód
mechanicznych (w klauzuli szkód mechanicznych) –
zwiększenie limitu o 100%
C8 – Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód
elektrycznych (w klauzuli szkód elektrycznych) –
zwiększenie limitu o 50%

CZĘŚĆ II
Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
Ubezpieczenia autocasco,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
Ubezpieczenia Assistance.
Kwota, jaką Zamawiający przeznacza: 54.100,00 zł brutto
Lp.

Nazwa Wykonawcy

1)Balcia Insurance SE z siedzibą
w Rydze działająca w Polsce w
ramach oddziału zagranicznego
przedsiębiorcy pod firmą Balcia
Insurance SE Sp. europejska
Oddział w Polsce z siedzibą w
Warszawie

1

2)RESO Europa Service Sp. z
o.o. z siedziba w Suwałkach
Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych „TUW” oddział w
Elblągu

2

Adres Wykonawcy

Cena brutto oferty w
PLN

Zaakceptowanie klauzul
dodatkowych

56.082,00 zł

Zaakceptowanie klauzuli
nr 4, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12.

59.790,00 zł

Zaakceptowanie klauzuli
nr 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

1)Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa
2) ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki

ul. Królewiecka 108
82-300 Elbląg

CZĘŚĆ III
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej
Kwota, jaką Zamawiający przeznacza: 13.500,00 zł brutto
Lp.

1

2

Nazwa Wykonawcy

1)Balcia Insurance SE z siedzibą w
Rydze działająca w Polsce w ramach
oddziału zagranicznego przedsiębiorcy
pod firmą Balcia Insurance SE Sp.
europejska Oddział w Polsce z
siedzibą w Warszawie
2)RESO Europa Service Sp. z o.o. z
siedziba w Suwałkach
Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych „TUW” oddział w
Elblągu

Adres Wykonawcy

1)Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa

Cena brutto oferty
w PLN

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych

28.680,00 zł

Zaakceptowanie klauzuli
nr 4, 6, 7, 9, 10

7.875,00 zł

Zaakceptowanie klauzuli
nr 7, 9, 10

2) ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki

ul. Królewiecka 108
82-300 Elbląg

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 06.04.2020 r.
Część I
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oddział w Elblągu, ul. Królewiecka 108, 82-300
Elbląg
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Część II
1) Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze działająca w Polsce w ramach oddziału zagranicznego
przedsiębiorcy pod firmą Balcia Insurance SE Sp. europejska Oddział w Polsce z siedzibą w
Warszawie, Al. Jerozolimskie 136; 02-305 Warszawa.
2) Pełnomocnik RESO Europa Service Sp. z o.o. z siedziba w Suwałkach, ul. Innowacyjna; 116-400
Suwałki.
Część III
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oddział w Elblągu, ul. Królewiecka 108,
82-300 Elbląg. Umowy zawarto w dniu 30 marca 2020 r.
6. „Zakładanie, konserwacja, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej na wybranych
terenach miasta Sztum na powierzchni około 5.845 m2”
Postępowanie wysłano do publikacji w dniu 02 marca 2020 r. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 06
kwietnia 2020 r. W postepowaniu wpłynęły następujące oferty:
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto oferty w
PLN

Czas reakcji na usunięcie
szkody

1.473.672.46 zł

1 dzień roboczy

501.988,16 zł

1 dzień roboczy

1
Zakład Konserwacji
Zieleni Miejskiej
Janina Horyd

Przedsiębiorstwo Handlowo –
Usługowe „WASKO”
Rostankowski Dariusz

2

ul. Piastowska 11 e
82-500 Kwidzyn

Mareza, ul. Długa 17
82-500 Kwidzyn

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 06.04.2020 r. Wybrano ofertę wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „WASKO” Rostankowski Dariusz, Mareza, ul. Długa 17,
82-500 Kwidzyn.
7. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.
Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”
Postępowanie opublikowano w dniu 06.03.2020 r. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 16.03.2020 r.
Wpłynęły następujące oferty:
Lp.

1

Nazwa Wykonawcy

Development Design
Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy

ul. Kopernika 25/2
76-200 Słupsk

Cena brutto oferty w
PLN

138.997,38 zł

Termin stawienia się
inspektora nadzoru w
siedzibie Zamawiającego w
odpowiedzi na nieplanowane
wezwanie
do 1 dnia
(minimalny termin)
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ul. Piaskowa 3
83-110 Tczew

22.900,00 zł

do 1 dnia
(minimalny termin)

3

Przedsiębiorstwo Budowlano –
Montażowe „DROG-BUD” s.c.
Wojciech Rytlewski, Ireneusz
Zagórski
TRASA Mirosław Klotzke

ul. Łąkowa 6
Rotmanka
83-010 Straszyn

34.600,00 zł

do 1 dnia
(minimalny termin)

4

STAVIADO Elwira Michałek

os. Piastów 8/13
83-200 Starogard Gdański

19.600,00 zł

do 1 dnia
(minimalny termin)

2

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 26.03.2020 r. Wybrano ofertę Wykonawcy:
STAVIADO Elwira Michałek, Os. Piastów 8/13, 83-200 Starogard Gdański.
Umowę zawarto w dniu 02 kwietnia 2020 r.
8. „Wykonanie chodnika na działce 483/2 w Sztumie – Etap I w ramach zadania
budżetowego Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów
turystycznych”
I z przetargów na niniejsze zadanie został opublikowany w dniu 26 marca 2020 r. Otwarcie ofert
odbyło się 20. kwietnia 2020 r. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego
zamówienia kwotę w wysokości 27.341,00 zł. W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Lp.
1

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto oferty w
PLN
117.837,27 zł

Długość okresu gwarancji
5 lat tj. 60 miesięcy

Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo – Budowlanych
„STRZELBUD”
Sp. z o.o.
KAMEX Przemysław
Kalinowski

ul. Lotnicza 3
82-500 Kwidzyn

Gościszewo 11D
82-400 Sztum

87.451,16 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

S.D.T. BUDOWNICTWO
DROGOWE Sp. z o.o.

ul. B. Prusa 24
14-240 Susz

131.808,19 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

2

3

Postepowanie zostało unieważnione w dniu 22.03.2020 r. z uwagi na ceny ofert przewyższające
znacząco kwotę, którą chciano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
II z przetargów na to samo zadanie zostało opublikowane w dniu 30.04.2020 r. Otwarcia ofert
dokonano w dniu 18.05.2020 r. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego
zamówienia kwotę w wysokości 27.341,00 zł. W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Lp.
1

2

Nazwa Wykonawcy
Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo – Budowlanych
„STRZELBUD” Sp. z o.o.
KAMEX Przemysław
Kalinowski

Adres Wykonawcy
ul. Lotnicza 3
82-500 Kwidzyn
Gościszewo 11D
82-400 Sztum

Cena brutto oferty w
PLN
109.085,03 zł

Długość okresu gwarancji

115.000,00 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

5 lat tj. 60 miesięcy

Postepowanie zostało unieważnione w dniu 21.05.2020 r. z uwagi na ceny ofert przewyższające
znacząco kwotę, którą chciano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9. „Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt YOUMBO na terenie gminy Sztum – część I”
Postępowanie przetargowe zostało opublikowane w dniu 31.03.2020 r. Otwarcie ofert odbyło się
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w dniu 27.04.2020 r. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę
w wysokości 1.600.000,00 zł. W postepowaniu wpłynęły następujące oferty:
Lp.
1
2
3
4

5
6
7
8

Nazwa Wykonawcy
KAMEX
Przemysław Kalinowski
Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe Cygert Julita
TERENY ZIELONE Marianna
Kędziora
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWE „Dewaco”
Wojciech Hoffman
Przedsiębiorstwo Drogowo –
Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o.
Firma Usługowa RADEX
Radosław Wierzbicki
ROMADO – BRZEZIŃSKI SP. Z
O.O.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Przemysław Kozłowski

Adres Wykonawcy
Gościszewo 11D
82-400 Sztum
ul. Świerkowa 6
83-341 Gowidlino
ul. Długa 89, Mareza
82-500 Kwidzyn
os. Władysława Jagiełły 3a/6,
82-440 Dzierzgoń
ul. Gdańska 26
83-300 Kartuzy
Międzyłęż 46
83-122 Wielkie Walichnowy
Sznurki 115
83-324 Brodnica Górna
ul. K. Porębskiego 58/21
80-180 Gdańsk

Cena brutto oferty w
PLN
1.024.100,00 zł

Długość okresu gwarancji

1.463.598,83 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

1.138.900,00 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

1.067.721,61 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

1.125.840,81 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

1.178.363,03 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

1.023.510,26 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

1.165.189,00 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

5 lat tj. 60 miesięcy

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 14.05.2020 r. Wyłoniono wykonawcę:
ROMADO-BRZEZIŃSKI SP. Z.O.O., Sznurki 115, 83-324 Brodnica Górna. Umowę zawarto
w dniu 20 maja 2020 r.
10. „Utrzymanie terenów zielonych należących do Miasta i Gminy Sztum polega na
wykonywaniu niżej opisanych zadań w roku 2020”
Postępowanie zostało wszczęte w dniu 06.04.2020 r. poprzez wysłanie zaproszenia do negocjacji,
gdyż zamówienie zostało wszczęte w trybie z wolnej ręki tzw. in-house. Do negocjacji zaproszono
PWiK Sp. z o.o. w Sztumie. Negocjacje odbyły się w dniu 10.04.2020 r. Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 600.000,00 zł, Wykonawca złożył
ofertę na kwotę 585.000,00 zł. Wynegocjowano wartość umowy na kwotę 580.000,00 zł. Umowę
zawarto w dniu 23.04.2020r.
11. „UTRZYMANIE (administrowanie) PLAŻY MIEJSKIEJ W SZTUMIE”
Postępowanie zostało wszczęte w dniu 21 maja 2020 r. poprzez wysłanie zaproszenia do negocjacji,
gdyż zamówienie zostało wszczęte w trybie z wolnej ręki tzw. in-house. Do negocjacji zaproszono
PWiK Sp. z o.o. w Sztumie. Negocjacje odbyły się w dniu 26.05.2020 r. Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 200.000,00 zł, Wykonawca złożył
ofertę na kwotę 210.000,00 zł. Wynegocjowano wartość umowy na kwotę 200.000,00 zł.
12. „ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I
GMINY SZTUM W TYM ODPADÓW ZEBRANYCH W PSZOK”
Postepowanie zostało wszczęte w dniu 11.05.2020 r. Opublikowane zostało w dniu 13.05.2020 r.
Planowany termin otwarcia ofert został ustalony na dzień 23.06.2020 r.
13. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze” – Etap II
Postepowanie zostało wszczęte w dniu 20.05.2020 r. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu
09.06.2020 r.
14. „Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt YOUMBO na terenie gminy Sztum – część II”
Postępowanie zostało wszczęte w dniu 22.05.2020 r. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 czerwca
2020 r.
15. „PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania pn. MODERNIZACJA
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DRÓG Z ZASTOSOWANIEM PŁYT YOMBO NA TERENIE GMINY SZTUM”
Postępowanie zostało wszczęte w dniu 27.05.2020 r. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu
04.06.2020 r.
III. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI:
Zadania inwestycyjne zakończone
1. „Budowa ogrodzenia cmentarza w m. Zajezierze”
Wykonawcą robót budowlanych była firma 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 30.04.2020r. oraz zwiększono kwotę wynagrodzenia 76.993,22 zł. W dniu 12.05.2020r.
dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. Nadzór inwestorski sprawowała firma
TRASA Mirosław Klotzke z Rotmanki za kwotę 9 000,00 zł.
Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji
1. „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. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 17.10.2019r. Umowny
termin zakończenia zadania inwestycyjnego – 29 maj 2020r.
W dniu 19 marca 2020r. Wykonawca z uwagi na panującą sytuację w kraju wystąpił z pismem
o przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych.
Dodatkowo Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków narzucił wykonanie na terenie objętym
inwestycją wykonanie wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych. Obecnie czekamy
na decyzję Konserwatora celem uzupełnienia zgłoszenia do Starostwa Powiatowego
umożliwiającego rozpoczęcie robót ziemnych – wykopy a tym samym wykonanie poprzedzających
ratowniczych badań archeologicznych.
Z uwagi na zaistniałe okoliczności w dniu 27 maja 2020r. zawarto Aneks Nr 1 z Wykonawcą robót
przedłużający termin realizacji inwestycji końca lipca 2020r.
2. „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 dodatkowego oświetlenia przejścia za kwotę 20 787, 00
zł. brutto (aneks nr 1 z dnia 31.01.2020r.). Ogólnie zakres inwestycji obejmuje wykonanie
oświetlenia 11 przejść dla pieszych.
Prace projektowe zostały zakończone za wyjątkiem dodatkowego przejęcia przy ul. Fiszera.
Projekty przejść zostały złożone do Starostwa Powiatowego w Sztumie i do Urzędu Wojewódzkiego
w Gdański (przejścia przez drogę krajową).
Dokumentacja na przejście przy ulicy Fiszera została w tym tygodniu złożona do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad celem uzyskania zgody na dysponowania gruntem na cele
budowlane oraz uzgodnienie projektu.
Energa Oświetlenie złożyła również wniosek o przedłużenie terminu wykonania robót budowlanych
z informacją, że pomimo wdrożonych przez Wykonawcę procedur mających na celu
minimalizowanie utrudnień wynikających z obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego
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i związanych z tym ograniczeń i utrudnień wystąpiło ryzyko niewykonania prac w terminie
określonym w umowie. Umowny termin zakończenia realizacji inwestycji 30 lipiec 2020r.
Zasadność wydłużenia terminu zostanie przeanalizowana w lipcu po stwierdzeniu zaawansowania
prac oraz rozwoju sytuacji. Jeśli już termin realizacji zostanie wydłużony na rozszerzony zakres prac
tj. na dodatkowe przyjście przy ulicy Fiszer.
Obecnie czekamy na zaświadczenia o braku sprzeciwu na realizację robót. Planowane rozpoczęcie
robót budowlanych około 15 czerwca 2020roku.
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawował będzie Pan Adam K. z Malborka – który
złożył najkorzystniejszą ofertę za kwotę 7 800,00 zł
3. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”
W wyniku ogłoszonego przetargu niegraniczonego w dniu 03 marca 2020r. został wyłoniony
wykonawca robót budowlanych. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Fast – Bruk Mariusz Pelcer ze Straszewa za kwotę 2.047.500,00 zł. z terminem
wykonania do 30 listopada 2020r.
Wykonawca ma uzgodnioną część wniosków materiałowych i zakupione materiały budowlane.
Czkamy na uprawomocnienie się decyzji Konserwatora na prowadzenie poprzedzających
ratowniczych badań archeologicznych. Decyzja została wydana dopiero w dniu 20 maja 2020r.
z datą wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Sztum w dniu 26 maja 2020r.
Po uprawomocnieniu się decyzji, wykonawca przystąpi do wykonania ratowniczych badań
archeologicznych.
4. „Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą
techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
W wyniku ogłoszonego przetargu niegraniczonego w dniu 13 marca 2020r. został wyłoniony
wykonawca robót budowlanych. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę
„DROGOMEX” sp. z o.o. z Pruszkowa za kwotę 3.673.925,85 zł.
Terminy realizacji:
do dnia 31.07.2020r. – wykonanie koncepcji projektu zagospodarowania terenu,
do dnia 31.12.2020r. – wykonanie części „Zaprojektuj”
do dnia 30.09.2021r. – wykonanie minimum 60% wartości robót budowlanych dla każdej części
do dnia 30.06.2022r. – wykonanie pozostałej części wartości robót budowlanych.
Wykonawca jest na etapie opracowywania koncepcji.
5. Wykonanie chodnika na działce 483/2 w Sztumie – Etap I w ramach zadania budżetowego
„Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych”
W drugim postępowaniu przetargowym zostały złożone oferty przekraczające środki zabezpieczone
w budżecie gminy.
Postępowanie zostało unieważnione. Ogłoszone zostanie trzecie postępowanie na zmniejszony
zakres robót. Ostateczny termin na zgłoszenie robót do nadzoru budowlanego, żeby nie stracić
pozwolenia na budowę upływa z końcem sierpnia 2020r.
Dokumentacje projektowe zakończone
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 było Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki
z Kwidzyna. Projektant wykonał dokumentację projektową jednak do dnia 20.05.2020r. nie udało
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się jej uzgodnić z PKP Nieruchomości a w następstwie od innych spółek PKP a tym samym
uzyskania pozwolenia na budowę. PKP odmówiło wydania uzgodnienia z uwagi na konieczność
uregulowania własności nieruchomości tj. przekazanie dla Gminy Sztum nieodpłatne części działki
pod budowę ścieżki oraz odpłatnie pozostałej części. Ze strony Miasta i Gminy Sztum podejmowane
były próby uzyskania uzgodnienia projektu.
Z uwagi na brak zgody i uzgodnień z PKP zostało zawarte w dniu 20.05.2020r. z Wykonawcą
dokumentacji porozumienie w sprawie odstąpienia od umowy Nr RI.IV.272.5.2.1.2019 z dnia
20.03.2019r. z aneksem nr 1 z dnia 29.11.2019r. i aneksem nr 2 z dnia 20.12.2019r.
2. „Przebudowa dróg gminnych w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”
Wykonawcą dokumentacji projektowej było Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz
z Grudziądza. Zakres dokumentacji dotyczył dróg gminnych: Morawskiego, Nowowiejskiego oraz
Gdańskiej. Dokumentacja została odebrana przez Miasto i Gminę Sztum i zostanie złożona do
Starostwa Powiatowego w Sztumie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji
1. „Budowa szybu windowego z dźwigiem osobowym przy budynku Urzędu Miasta i Gminy
w Sztumie, ul. Mickiewicza 39”
Rozpoczęły się prace projektowe związane z budową szybu windowego przy budynku Urzędu
Miasta i Gminy w Sztumie. Wykonawca dokumentacji projektowej jest Biuro Usług Projektowych
z Kwidzyna –Janusz Winnicki z którym w dniu 11 marca 2020r zawarto umowę. Koszt wykonania
projektu 27.675,00 zł brutto z terminem realizacji wykonania dokumentacji do dnia 30 września
2020r. Obecnie przygotowywana jest wstępna koncepcja.
2. „Przebudowa mostu nad kanałem Uśnickim”
Na powyższym zadaniu zaszła konieczność przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego
nieruchomości stanowiące własność Gminy Sztum z uwagi na brak jednoznacznych danych
geodezyjnych określających przebieg granic. Powyższe dane były niezbędne do wszczęcia
postepowania na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w Uśnicach. Decyzją
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20.04.2010r. uregulowano stan prawny gruntów przy
moście nad kanałem Uśnickim. W dniu 22.05.2020r. decyzja stała się ostateczna co umożliwiło
gminie wszczęcie postępowania mającego na celu wyłonienie projektanta dokumentacji projektowej.
Ogłoszone zostały postępowania przetargowego na realizację zadań inwestycyjnych
1. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezierze” – etap II
W dniu 20 maja 2020r. został ogłoszony przetarg na realizację robót budowlanych z terminem
składania ofert do dnia 09 czerwca 2020r. z terminem realizacji robót do 30 listopada 2020r.
Po otwarciu ofert zostanie przygotowane postępowanie przetargowe na Inspektora Nadzoru.
Przygotowywane są dokumenty celem wszczęcia postępowań przetargowych na realizację
inwestycji:
1. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta celem dostosowania do wymogów
przeciwpożarowych”
W dniu 03 marca 2020r. została przekazana przez projektanta uaktualniona dokumentacja
projektowa zamienna i została złożona na zmianę pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego
w Sztumie. Przygotowano umowę i notatkę z oszacowania celem wszczęcia postępowania na roboty
budowlane (przetarg). Czekamy na zamienne pozwolenie na budowę.
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Unieważnione postępowania przetargowe na następujące inwestycje
1. „Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych –
dokumentacja i inne w systemie zaprojektuj i wybuduj”
W dniu. 04 marca 2020r. odbyło się otwarcie ofert złożonych na realizację zadania w systemie
„zaprojektuj i wybuduj” – w postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Postępowanie przetargowe zostało
unieważnione.
Inne zadania z Referatu Inwestycji
1. Na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa boiska treningowego i kortów tenisowych oraz budowa
terenów rekreacyjnych i wylotu kanalizacji deszczowej przy Stadionie Miejskim w Sztumie” w dniu
20 maja 2020r. na boisku treningowym dokonano wymiany uszkodzonej sztucznej trawy na
docelową z ubezpieczenia wykonawcy lądowiska.
2. Przeglądy gwarancyjne zrealizowanych inwestycji.
IV.W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA
1. W okresie sprawozdawczym prowadzano postępowania 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”.
 „Budowa hal magazynowych wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą”
przewidzianej do realizacji na działkach nr 121, 122/2 i 122/4, obręb Uśnice, gmina Sztum,
 „Budowa instalacji fotowoltaicznych Elektrownia Fotowoltaiczna Węgry”, przewidzianej do
realizacji na działce nr 317/15, obręb Gościszewo, gmina Sztum;
 „Prowadzenie punktu skupu złomu w miejscowości Sztum”, przewidzianej do realizacji na
działce nr 107/5, obręb 3-Sztum, gmina Sztum.
2. Dokonano w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 105 wpisów, w tym 15 wpisów o
rozpoczęcie działalności, pozostałe 90 wpisów dotyczyły wznowienia, zmian wpisów lub
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
3. W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum” wykonano następujące czynności: 10 kotek poddano
sterylizacji, 5 kocury poddano kastracji, 8 sztuk kotów i psów kontynuacja leczenia, 10 kotom
wykonano badania kliniczne.
4. Uchwalenie przez Radę Miejską „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum w roku 2020”, który
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otrzymał pozytywną opinię i akceptację ze strony stowarzyszeń , kół łowieckich oraz
Powiatowego Lekarza Weterynarii.
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. Opracowanie dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia Spisu Rolnego 2020.
7. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż produktów rolnych.
8. Przygotowanie wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w
ramach funduszu sołeckiego za rok 2019.
9. Przekazanie protokołem do SCK Sztum zakupionego wyposażenia do świetlic wiejskich w
ramach funduszu sołeckiego.
10. Weryfikacja informacji o zebranych odpadach komunalnych z terenu Miasta i Gminy Sztum
wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
11. Przygotowanie informacji dotyczących segregacji i ciekawostek z tym związanych do
udostępniania na Facebooku oraz na stronie sztum.pl w zakresie dotyczącym edukacji
mieszkańców o prawidłowym segregowaniu odpadów komunalnych.
12. Prace na kampanią edukacyjną dla mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji odpadów
komunalnych.
13. Przygotowanie informacji do biuletynu majowego w związku z wprowadzeniem nowego
systemu segregacji odpadów.
14. Wykonanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2019 z zakresu gospodarki
odpadami.
15. Przygotowywanie aneksu do umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
wraz z prowadzeniem PSZOK-u w Sztumskim Polu.
16. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej na zagospodarowanie odpadów komunalnych
wraz z prowadzeniem PSZOK-u w Sztumskim Polu.
17. Przygotowanie i podjęcie przez Radę Miejską uchwały na sezon kąpielowy na rok 2020.
18. Przygotowanie tekstu jednolitego Regulaminu utrzymanie czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Sztum.
19. Przygotowanie informacji o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych i Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego.
20. Rozpowszechnianie ulotek informacyjnych dla mieszkańców o prawidłowej segregacji
odpadów komunalnych wraz z informacjami o PSZOK.
21. Usuwanie 10 dzikich wysypisk na terenie Miasta i Gminy Sztum.
22. Rejestracja Miasta i Gminy Sztum w Bazie Danych o Odpadach.
23. Uzyskanie dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju oraz zawarcie umowy na zadanie
„Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sztum”.
24. Uzyskanie dofinansowania z NFOŚiGW na zadanie „Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu Miasta i Gminy Sztum.
25. Zawarcie umowy z PWIK na „Utrzymanie terenów zielonych należących do Miasta i Gminy
Sztum”.
26. Przygotowanie dokumentacji do umowy na „Administrowanie plażą miejską”.
27. Zawarcie porozumienia na zadanie „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”
w rezerwacie przyrody „Biała Góra” poprzez wypas owiec.
28. Zawarcie umowy na „Opracowanie studium dla ciepłowni w Czerninie wraz z wnioskiem do
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR”).
29. Zawarcie umowy na zadanie pn.: „Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych
oczyszczalni ścieków”.
30. Zawarcie umowy na aktualizację „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sztum”.
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31. Zawarcie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim na utrzymanie grobów wojennych na
terenie Miasta i Gminy Sztum oraz zawarcie umowy celem realizacji zadań z postanowienia.
32. Udział w konferencji pn.: „Zmiany w gminnych systemach gospodarki odpadami komunalnymi
– pierwsze doświadczenia”.
33. Sporządzono 8 decyzji na usunięcie drzew, w tym 2 odmowne.
34. Dokonanie 15 wizji w terenie w celu oględzin drzew zgłoszonych do usunięcia.
35. Sporządzenie ankiety „Środowisko i adaptacja klimatu”.
36. Sporządzenie ankiety związanej z aktualizacją Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.
37. Sporządzenie negatywnej opinii dotyczącej wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno-HandlowoUsługowego „EKO-POWIŚLE” Sp. z o.o. Nowa Wieś 90, 82-400 Sztum w zakresie
rozszerzenia działalności dotyczącej przetwarzanie odpadów.
38. Sporządzenie sprawozdania do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z miejsc
nagromadzenia odpadów.
39. Rozpoczęcie działań związanych z budową studni w Postolinie poprzez zlecenie wykonanie
projektu robót geologicznych.
40. Wydano 8 decyzji o uzgodnieniu dokumentacji inwestycji w pasach dróg stanowiących
własność gminy.
41. Wydano 12 decyzji na zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie dróg, 11 decyzji uzgodnień
inwestycji w pasach dróg oraz 3 decyzje na wykonanie zjazdów z dróg gminnych.
42. Przeprowadzono przeglądy dróg stanowiących własność gminy (gminnych i wewnętrznych).
43. Ogłoszono przetarg dla zadania pn.: „Modernizacji dróg z zastosowaniem płyt yombo – zakres
I” w wyniku, którego wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą ROMADO– BRZEZIński
sp. z o.o. Sznurki.
44. Przygotowano dokumentację do przetargu na dla zadania pn.: „Modernizacji dróg z
zastosowaniem płyt yombo – zakres II”.
45. Ogłoszono przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadania „Modernizacji dróg z
zastosowaniem płyt yombo – zakres I i II”.
46. Przygotowano dokumenty do weryfikacji dla zadania pn.: „Modernizacji dróg z zastosowaniem
płyt yombo – zakres III”.
47. Przygotowanie dokumentów do wniosku na dofinansowanie przebudowy drogi przy Specjalnej
Strefie Ekonomicznej.
48. Przygotowywanie dokumentacji odbiorowej instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn.:
Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie i terenie Miasta i Gminy
Sztum.
49. Prace nad przygotowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego pn.: „Budowa instalacji
fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” w ramach projektu „Odnawialne
źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum”. Dokumentacja
na realizacje paneli fotowoltaicznych o mocy 100kW.
50. Telekonferencje i wymiana doświadczeń z miastem partnerskim Ritterhude w dniach 28-29
maja 2020 w ramach projektu BEACON – efektywność energetyczna.
51. Prace nad „Strategią rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Sztum”.
52. Prace nad „Gminnym programem niskoemisyjnym”.
53. Prace nad skablowaniem lamp hybrydowych oraz dostawienie nowych punktów świetlnych na
ścieżce pieszo-rowerowej wokół jeziora Zajezierskiego na odcinku przy ul. Kwidzyńskiej.
54. Realizacja umowy na remont chodników na Osiedlu Nad Jeziorem.
55. Remont ogrodzenia oraz wykonanie nowego wjazdu na teren świetlicy w Gościszewie.
56. Zgłoszenie zniszczenia przystanku w Postolinie do ubezpieczyciela oraz uzyskanie
odszkodowania.
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57. Usunięcie zniszczonego przystanku w Postolinie i ustawienie nowego.
STRAŻ MIEJSKA, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE, ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE:
________________________________________________
W zakresie działalności Straży Miejskiej
1. Współpraca z Policją w sprawie działań ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa SARSCoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Kontrole przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z
miejsc użyteczności publicznej. Kontrole przestrzegania obowiązkowych kwarantann.
Pouczanie i przypominanie o obowiązkach utrzymania dystansu społecznego, noszeniu
maseczek i rękawiczek oraz utrzymaniu odpowiedniej higieny celem ograniczenia
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.
2. Bezpieczna droga do Szkoły – posterunki 1 ul. Reja przy SP 2 , 2 posterunek przy drodze K 55
ul. Sienkiewicza.
3. Interwencje ze zwierzętami.
W zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych
1. Utrzymywanie gotowości bojowej jednostek.
2. Rozliczanie kart drogowych i paliwa pobranego do samochodów i pozostałego sprzętu.
3. Naprawa wozu bojowego w OSP Białej Górze.
W zakresie zarządzania kryzysowego
1. Monitorowanie sytuacji w związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanej wirusem
SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19.
2. Utrzymywanie całodobowej łączności z Policją, Strażą Pożarną, WCZK Gdańsk oraz
Starostwem Powiatowym.
3. Monitorowanie sytuacji pogodowej i wydawanych ALERTÓW pogodowych z WCZK Gdańsk
i ich publikacja, jeśli dotyczy mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.
V. W ZAKRESIE REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
W zakresie sprzedaży:
1. Wydano 2 oświadczenia w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
2. Przygotowano 32 informacje o wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej.
3. Wydano 31 zaświadczeń o wniesieniu jednorazowej opłaty przekształceniowej.
4. Dokonano analizy zapisów zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i
budynków odnośnie nieruchomości położonych przy: ul. Barczewskiego 5A, Gościszewo 79,
ul. Skłodowskiej 21, ul. Kasztelańska 6, ul. Plebiscytowa 13, ul. Królowej Jadwigi 2B, ul.
Witosa 26, 31; ul. Żeromskiego 3, ul. Młyńska 7, 4; ul. Zacisze 38, ul. Zacisze 27, ul.
Barczewskiego 5C, ul. Barczewskiego 7A,
ul. Kochanowskiego 16, Piekło 48, ul. Sienkiewicza 66, ul. Łąkowa 8, ul. Zacisze 39, Uśnice
13, ul. Czarnieckiego 5B, ul. Domańskiego 16, ul. Zacisze 30, pl. Wolności 25,
ul. Żeromskiego 5, pl. Wolności 24A.
5. Wydano 50 ostatnich- zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego dla
nieruchomości wymienionych w pkt 4. Przekazanie zaświadczeń właścicielom, Wydziałowi
Ksiąg Wieczystych w Sztumie, Starostwu Powiatowemu w Sztumie, referatowi
podatkowemu. Łącznie wydano 753 zaświadczenia (ok. 5000 egz.) o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego. Użytkownicy złożyli 134 wnioski o uiszczenie opłaty
jednorazowej, w tym 65 wniosków o udzielenie ustawowej bonifikaty w wys. 99%.
18 | S t r o n a

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM I JEDNOSTEK GMINNYCH

6. Sporządzenie dokumentów likwidacji środków trwałych dla nieruchomości, które zostały
przekształcone.
7. Przygotowanie do sprzedaży działki nr 6 w obrębie Sztumskie Pole.
8. Podanie do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy lokalu
mieszkalnego (ul. Czarnieckiego 1).
9. Podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o sporządzeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działki
niezabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 293
położonej os. Na Wzgórzu w Sztumie.
10. Zlecenie inwentaryzacji oraz wyceny działki nr 658/2 – ul. Mickiewicza 23 (była biblioteka)
oraz przygotowanie nowego projektu uchwały (zmiana nr działki).
11. Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (pl. Wolności 22C).
12. Zlecenie wyceny lokali mieszkalnych (os. Nad Jeziorem 7, os. Nad Jeziorem 10, ul.
Mickiewicza 2) w celu sprzedaży na rzecz najemców.
13. Zlecenie inwentaryzacji budynku i wyceny lokali w celu przygotowania nieruchomości do
sprzedaży – Pietrzwałd 22.
14. Przygotowanie oświadczenia dot. decyzji Urzędu Miasta i Gminy Sztum, GP-T-III-L/8/75
z 30.09.1975 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części terenu
i sprzedaży lokalu w domu wielomieszkaniowym przy ul. Kopernika 1A w Sztumie, błędnie
wskazano numer działki, na której zlokalizowany jest budynek, podano działkę nr 172/3,
obecnie dz. nr 206 – ul. Kopernika 1c, powinna być wskazana dz. 172/8 (obecnie dz. nr 208
– ul. Kopernika 1A. Podpisanie oświadczenie w kancelarii notarialnej przy udziale
właścicieli przedmiotowego lokalu.
15. Aktualizacja bazy EGW+ (użytkowników wieczystych).
Lokale mieszkalne:
1. Wpłynęło 5 wniosków o przydział mieszkania – jeden został zakwalifikowany do potrzeb i
skierowany zostanie na Komisję Mieszkaniową, jeden zakwalifikowano do potrzeb z tyt.
bezdomności, trzy nie spełniły przesłanek.
2. Przekazano do GUS dane dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
3. Podano do publicznej wiadomości ogłoszenie Burmistrza w sprawie zestawienia danych
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego za 2019 r. zgodnie z obowiązkiem ustawowym.
4. Gmina złożyła dwie oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu wobec dłużników
zajmujących bezumownie lokale komunalne. Obie oferty nie zostały dotąd przyjęte. Sprawy
powinny zostać skierowane do Komornika. W związku z COVID-19, do 30 czerwca br. nie
można wykonywać eksmisji.
5. Do urzędu wpłynęły trzy wnioski dot. repatriacji – prośby o zapewnienie mieszkania oraz
pracy - udzielono odpowiedź, że Gmina aktualnie nie ma takich możliwości.
6. Wydano wskazania do najmu lokalu:
- osobie z potrzeb z tytułu bezdomności,
- osobie zajmującej lokal socjalny, kwalifikującej się do najmu lokalu komunalnego – osoba
niepełnosprawna, dla poprawy warunków mieszkaniowych,
- osobie, która pozostała w lokalu po śmierci najemcy,
- osobie, poza kolejnością, zajmującej bezumownie nieruchomość gminną Kwidzyńska 4, po
uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej
- rodzinie z listy mieszkaniowej
- osobie najmującej lokal socjalny w ramach przedłużenia umowy.
7. Podpisano dwie umowy najmu lokalu w ramach zamiany mieszkań.
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8. Decyzją Burmistrza stawka bazowa czynszu pozostaje na dotychczasowym poziomie. W
roku 2020 r. nie przewiduje się podwyżki. Aktualnie stawka bazowa wynosi 5,50 zł/ m2.
9. Gmina wzięła udział w zebraniach 17 wspólnot mieszkaniowych, w których posiada lokale
mieszkalne. Ostatnie odbyły się 13 marca 2020 r.
10. W związku z COVID-19 zebrania pozostałych 54 wspólnot zostały zawieszone do
odwołania.
11. Gmina sukcesywnie przygotowuje wolne lokale do zasiedlenia i dokonuje na bieżąco napraw
w zasobie oraz usuwa zgłaszane awarie (m.in. wymiana instalacji elektrycznej, wymiany
stolarki, naprawy tynków, przestawianie pieców, malowanie, naprawa dachów, czyszczenie
kominów). Na remonty pustostanów Gmina wydała dotychczas 99 400,00 zł.
12. W okresie sprawozdawczym rozliczono 104 faktury dot. zasobu mieszkaniowego Gminy.
W zakresie dzierżawy
1. Zawarto 27 umów dzierżaw/najmu na czas określony lub nieokreślony, przedłużając
dotychczasowe umowy lub zawarto nowe umowy na grunty gminne.
2. Sporządzono 4 wykazy dot. umów dzierżaw/najmu gruntów położonych w mieście i gminie
na czas określony lub nieokreślony- 26 pozycji.
3. Sporządzono 3 projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomościach
stanowiących gminny zasób nieruchomości- 8 pozycji.
4. Wyrażono zgodę na zwolnienie z czynszu dzierżawnego przedsiębiorców, którzy złożyli
uzasadnione wnioski, o braku możliwości lub ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii COVID-19
Podziały nieruchomości:
1. Wszczęto 7 postępowań związanych z pracami geodezyjnymi (podziały, wznowienia,
rozgraniczenia nieruchomości) m.in. w obrębach ewidencyjnych Zajezierze, Gronajny,
Nowa Wieś, Gościszewo.
2. Wydano 5 decyzji o podziale nieruchomości w Gościszewie, Koniecwałdzie, Uśnicach
i Sztum obręb 2, w tym rozgraniczenie nieruchomości – mostek na Kanale Uśnickim.
3. Wszczęto 6 postępowań o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
w Gościszewie, Koniecwałdzie, Kępinie, Zajezierzu i Nowej Wsi.
4. Wszczęto postępowanie o wypłatę odszkodowania za przejęty z mocy prawa grunt tj, działki
nr 37/1, 37/14 i 127/33 o łącznej powierzchni 0,5415 ha, od osoby fizycznej (podział
dokonany na wniosek właściciela), pod gminne drogi publiczne położone w obrębie
ewidencyjnym Kępina.
W zakresie planowania przestrzennego:
1. Trwają prace nad opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Koniecwałd-Kępina. Wykonawca przygotował projekt zmiany planu, który
w dniu 04 maja 2020 r. wraz z wnioskiem i opinią Marszałka został wysłany do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyłączenie gr. rolnych kl. III z produkcji rolnej z
przeznaczeniem pod drogi publiczne o pow. 0,9524 ha (obwodnica).
2. Trwają prace nad opracowaniem zmiany planu miejscowego Koniecwałd-Kępina – za PSSE.
Uwagi i wnioski do planu można składać do 05 czerwca 2020 r.
3. Trwają prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy
ul. Reja w Sztumie. Projekt planu został wysłany do uzgodnień. Termin wykonania planu–
28 października 2020 r.
4. Trwają prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Górkach, obręb Barlewice. Projekt planu był zaopiniowany na posiedzeniu Miejsko20 | S t r o n a
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5.
6.
7.

8.
9.

Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 19.05.2020 r. Termin wykonania
planu - 06.11.2020 r.
Przygotowano i wysłano 29 kwietnia 2020r. sprawozdania do GUS z planowania
przestrzennego- PZP 1.
Przygotowano sprawozdanie z realizacji Strategii Miasta i Gminy Sztum na lata 2014- 2020
za rok 2019.
W dniu 29 maja 2020 r. zostanie opublikowane zawiadomienie o nowym terminie dyskusji
publicznej (ze względu na wcześniejsze zamknięcie dla interesantów placówki urzędu
z powodu Covid-19) nad projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum dla fragmentu miejscowości Górki
obręb Barlewice, dla fragmentu obrębu Nowa Wieś oraz nad projektem zmiany planu
miejscowego „Centrum miasta Sztum”– budowa windy. Dyskusja odbędzie się w dniu
5 czerwca 2020 r. w sali Czekoladowej w siedzibie Sztumskiego Centrum Kultury, przy ul.
Reja 13 w Sztumie.
W dniu 19 maja 2020 r. odbyło się w Sali czekoladowej SCK posiedzenie Miejsko-Gminnej
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej celem zaopiniowania projektów m.p.z.p.
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. 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, (gazociąg zasilający budynki
mieszkalne w Koniecwałdzie, linia kablowa do budynków mieszkalnych w Koniecwałdzie,
linia kablowa do zasilania budynków mieszkalnych w Zajezierzu, winda zewnętrza
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach i sieć elektroenergetyczna
w Sztumie w obrębach 1 i 2 miasta Sztum)
2. 24 decyzje o warunkach zabudowy
3. 2 decyzje przenoszące warunki zabudowy na inny podmiot
4. 1 decyzję zmieniającą warunki zabudowy
5. 2 decyzje odmawiające ustalenia warunków zabudowy,
6. 6 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego budynku (2 w Sztumskim Polu,
2 w Zajezierzu, 1 w Koślince i 1 w Barlewicach)
7. 2 zaświadczenia o numerze porządkowym, (w Barlewiczkach i Postolinie)
8. 43 zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie lub studium
9. 2 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto:
1. Z końcem każdego miesiąca przekazywano do GUS zestawienia nadanych numerów
porządkowych
2. Na koniec I kwartału przekazano Wojewodzie Pomorskiemu rejestr wydanych decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wraz z rejestrem wniosków.
W toku są:
1. 6 spraw dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2. 18 spraw dotyczących ustalenia warunków zabudowy
3. 8 spraw dotyczących ustanowienia na gruncie gminy służebności przesyłu (linia 110 kV w
Gościszewie, sieć gazowa w obrębach Kępina i Sztumskie Pole, linia kablowa przy ul. Polnej
w Sztumie, linia kablowa w obrębie 3 miasta Sztum, linia kablowa w obrębie Zajezierze, linia
optotelekomunikacyjna w Sztumie, linia kablowa w Barlewicach, sieć gazowa w obrębie
Kępina)
VI. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:
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W zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych
1. Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 maja 2020 r. Miasto
i Gmina Sztum otrzymało dotację w wysokości 91 860 zł na realizację zadania pn.
Modernizacja drogi gminnej nr 218508G Koniecwałd – Kępina z zastosowaniem płyt Yumbo.
Planowany koszt modernizacji drogi to 421 749,63 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest do
końca września 2020 r.
2. W dniu 27 kwietnia 2020 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
wniosek o przyznanie pomocy na operację pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Koniecwałd w Gminie Sztum. Wniosek został złożony w ramach naboru na operacje typu
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. W ramach projektu planowana jest przebudowa prawie 400 m drogi
biegnącej przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Planowany koszt operacji to 700 612,73 zł,
z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 388 562,00 zł. Wniosek jest w trakcie oceny.
Inwestycja planowana jest do realizacji w 2022 r.
3. Trwa realizacja projektu pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz
w Mieście i Gminie Sztum. W okresie sprawozdawczym złożono wniosek o płatność
rozliczający zaliczkę otrzymaną na pokrycie wydatków związanych z dostawą i montażem
instalacji fotowoltaicznych. Całkowita wartość wydatków objętych wnioskiem wynosi
808 861,80 zł, z czego dofinansowanie 634 066,00 zł.
W okresie sprawozdawczym prowadzono działania związane z promocją projektu. Ustawiono
dwie tablice pamiątkowe na stadionie miejskim w Sztumie i przy świetlicy wiejskiej w Białej
Górze oraz wykonano naklejki promocyjne na wszystkie urządzenia zamontowane w ramach
projektu.
W związku ze zgodą Instytucji Zarządzającej na wykorzystanie oszczędności w projekcie
prowadzone są prace związane z rozszerzeniem jego zakresu, w ramach którego planowany jest
montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy
Sztum. Do wykorzystania jest ponad 0,5 mln. zł.
4. W związku z realizacją projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach
użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno–
edukacyjnymi) w okresie od 12.03.2020 r. do 14.04.2020 r. Izba Administracji Skarbowej
w Gdańsku przeprowadziła kontrolę.
W okresie sprawozdawczym złożono również sprawozdawczy wniosek o płatność.
5. W związku z realizacją projektu pn. Budowa kolektora deszczowego z systemem
podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe Zarząd Województwa Pomorskiego
wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania do robót dodatkowych wykonanych w ramach
przebudowy kanalizacji deszczowej w obszarze ronda Pod Dębami. Wartość robót wynosi
151 666,16 zł, z czego dofinansowanie to 106 166,31 zł.
W okresie sprawozdawczym złożono sprawozdawczy wniosek o płatność.
6. W związku ze wsparciem udzielanym Stowarzyszeniu „Zróbmy coś razem – Sztumskie Pole”
został zagospodarowany teren przy świetlicy wiejskiej w Sztumskim Polu – powstał plac zabawa
wyposażony w 4 urządzenia, 3 ławki i kosz na odpady. W celu bezpiecznego dojścia do placu
zabaw na skarpie wykonano schody terenowe. Został także utworzony ogródek ekologiczny.
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez
urządzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego i ekologicznego ogródka społecznego
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w Sztumskim Polu, na realizację którego Stowarzyszenie otrzymało grant w wysokości 43 353
zł. W projekcie zaplanowano także warsztaty ekologiczne i imprezę na otwarcie placu zabaw,
których przeprowadzenie uzależnione jest od obowiązywania ograniczeń związanych
z epidemią.
W zakresie utrzymania zieleni.
W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto 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 maja 2020 do 16 maja 2022 roku. Kwota przeznaczona na
zadanie to: brutto 198.600,00 złotych Obecnie została zrealizowana pierwsza część zadania
obejmująca: dostawę, posadzenie i montaż kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych na
terenie miasta Sztum.
2. W okresie sprawozdawczym ogłoszono oraz rozstrzygnięto przetarg na zadanie: „Zakładanie,
konserwacja, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej na wybranych terenach miasta Sztum na
powierzchni około 5.845 m2”. Zadanie obejmuje okres od 15.05.2020 do 31.05.2022 roku.
Wpłynęły dwie oferty od wykonawców. Obecnie trwa podpisywanie Umowy z wybranym
wykonawcą. Kwota przeznaczona na zadanie to 501.988,16 zł.
Zadanie obejmuje tereny:
1) Skwerek położony przy ulicy H. Sienkiewicza powierzchnia około 45m2,
2) Rondo Powiśla oraz skwerki przy Rondzie Powiśla,
3) Teren obok Lipskiego, Rondo pod Dębami,
4) Rondo na Przedzamczu oraz wysepki,
5) Teren przy Urzędzie,
6) Teren obok kapliczki ul Reja,
7) Teren Skwerku przy ul. H. Sienkiewicza o powierzchni około 2000 m2,
8) teren Skwerku przy ul. Reja w Sztumie o powierzchni około 2000 m2,
1.

W zakresie kultury, sportu, zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi,
współpracy z zagranicą, turystyki, promocji i ochrony środowiska
1. W dniu 26 marca br. rozstrzygnięty został II nabór zorganizowany w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację 6 zadań publicznych. W wyznaczonym terminie tj. od 05 do 26
lutego 2020 r. organizacje pozarządowe złożyły 7 ofert. 6 ofert zostało rozpatrzonych
pozytywnie. 1 oferta została odrzucona ze względów formalnych.
Przyznano następujące dotacje:
w zakresie turystyki i krajoznawstwa:
 na zadanie pn. Organizacja 3 rajdów rowerowych, turystycznych upowszechniających wiedzę
o Ziemi Sztumskiej skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum przyznano kwotę
4 000,00 zł w formie wsparcia dla Kolarskiego Ludowego Klubu Sportowego Lider,
w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
 na zadanie pn. Opieka paliatywna darem serca dla chorego przyznano kwotę 5 000,00 zł w formie
wsparcia dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA”,
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
 na zadanie pn. Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży przyznano kwotę 4 000,00 zł w formie
wsparcia dla Stowarzyszenia Plastyków „Paleta”,
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 na zadanie pn. Wakacje z lilijką harcerską przyznano kwotę 2 600,00 zł w formie wsparcia dla
ZHP Chorągiew Gdański Hufiec Malbork,
 na zadanie pn. Obóz harcerski przyznano kwotę 2 400,00 zł w formie wsparcia ZHP Chorągiew
Gdański Hufiec Kwidzyn,
 na zadanie zainicjowane w Mieście i Gminie Sztum w ramach animacji przestrzeni publicznej
poprzez projekty kulturalno - edukacyjne integrujące społeczność lokalną i wzbogacające życie
kulturalne Gminy pn. Sztum jest fit - Organizacja zajęć fitness na świeżym powietrzu dla
mieszkańców Miasta i Gminy Sztum przyznano kwotę 2 500,00 zł w formie wsparcia dla Klubu
Sportowego Active & Fit.
Ze względu na stan epidemii i związane z tym obostrzenia sanitarne Stowarzyszenie Plastyków
Paleta zrezygnowało z realizacji warsztatów plastycznych dla dzieci – umowa na to zadanie nie
została podpisana. W dniu 4 maja br. podpisanych zostało 5 umów o przyznanie dotacji na
realizację pozostałych zadań.
W maju z zachowaniem reżimu sanitarnego Klub sportowy Active & fit rozpoczął realizację
bezpłatnych zajęć fitness dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, które zaplanowano na
miesiące maj, czerwiec i wrzesień br.

2.

3.

4.

5.

6.

Również Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA”
w okresie sprawozdawczym rozpoczęło realizację zadania, w chwili obecnej trwa procedura
związana z zakupem 2 koncentratorów tlenu, które zostaną użyczone bezpłatnie mieszkańcom
Miasta i Gminy Sztum.
Realizacja pozostałych zadań uzależniona jest od bieżących wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.
W okresie sprawozdawczym w ramach realizowanego Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na rok bieżący przeprowadzono analizę sprawozdań częściowych złożonych
przez Kluby sportowe realizujące zadania publiczne w ramach dotacji otrzymanych na rozwój
sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum w 2020 roku. Analiza oprócz badania wydatków
poniesionych przez organizacje dotyczyła również możliwości realizacji zadań pod kątem stanu
epidemii i zagrożenia spowodowanego wirusem COVID-19.
W ramach realizowanego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019,
w okresie sprawozdawczym zakończono analizę złożonych przez lokalne organizacje
pozarządowe sprawozdań z realizacji zadań publicznych, w ramach przyznanych przez Miasto
i Gminę Sztum dotacji na 2019 rok. Jednocześnie na podstawie sprawozdań z realizacji w/w
Programu opracowany został dokument - Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy
Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2019”, które Burmistrz Miasta i Gminy Sztum przedłożył na ręce
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie podczas Sesji Rady Miejskiej w Sztumie w dniu
06 maja br.
W okresie sprawozdawczym ze względu na zapobieganie i przeciwdziałanie zakażeniu
koronawirusem, nie odbyły się zaplanowane w zakresie profilaktyki zdrowotnej działania:
- zbiórka krwi w dniu 09 marca br.,
- badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat w dniach 27 i 30 kwietnia br.
W okresie od 6 kwietnia do 19 maja 2020 roku przed Urzędem Miasta i Gminy Sztum ustawione
były dekoracje wielkanocne w postaci ażurowych jajek wypełnionych bratkami. Po demontażu
dekoracji kwiaty z donic wielkanocnych zostały posadzone przy Sztumskim Centrum Kultury.
W dniu 3 marca 2020 roku został zamieszczony na tablicach sołeckich i w wiatach
przystankowych w Sztumie kalendarz wydarzeń odbywających się w pierwszym półroczu 2020
roku w Mieście i Gminie Sztum.
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7.

W dniu 1 czerwca 2020 roku ukaże się kolejne wydanie biuletynu Miasta i Gminy Sztum.
Dystrybucja ze względu na zapobieganie i przeciwdziałanie zakażeniu koronawirusem odbędzie
się głównie poprzez sklepy na terenie Miasta i Gminy Sztum.

W okresie międzysesyjnym odbyły się 2 przedsięwzięcie objęte Patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum:
1.

2.

III bieg „XXI Zimowego Grand Prix Sztumu w Biegach i marszu Nordic Walking”,
organizowany przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR w Sztumie,
w dniu 29 lutego 2020 roku.
Konkurs „Bezpieczna droga z domu do szkoły”, organizowany przez Transport Lubiński. Ze
względu na obostrzenia związane wirusem COVID-19 jego podsumowanie przesunięto na 01
czerwca 2020 r.

W okresie międzysesyjnym ze względu na zapobieganie i przeciwdziałanie zakażeniu
koronawirusem, nie odbyło się 1 przedsięwzięcie objęte Patronatem Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum:
1.

Degustacje Wielkanocne Konfraterni, organizowane przez Wielką Konfraternię Zacnego Jadła,
Napitku i Rękodzieła, w dniu 28 marca 2020 roku.

Wstrzymana została też weryfikacja i ocena formalna 2 wniosków o objęcie Patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum przedsięwzięć:
1.
2.

Wrak Race, organizowane przez Sołtys Sołectwa Piekło, które miały się odbyć w dniu 5
kwietnia 2020 roku.
Mistrzostwa Szkół w Superfarmera, organizowane przez Klub Gier Planszowych Pionkolandia,
które miały się odbyć w dniu 27 kwietnia 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
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.
1) 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”.
2) Działania w okresie międzysesyjnym to m.in:
a) Sporządzenie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.2.2.
Rozwój usług społecznych w ramach konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 (wniosek
przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej). Wybór
Partnerów do wspólnej realizacji projektu tj. Spółdzielni socjalnej „Iskra” oraz Stowarzyszenia
Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”
b) Sporządzenie częściowego wniosku o płatność za okres 01.01.2020 r. – 31.03.2020r.25 | S t r o n a
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c)

2.

3.

4.
5.

6.

przekazanie wniosku do IZ oraz sporządzenie formularza ,,Monitorowanie uczestników”
w ramach projektu. Wniosek został zatwierdzony
Sporządzenie pisma do IZ w zakresie wydłużenia okresu realizacji projektu do dnia 30.09.2020r.
w związku ze wstrzymaniem części realizowanego wsparcia lub świadczeniem wsparcia
w mniejszym wymiarze w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.
Projekt „JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS”:
1) Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji zadania publicznego w 2019 r.
2) 06.05.2020 r. - rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w ramach MRPiPS ,,Od zależności
ku samodzielności” – edycja 2020. Zgodnie z wynikami konkursu oferta została wybrana do
dofinansowania
na realizację zadania publicznego (1 z 3 wybranych ofert z woj.
Pomorskiego). Kwota udzielonej dotacji: 53 000,00 zł.
3) Przygotowanie i przesłanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
4) Sporządzenie danych do Planu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Sztum
w związku z realizacją działań w ramach zadania publicznego
5) Rozeznanie rynku oraz ustalenie szacunkowej wartości zamówienia w zakresie działań w
związku z realizacją zadania publicznego.
Projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum”. Projekt znajduje się w okresie trwałości. Sporządzono
protokoły odbioru częściowego wraz z rozliczeniem świadczonej usługi dostępu do
szerokopasmowego Internetu za m-c luty, marzec i kwiecień 2020 r.
Projekt „Kawa dla Seniora” – realizowany w Pizzeria „ROMA” oraz „Caffe Figaro”. Obecnie
214 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 oraz przekazanie sprawozdania z działalności KIS za 2019 rok
b) Aktualizacja harmonogramu KIS
c) Sporządzenie procedur funkcjonowania KIS w związku z zamiarem wznowienia
działalności Klubu
d) Zgodnie z poleceniem/decyzjami Wojewody Pomorskiego Klub Integracji Społecznej
został czasowo zawieszony aż do odwołania z powodu rozprzestrzenianiu się
koronawirusa. Działalność KIS-u zostanie wznowiona po akceptacji procedur przez Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Malborku.
Zadanie publiczne pn. „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior +” w ramach
Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2019 - Klub Senior +
AMATOR:
1) Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji zadania – funkcjonowanie Klubu Senior+ w 2019 r.;
2) Sporządzenie listy odpłatności za uczestnictwo w Klubie Senior+ ,,AMATOR” w m-cu lutym,
marcu i kwietniu 2020 r.
3) Monitorowanie sytuacji związanej z zamknięciem Klubu Senior+ ,,AMATOR” w związku
z trwającą epidemią koronawirusa
4) 03.03.2020 r. - ogłoszenie wyników konkursu na prowadzenie Klubu Senior+ ,,AMATOR”,
oferta została wybrana do dofinansowania. Podpisanie umowy z dniem 14.05.2020 r. (kwota
dofinansowania 50761 zł)
5) Kontakt ze Stowarzyszeniem ,,LABUNTUR ANNI” w sprawie decyzji o wznowieniu
działalności Klubu Senior + oraz spełnieniu wymogów określonych rekomendacjami
MRPiPS/ sanepidu. Działalność Klubu zostanie wznowiona po akceptacji procedur przez
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Malborku.
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7. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy
Sztum wydano 2720 Kart tradycyjnych oraz 496 elektronicznych. Liczba rodzin, które otrzymały
SKDR wynosi 810.
8. Teleopieka, tzw. „Guzik życia” – 10 osób oraz „guzik życia” z czujnikiem upadku – 5 osób.
„Koperta życia”- 215 osób.
9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (ŚDS) – Z terapii prowadzonej w ŚDS korzysta
obecnie 19 niepełnoprawnych osób, Dotacja przekazana na działalność Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czerninie za kwiecień 2020 r. wyniosła 37 503,50 zł. Ośrodek utrzymuje kontakt
ze Stowarzyszeniem ,,Do życia przez życie” w sprawie decyzji o wznowieniu działalności ŚDS
oraz spełnieniu wymogów określonych rekomendacjami MRPiPS/ sanepidu. Planowany termin
wznowienia: 01 czerwiec 2020 r.
10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019:
1) Monitorowano 8 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, motywując do podjęcia
leczenia;
2) Do GKRPA zostało zgłoszonych 6 osób;
3) Na posiedzenie GKRPA zostało wezwanych 12 osób, z czego 4 osoby zgłosiły się;
4) Odbyły się 3 wspólne posiedzenia GKRPA;
5) W Punkcie Konsultacyjnym „Krokus” udzielono 138 porad.
11. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie:
1) W okresie międzysesyjnym do Przewodniczącej GZI wpłynęło 14 Niebieskich Kart;
2) Zwołano 39 grup roboczych w celu podjęcia działań na rzecz rodzin, w których stwierdzono
zjawisko przemocy;
3) Złożono wniosek aplikacyjny w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”
edycja 2020. Oczekujemy na wyniki.
4) 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;
5) W każdy czwartek w siedzibie GKRPA w Sztumie dyżur pełni osoba ze Stowarzyszenia
Integracja na Plus, która udziela informacji dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
12. Dział Realizacji Zadań Zleconych
1) W okresie od 26.02.2020 r. do 27.05.2020 r. przyjęto ogółem: 351 wniosków, wydano 460
decyzji/ informacji administracyjnych.
2) Wysokość wypłaconych wszystkich świadczeń w Dziale ZL w miesiącu kwietniu 2020r.
wyniosła- 2.183.160,47 zł.
3) Liczba świadczeniobiorców otrzymujących wypłaty w Dziale Zadania Zlecone na
przykładzie m-ca kwietnia 2020 r.:
a) zasiłki rodzinne
497 osób
b) świadczenie rodzicielskie
45 osób
c) jednorazowa zapomoga
5 osób
d) świadczenia opiekuńcze
774 osoby
e) fundusz alimentacyjny
136 osób
f) dodatki mieszkaniowe i energetyczne
278 osób
g) świadczenie wychowawcze
2962 dzieci
13. Udzielane wsparcie w Dziale Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług.
1) W okresie międzysesyjnym sporządzono 445 decyzje administracyjne w zakresie świadczeń
z pomocy społecznej.
2) Z pomocy finansowej skorzystały 263 rodziny (598 osób w rodzinie) oraz z pomocy
niefinansowej 197 rodzin (501 osób w rodzinie).
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3) W roku 2020 r. z pomocy finansowej i niefinansowej skorzystało 359 rodzin, tj. 742 osoby
w rodzinie, a świadczenie przyznane decyzją miały 373 osoby.
4) Przeprowadzono 285 wywiadów środowiskowych, podpisano 1 nowy kontrakt socjalny.
5) W schroniskach przebywało 10 klientów. W dniu 03 marca 2020 r. przeprowadzona została
kontrola zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu
Miasta i Gminy Sztum” w Schronisku w Koleczkowie. Bez zastrzeżeń.
6) W DPS przebywało 12 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 skorzystały 24 osoby natomiast w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 12 osób.
8) Ze wsparcia w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie korzystało 15 seniorów (w tym
5 w ramach projektu). W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 od
dnia 13 marca 2020 r. zawieszono funkcjonowanie DOW. Uczestnikom zapewniono ciepły
posiłek dowożony do domu oraz zdalne wsparcie specjalistów. Ośrodek utrzymuje stały
kontakt ze Stowarzyszeniem ,,Dar Serca” w sprawie decyzji o wznowieniu działalności DOW
oraz spełnieniu wymogów określonych rekomendacjami MRPiPS/ sanepidu.
9) Wsparciem w postaci gorącego posiłku objętych było 157 osób, (w tym 50 dzieci
w przedszkolu, 100 uczniów w szkołach, 7osób dorosłych). W związku z zawieszeniem
działalności placówek oświatowych rodziny dzieci, które do tej pory posiadały posiłki w
szkole otrzymały świadczenie pieniężne na zakup posiłków lub żywności w kwocie 110 zł
miesięcznie na każde dziecko.
10) Ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych objęto 15 osób.
11) Ze wsparcia w postaci pracy socjalnej skorzystało 145 rodzin (330 osób), w tym ze
świadczenia wyłącznie pracy socjalnej (bez udzielenia pomocy finansowej): 53 rodziny (133
osoby).
12) Objęto 3 osoby wsparciem asystenta 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.
14) Nadzór i monitoring rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego (500+),
doradzanie rodzicom w odpowiednim wydatkowaniu przyznanych pieniędzy. Wszczęcie
postępowania w sprawie marnotrawienia świadczeń wychowawczych (500+) - w wyniku
którego dokonano zamiany formy wypłaty świadczenia w kwocie 1 000,00 zł miesięcznie z
przeznaczeniem na opłacenie usług, tj. przekazywanie na konto bankowe PWiK w Sztumie.
15) W miesiącu kwietniu br. w pieczy umieszczonych było 26 dzieci (17 dzieci w zawodowej lub
spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz 9 dzieci w Domu Dziecka. Odpłatność za rodzinę
zastępczą za miesiąc kwiecień 2020 r. wyniosła 6 017,07 zł, natomiast za pobyt w Domu
Dziecka – 11 401,24 zł.
16) Sporządzenie propozycji zmian w zakresie SRWP 2030 w związku z prowadzonymi
konsultacjami społecznymi.
17) Sporządzenie danych w zakresie działalności podmiotów ekonomii społecznej w 2019 roku
w zakresie MGOPS w Sztumie.
18) Sporządzenie sprawozdania z Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie
Sztum za rok 2019.
19) Sporządzenie raportu z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Mieście i Gminie Sztum na lata 2014-2020 – za rok 2019.
20) Sporządzenie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019.
21) Sporządzenie sprawozdania z działalności MGOPS w Sztumie za rok 2019.
22) Sporządzenie raportu o stanie gminy za rok 2019 w zakresie MGOPS w Sztumie.
23) Sporządzenie raportu z realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2020
– za rok 2019 w zakresie MGOPS w Sztumie.
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24) Złożenie wniosków w ramach Programów: „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020” oraz
„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2020, przygotowanie
pełnomocnictwa oraz wniosku w zakresie Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2020.
Oczekujemy na wyniki.
25) Sporządzenie danych do sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Miasta i Gminy
Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok
2019”;
26) Weryfikacja rodzin, które przyznaną mają pomoc (usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne,
DOW, RDP, DPS), w związku z waloryzacją rent i emerytur.
27) Przekazanie rodzinom korzystającym ze wsparcia asystenta rodziny 20 zestawów puzzli
otrzymanych z ZK w Sztumie.
14. Podejmowanie działań w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa:
1) Monitorowanie sytuacji osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uczestników
DOW, ŚDS, RDP.
2) Rozeznanie środowisk wymagających wsparcia.
3) Kontakt z organizacjami partnerskimi deklarującymi wydawanie żywności osobom
pozostającym w kwarantannie.
4) Codzienny kontakt ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Malborku oraz policją odnośnie
osób pozostających w kwarantannie.
5) Współpraca z Bankiem Żywności w Tczewie dot. pozyskiwania żywności dla osób objętych
kwarantanną z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz BOT w Malborku dot. dostarczania
żywności tym rodzinom. W ramach w/w współpracy objęto wsparciem łącznie 2 rodziny (3
osoby).
6) W miesiącu kwietniu 2020 r. podpisano porozumienie z Bankiem Żywności w Chojnicach
dot. dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20142020 Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym. Dotychczas otrzymano 2 transporty żywności (7 ton). Kolejny – trzeci
zaplanowany został na 8 czerwca br. Ośrodek przygotował i wydał paczki żywnościowe dla
300 osób objętych programem.
7) Osoby najbardziej potrzebujące, w tym osoby samotne, niepełnosprawne otrzymały pomoc
żywnościową zakupioną przez Miasto i Gminę Sztum. Wsparcie w formie paczek
żywnościowych otrzymało dotychczas 77 rodzin, tj. 187 osób, w tym 3 rodziny pozostające
w kwarantannie.
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 emocjonalno29 | S t r o n a
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społeczne, terapii pedagogicznej) dla dzieci w wielu 3-6 lat uczęszczające do Publicznego
Przedszkola w Sztumie, w Czerninie, w Gościszewie, do Oddziału Przedszkolnego i Punktu
Przedszkolnego w Nowej Wsi,
 organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne (m.in.:
zajęcia językowe, pogotowie dydaktyczne, warsztaty naukowo-techniczne, zajęcia
matematyczno-przyrodnicze, zajęcia programowania, wyjazdy edukacyjne) dla dzieci w
wieku 3-6 lat uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Sztumie, w Czerninie,
w Gościszewie, do Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego w Nowej Wsi,
 organizację szkoleń dla nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu indywidualnej pracy
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 organizację szkoleń dla nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności w posługiwaniu
się technologią informacyjno-komunikacyjną oraz stosowania nowoczesnych metod i form
pracy sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych,
 doposażenie przedszkoli w nowoczesny sprzęt multimedialny i komputerowy oraz pomoce
dydaktyczne i zabawki, a także meble i materiały papiernicze.
Działania realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, narzędzi
TIK i aktywizujących metod pracy.
W okresie sprawozdawczym:
1) realizowano zajęcia w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.
Zajęcia odbywały się do dnia 13.03.202 roku od poniedziałku do piątku w godz. 14:0017:00. W okresie od 16.03.2020 roku do 22.05.2020 roku, z uwagi na zagrożenie
zakażeniem COVID-19 realizacja zajęć była zawieszona. Od dnia 25 maja 2020 roku
nastąpiło ponowne uruchomienie punktu przedszkolnego,
2) w okresie od 26.02.2020 roku do 13.03.2020 roku 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. Od dnia 16.03.2020 roku
realizacja zajęć została zawieszona;
3) przygotowano wniosek o płatność za okres od 01.01.2020 roku do 31.03.2020 roku;
4) przeprowadzono analizę wydatków 2019 i 2020 roku i przygotowano harmonogram działań
na I kwartał 2020 roku.
2. Program Pomorskie Żagle Wiedzy Edukacja Morska i żeglarska:
W okresie sprawozdawczym:
1) dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie brał udział wideokonferencji dot.
przygotowanie dokumentacji konkursowej na identyfikację koncepcji organów
prowadzących szkoły podstawowe dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych
uczniów poprzez edukację morską i żeglarską,
2) trwają prace związane z przygotowaniem koncepcji.
3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
W okresie międzysesyjnym w ramach projektów grantowych:
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4.

5.

6.

7.

 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;
a) przygotowano i przeprowadzono postepowanie w trybie rozeznania rynku w celu
wyłonienia Wykonawcy zadania związanego z budową obiektów małej architektury.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Buglo Sp. z o.o. S. k. z siedzibą w Koszalinie.
b) zrealizowano zadanie związane z budową obiektów małej architektury. Na terenie Szkoły
Podstawowej w Nowej Wsi umieszczono urządzenie zabawowe, huśtawkę oraz zielnik
o wartości 34.900 zł. Na terenie Zespołu Szkół w Gościszewie umieszczono urządzenie
zabawowe, ławkę oraz zielnik o wartości 46.500 zł.
W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego
wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne
w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci
i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II
w Sztumie otrzymała dofinansowanie w wysokości 12.000,00 zł. Całkowita wartość
zakupionych książek do biblioteki wyniesie 15.000 zł.
Rządowy program „Maluch+ 2020
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Miasto i Gmina Sztum otrzyma dofinansowanie w
wysokości 90.720 zł. Pozyskane dofinansowanie pozwoli na częściowe pokrycie kosztów
funkcjonowania Publicznego Żłobka w Sztumie poniesionych w 2020 roku. W okresie
międzysesyjnym przygotowano dokumenty finansowe niezbędne do podpisania umowy
o dofinansowanie.
Rządowy program „Posiłek w domu i w szkole”:
Przygotowano wniosek o pozyskanie wsparcia finansowego na zakup sprzętu i wyposażenia
kuchni i stołówek szkolnych. Wniosek przygotowywano dla wszystkich 5 szkół
podstawowych. Całkowita wartość projektu wynosi 362.500 zł z czego wysokość
wnioskowanego dofinansowania 290.000 zł.
Projekt Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa WP na lata 2014-2020.
W okresie międzysesyjnym:
1) złożono wniosek o przyznanie grantu na zakup sprzętu komputerowego. Wniosek został
rozpatrzony pozytywnie, a przyznana kwota dofinasowania wyniosła 70.000 zł,
2) podpisano umowę o dofinansowanie,
3) przygotowano i przeprowadzono postepowanie w trybie rozeznania rynku pn.: Dostawa
sprzętu komputerowego. Najkorzystniejszą ofertę złożył Mobile Service Computers
Krzysztof Kurowski Sztum,
4) zrealizowano dostawę 50 komputerów poleasingowych typu laptop o wartości 68.750 zł,
5) na podstawie umów użyczenia przekazano komputery uczniom na czas realizacji zdalnego
nauczania.
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8. Projekt Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie

II.

kształcenia zdalnego dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa WP na lata 2014-2020.
W okresie międzysesyjnym:
1) złożono wniosek o przyznanie grantu na zakup sprzętu komputerowego. Wniosek został
rozpatrzony pozytywnie, a przyznana kwota dofinasowania wyniosła 105.000 zł,
2) przygotowano dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie,
3) trwają prace związane z przygotowaniem postepowania w trybie rozeznania rynku pn.:
Dostawa sprzętu komputerowego.
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 harmonogram przekazania środków finansowych na wypłatę stypendiów
i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2020 roku. Łączna kwota przyznanej
dotacji to 53.760 zł, natomiast zaplanowane środki własne to 13.440 zł,
 trwa weryfikacja dokumentacji potwierdzającej aktualny dochód wnioskodawców oraz
wydawanie decyzji zmieniającej przyznającej stypendium w formie świadczenia
pieniężnego,
 wydano 4 decyzje przyznające zasiłek szkolny dla uczniów znajdujących się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego na łączną kwotę 2.480 zł.
2. Realizując obowiązki w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum:
 wydano 1 decyzję przyznającą dofinansowanie w kwocie 8.081 zł.
3. Złożono wniosek o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Wnioskowana kwota powyższej dotacji wyniosła
162.979,79 zł.
4. Przygotowano aneksy do umów na dowozy uczniów do placówek oświatowych w związku z
koniecznością zawieszenia kursów w dniu nauki szkolnej z powodu stanu epidemii COVID19. Aneks dotyczył wynagrodzenia za gotowość do świadczenia usług stanowiących
przedmiot umowy, w wysokości ustalonej wspólnie przez Strony, biorąc pod uwagę
wysokość stałych kosztów ponoszonych przez Przewoźników na utrzymanie swej
działalności, w wysokości nie większej niż 50% wartości zamówienia obliczonego
w stosunku miesięcznym.
5. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
1) wydano zarządzenie dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie w sprawie
szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Miejsko-Gminnym Zespole
Oświaty w Sztumie mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń
wirusem SARS-CoV-2
2) zorganizowano pracę zdalną dla pracowników Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w
Sztumie,
3) współpracowano ze szkołami i przedszkolami dla których organem prowadzącym jest
Miasto i Gmina Sztum i organizowano cykliczne spotkania on-line z dyrektorami szkół w
celu omówienia organizacji pracy szkół w zakresie organizacji pracy, zamówień
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6.

7.

8.

9.

i dystrybucji środków dezynfekcyjnych, informowania w zakresie zmian w prawie,
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków, itp.
4) sporządzano sprawozdania o charakterze jednorazowym dla Kuratorium Oświaty
w zakresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty,
5) sporządzano sprawozdania o charakterze jednorazowym dla Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3,
6) opracowano projekty zarządzeń dyrektorów w sprawie:
a) określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
kształcenia w związku z dalszym z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19,
b) sposobu dokumentowania realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia
jej funkcjonowania w formie stacjonarnej,
c) wprowadzenia w przedszkolach i żłobku Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w związku z wystąpieniem COVID-19,
d) wprowadzenia w szkołach podstawowych Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w związku z wystąpieniem COVID-19,
Przygotowano zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego na rok 2020 dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum. Zmiana polegała na rozszerzeniu
katalogu priorytetowych kierunków studiów.
Przygotowano zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4.2020 Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 stycznia 2020 roku 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. Zmiana polegała na wydłużeniu terminu podania
do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych.
Przygotowano projekty zarządzeń dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych
w sprawie:
 ustalenia stawek przebiegu pojazdu samochodowego niebędącego własnością
pracodawcy używanego w podróżach służbowych;
 zasad rozliczania kosztów krajowych podróży służbowych;
 zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.
Sporządzono i przesłano do Kuratorium Oświaty w celu zaopiniowania oraz uzyskano
pozytywną opinię arkuszy organizacji na rok szkolny 2020/2021 następujących jednostek:
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie
3) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
4) Zespół Szkół w Czerninie
5) Zespół Szkół w Gościszewie
6) Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie
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10. W dniu 10.04.2020 roku zakończyła się analiza wniosków o przyjęcie dzieci do Publicznego

Żłobka w Sztumie. Wpłynęło 60 wniosków, z czego: 33 wnioski dot. dzieci urodzonych
w 2019 roku, 26 wniosków dot. dzieci urodzonych w 2018 (w tym jeden wniosek dot. dziecka
zamieszkałego poza terenem Miasta i Gminy Sztum) oraz 1 wniosek dot. dziecka urodzonego
w 2020. Liczba wolnych miejsc wynosiła 59, dlatego wszystkie dzieci (za wyjątkiem dziecka
zamieszkałego poza terenem Miasta i Gminy Sztum zostały przyjęte.
11. W dniu 21.04.2020 roku Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej PP N 1 w Sztumie podał do
publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. Ogółem
wpłynęło 117 wniosków.
Rok urodzenia
Ogółem
Przyjętych
Nieprzyjętych
dziecka
2017 (trzylatki)
70
50
20
2016 (czterolatki)
6
0
6
2015 (pięciolatki)
16
12
4
2014 (sześciolatki)
12
12
0
Dzieci, które nie zostały przyjęte do Publicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka
w Sztumie mają możliwość realizacji edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu
w Czerninie.
12. W dniu 29 maja 2020 roku zakończyło się postepowanie rekrutacyjne do klas I szkół
podstawowych. Przeprowadzono z dyrektorami SP1 i SP2 konsultacje dot. ilości uczniów,
którzy złożyli wnioski w ramach prowadzonej rekrutacji w celu ustalenia liczby klas I w roku
szkolnym 2020/2021.
13. Dokonano analizy formalnej 63 wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej złożonych przez
nauczycieli oraz nauczycieli emerytów w terminie do 15 maja.
14. Ogłoszono i przeprowadzono postępowanie konkursowe na wolne stanowisko kierownicze
Dyrektora Publicznego Żłobka w Sztumie. Konkurs należało przeprowadzić z związku
z upływem 33-miesięcznego okresu zawarcia umowy na czas określony osobie pełniącej
obowiązki dyrektora.
15. Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. W związku
z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze kraju konkurs musiał być unieważniony. Na
podstawie § 11h ust. 1a pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca
2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) przedłużono powierzenie stanowiska
dyrektora dotychczasowemu dyrektorowi Dariuszowi Panu Szewczakowi na okres od
01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku.
16. Przygotowano Raport o stanie gminy za 2019 roku w zakresie oświaty.
17. Przygotowano Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum
w zakresie oświaty za 2019 rok.
18. Przygotowano sprawozdania o udzielonych zamówieniach dla poszczególnych placówek
oświatowych za 2019 rok.
19. Realizowano działania związane z utworzeniem z dniem 1 września 2020 roku oddziału
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie, dla
dzieci w wieku 5-6 lat. Przygotowano wnioski do Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno34 | S t r o n a
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Epidemiologicznej w Malborku oraz Państwowej Powiatowej Komendy Straży Pożarnej
w Sztumie o wydanie pozytywnej opinii dotyczącej utworzenia oddziału. Przygotowano
projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i
Gmina Sztum. Przygotowano wniosek do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku
dotyczący zaopiniowania planu sieci.
III.

Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
1) w dniach 22-27 lutego 2020 roku – w szkole przeprowadzono lekcje o klimacie według
scenariusza Polskiej Fundacji R. Schumana. Przygotowania do lekcji rozpoczęły się na
zajęciach koła biologicznego. Następnie zespoły zdobywały wiadomości z różnych źródeł.
Z badań uczniów wynika, że działania władz samorządowych Miasta i Gminy Sztum są
zgodne z polityką i planami UE na najbliższe lata. Wysoko ocenili też zachowania
proekologiczne mieszkańców.
2) 6 marca 2020 roku – klasy piąte zgłębiały kulturę i życie codzienne starożytnych Greków
i Rzymian za sprawą Teatru Historycznego Krzysztofa Góreckiego. Uczniowie zobaczyli
bogaczy i biedaków, legionistów, hoplitów i gladiatorów. Klasy szóste poznały wojska
Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVII wieku.
3) 09 marca 2020 roku – klasę 5 d odwiedziła Pani Agnieszka Doering z psem Vaiana
wykorzystywanym w dogoterapii, która opowiedziała, na czym polega dogoterapia, oraz
nauczyła uczniów postaw obronnych w sytuacji ataku obcego psa.
4) 12 marca 2020 roku – zawieszenie zajęć w szkole – realizacja zadań on-line.
5) od 25 marca 2020 roku – realizacja zdalnego nauczania.
6) 24 kwietnia 2020 roku – z okazji Dnia Ziemi uczniowie klasy 2 B włączyli się do małego
projektu ekologicznego i zaprezentowali swoje zdolności aktorskie wcielając się w rolę
duszka ,, Dobry Duszek Ziemi to ja - Dziecko Świata , Europy i Polski”.
7) 3 maja 2020 roku – Projekty na ten temat 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
przygotowali uczniowie i uczennice klas 5 i 6.
8) 4 maja 2020 roku – rozstrzygnięcie konkursu „Drugie życie śmieci” zorganizowanego
z okazji Dnia Ziemi. Na konkurs wpłynęły pomysłowe i wykonane z odpadów prace.
Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone po powrocie do szkoły.
9) 6 maja 2020 roku – szkolny konkurs przeglądowy „Mój wymarzony zawód”.
10) od 12 maja 2020 roku można korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej, w ograniczony
sposób- działa „BIBLIOTEKA W OKNIE”- udostępnianie księgozbioru przez okno od strony
boiska naprzeciwko biblioteki według harmonogramu.
11) 18 maja 2020 roku wirtualne obchody Dnia Patrona. Rozpoczęcie- odśpiewanie hymnu
szkoły, potem film o Papieżu-Polaku i wizyta w wirtualnym muzeum w Wadowicach,
zadania, konkursy i quizy. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego- Jan Paweł II widziany
oczami dzieci. Wykonanie przez klasy serc, którymi został udekorowany tort urodzinowy.
1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:
1) 25 lutego 2020 roku – podsumowanie powiatowego konkursu fotograficznego „Sztumtu jest pięknie”.
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2) 27 lutego 2020 roku – wyjazd Szkolnego Koła Caritas do lasu na spotkanie integracyjne
z uczniami OSW Uśnice.
3) 28 lutego 2020 roku – pogadanka na temat problematyki zachorowań (możliwości
zarażenia, objawy choroby, formy zapobiegania, sposoby właściwej higieny, w tym
mycia rąk); rozdanie ulotek informacyjnych, obejrzenie prezentacji multimedialnej.
4) 4 marca 2020 roku – udział w Powiatowych Mistrzostwach w Koszykówce – 1 miejsce
dziewcząt i chłopców.
5) 6 marca 2020 roku – szkolny Konkurs Recytatorski ,,Nasze ulubione wiersze".
6) 6 marca 2020 roku – wyjście do SCK na przedstawienie teatralne przygotowane przez
pracowników i wychowanków SOSW w Uśnicach pt. "Śpiąca Królewna”.
7) 6 marca 2020 roku – Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny w szkole zorganizowany przez
MSU.
8) 9 marca 2020 roku – rozpoczęcie szkolnego projektu „Klimat to temat”.
9) 10 marca 2020 roku – udział w szkolnym konkursie recytatorskim „Poezjo dodaj mi
skrzydeł”.
10) 2 kwietnia 2020 roku – Obchody światowego Dnia Autyzmu.
11) 6-8 kwietnia 2020 roku – działania wychowawcze przygotowujące do obchodów Świąt
Wielkanocnych.
12) 8 kwietnia 2020 roku – realizacja programu: Szkoła promująca zdrowie – przypomnienie
zasad zdrowego odżywiania. Wartości odżywcze warzyw i owoców oraz ich konieczna
obecność w codziennym menu ucznia.
13) 8 kwietnia 2020 roku – bezpieczeństwo podczas przerwy świątecznej - przypomnienie
zasad postępowania według wskazówek Sanepidu i Ministra Zdrowia.
14) 22 kwietnia 2020 roku – Światowy Dzień Ziemi - kształtowanie postaw
proekologicznych.
15) 22 kwietnia 2020 roku – publikacja działań na stronie Pomorskiego Programu Edukacji
Morskiej.
16) 26 kwietnia 2020 roku – udział w internetowym Pucharze Województwa Pomorskiego
Szkół Podstawowych w szachach.
17) 30 kwietnia 2020 roku – Zachęcenie do aktywnego, zdrowego i bezpiecznego
wypoczynku z zachowaniem ustaleń GIS. Przypomnienie o konieczności częstego mycia
rąk oraz dezynfekcji używanych powierzchni.
18) 30 kwietnia 2020 roku – Witaj, majowa jutrzenko! - o Konstytucji 3 Maja - obejrzenie
prezentacji multimedialnej na temat święta.
19) 2 maja 2020 roku – Obchody Dnia Flagi.
20) 3 maja 2020 roku – Udział w wirtualnym biegu 3- majowym.
21) 11 maja 2020 roku – Podsumowanie konkursu historycznego „Losy żołnierza…”– 3
laureatów.
22) 11 maja 2020 roku – udział w Konkursie Afiszowym z j. polskiego „Zgadnij Kto”.
23) 12 maja 2020 roku – podsumowanie Wielkiego Maratonu Czytelniczego - 1 laureat
i jeden finalista.
24) 14 – 18 maja 2020 roku – indywidualne rozmowy telefoniczne z rodzicami i uczniami.
Zebrania online. Omówienie wyników pracy dziecka w czasie e-nauczania. Rozmowy
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25)
26)
27)
28)

na temat problemów z jakimi borykają się rodzice w trakcie tej formy nauczania. Sprawy
różne, które wynikają i nasuwają się w czasie rozmowy.
18-31 maja 2020 roku – przystąpienie do projektu historycznego „Rycerskość w sieci”.
16 maja 2020 roku – udział w Nocy Muzeów w sieci.
24 maja 2020 roku – podsumowanie szkolnego konkursu na Piramidę Żywieniową
w ramach programu SZKOŁA PROMUJACA ZDROWIE.
26 maja 2020 roku – Obchody Dnia Matki.

2) Zespół Szkół w Czerninie:
a. 28 lutego 2020 roku – uczniowie kl. VI a, VI b i VII wzięli udział w przedstawieniu
przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Targu z zakresu
profilaktyki uzależnień pt. „Planeta nadziei”.
b. 28 lutego 2020 roku – sześć uczennic z klas V – VIII wzięło udział w szkolnym etapie
Wojewódzkiego Turnieju Trójmagicznego. Konkurs był pisemny i badał wiedzę
z zakresu literatury, filmu, matematyki oraz języka angielskiego. Pytania dotyczyły
wszystkich części serii książek o przygodach Harrego Pottera. Do etapu rejonowego
przeszły trzy uczennice.
c. 3 marca 2020 – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębiu odbył
się integracyjny turniej tenisa stołowego. I m-ce zajęła Iga Sztandarska kl. VIB, VI m-ce
Emilia Sosnowska kl. VIII.
d. 4 marca 2020 roku – odbyły się w szkole Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w piłkę koszykową, drużyny dziewcząt i chłopców zdobyły III miejscu w powiecie.
e. 6 marca 2020 roku – po zdobyciu Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego reprezentantki
szkoły zajęły IV m-ce w półfinale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci w piłce ręcznej
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Kwidzynie.
f. 11 marca 2020 roku – odbył się półfinał krajowy konkursu Europejski Quiz Finansowy.
Przystąpiły do niego dwie uczennice klasy ósmej Małgorzata Majewska i Agata
Smukalla, które wygrały eliminacje szkolne.
g. od 16 marca 2020 roku – zostały zawieszone zajęcia, od 25 marca – nauczanie zdalne
w szkole i przedszkolu.
W okresie zawieszenia zajęć pracownicy obsługi uszyli 400 maseczek na wyposażenie
placówki. Odbyło się także remonty systemem gospodarczym:
 pomalowano płot od strony ulicy Donimirskich,
 pomalowano salę lekcyjna nr 51 oraz dwa małe hole,
 odnowiono szatnię,
 zdezynfekowano i przygotowano sale i wyposażenie na przyjęcie uczniów.
h. od 18 maja 2020 roku – wznowiono pracę przedszkola. Wcześniej przeszkolono
pracowników w zakresie obowiązujących procedur.
i. od 25 maja 2020 roku – zorganizowano zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów
kl. I-III. Wcześniej przeszkolono pracowników w zakresie obowiązujących procedur.
j. od 25 maja 2020 roku – wznowiono prowadzenie zajęć sportowych na sali gimnastycznej
dla uczniów w ramach Szkolnego Koła Sportowego.
k. od 25 maja 2020 roku – zorganizowano konsultacje dla uczniów kl. VIII.
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W dalszym ciągu realizowane jest nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów
i przedszkolaków przebywających w domu.
3) Szkoła Podstawowa w Gościszewie:
a. od 16 marca 2020 roku – prowadzone są zajęcia w formie zdalnej wg planu ustalonego
przez dyrektora placówki po uwzględnieniu postulatów nauczycieli i rodziców dzieci
w wieku przedszkolnym i uczniów.
b. w kwietniu odbyła się rada pedagogiczna w formie telekonferencji.
c. w maju odbyły się wywiadówki z rodzicami wychowanków w formie zdalnej.
d. Uczeń klasy VIII uzyskał tytuł laureata w konkursie historycznym.
4) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:
a. w dniach 12 – 13 marca 2020 roku – organizacja zajęć opiekuńczych z powodu epidemii
koronawirusa.
b. w dniach 16 – 24 marca 2020 roku – zawieszenie zajęć programowych.
c. w dniach 25 marca – 22 maja 2020 roku – organizacja nauki zdalnej dla uczniów szkoły
i dzieci przedszkolnych.
d. od 25 maja 2020 roku – prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych z elementami
dydaktycznymi dla dzieci przedszkolnych oraz klas I – III, organizacja konsultacji dla
klasy VIII.
e. 19 maja 2020 roku – rada szkoleniowa: Organizacja pracy w szkole w warunkach
zagrożenia epidemiologicznego.
f. 22 maja 2020 roku – szkolenie Rady w zakresie obsługi aplikacji Librus.
g. od marca 2020 roku – prace konserwatorskie i porządkowe na terenie szkoły.
Przygotowanie budynków szkolnych do pracy w warunkach epidemii.
5) Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka
w Sztumie:
a. 26 lutego 2020 roku – 3 grupy 5 – 6 – latków obchodziły Dzień Dinozaura. Dzieci
przyniosły do przedszkola figurki dinozaurów i książeczki o zwierzętach
prehistorycznych. Dowiedziały się również różnych ciekawostek na ich temat.
Próbowały odpowiedzieć sobie na nurtujące pytania: "Skąd wiadomo, że dinozaury
istniały?" i "Jak wyginęły?". Pomocny w odpowiedzi na te pytania okazał się film
edukacyjny o dinozaurach.
b. 27 lutego i 4 marca 2020 roku – w grupie 3 i 6 – latków odbyły się obchody Dnia
Niedźwiedzia Polarnego. Były to zajęcia w ramach projektu ekologicznego „O naszą
Ziemię dbamy i przyrodę ochraniamy”.
c. 2 marca 2020 roku – we wszystkich grupach przedszkolnych odbyły się zajęcia
i rozmowy z dziećmi na temat potencjalnego zagrożenia zarażeniem wirusami.
Nauczycielki zwróciły szczególną uwagę na przestrzeganie zasad higieny, staranne
mycie rąk, zasłanianie ust w trakcie kaszlu i kichania.
d. 3 marca 2020 roku – w 4 grupach 3, 5 i 6- latków odbyły się zajęcia z okazji „Dnia
dzikiej przyrody”. Przedszkolaki zostały zapoznane z wszystkimi gatunkami zwierząt
chronionych i niektórych roślin - głównie wiosennych.
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5 marca 2020 roku – w grupie 3 latków odbyły się zajęcia w ramach „Dnia kulinarnego”.
Przedszkolaki wspólnie z paniami przygotowały pyszne i zdrowe kanapki oraz gofry.
Dzieci odwiedziły również przedszkolną kuchnię.
f. 5 marca 2020 roku – dzieci z grupy 5 – latków w ramach kampanii Cała Polska Czyta
Dzieciom uczestniczyły w „głośnym czytaniu”, które odbyło się w sali kinowej
w Sztumie. Gościem specjalnym była pani Kazimiera Dembińska, wieloletnia
pracownica SCK, a także babcia 5 – latka.
g. 6 marca 2020 roku – dzieci z grup przedszkolnych 5 i 6 latków udały się do kina
w Sztumie na przedstawienie pt. „Śpiąca królewna” w wykonaniu pracowników i dzieci
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im Krystyny Jankowskiej
w Uśnicach.
h. 6 marca 2020 roku – w grupie 6 – latków odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców.
Podczas spotkania rodzice mogli zaobserwować, jak ich dzieci funkcjonują w grupie
przedszkolnej.
i. 6 i 9 marca 2020 roku – w grupach 3 i 5 latków obchodzony był Dzień kobiet. W tym
uroczystym dniu chłopcy z wielką elegancją złożyli swoim koleżankom
najserdeczniejsze życzenia i wręczyli drobne upominki.
j. 9 marca 2020 roku – w grupach 3, 5 i 6 latków odbyły się obchody w ramach Dnia
dentysty. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną nt. „Jak dbać o zęby. Z wizytą
u dentysty”.
k. 10 marca 2020 roku – w grupie 3 latków uczczony został Dzień Mężczyzny. Tego dnia
swoje święto mieli wszyscy chłopcy.
l. 10 marca 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". Tym razem gościem była pani Irena Jedynak,
emerytka przedszkola.
m. 18 marca 2020 roku – w ramach projektu „Magiczna moc bajek”, dzieci z grupy 6 latków
pod patronem swoich rodziców wykonały laurki z okazji 100 rocznicy urodzin Jana
Pawła II.
n. 20 marca 2020 roku – we wszystkich grupach przedszkolnych, w ramach pracy zdalnej
odbyły się Obchody Pierwszego Dnia Wiosny.
o. 21 marca 2020 roku – wszystkie przedszkolaki obchodziły „Światowy Dzień Osób
Z Zespołem Downa”, który nazywany jestem Dniem Kolorowej Skarpetki. Działanie to
zrealizowane zostało w ramach współpracy z rodzicami podczas nauczania zdalnego.
p. 22 marca 2020 roku – w grupach realizujących projekt „O naszą ziemię dbamy
i przyrodę ochraniamy”, dzieci obchodziły „Dzień wody”.
q. 27 marca 2020 roku – dzieci z grup 3 i 5 latków włączyły się do obchodów Dnia Teatru,
w ramach którego dowiedziały się jak należy zachować się w teatrze, uczestniczyły
w zabawach ruchowych, wspólnie z rodzicami wykonywały pacynki i maski teatralne.
r. w kwietniu w ramach projektu „Magiczna moc bajek” rodzice i dzieci wzięli udział
w akcji „serce dla medyka”, której celem było okazanie solidarności i podziękowanie
Medykom za niesioną pomoc. Dzieci stworzyły kartki z życzeniami, z których powstała
wystawa prac w formie filmiku. Przedszkolaki tym drobnym gestem okazały swoje
Wielkie Serca, a Rodzice ogromne zaangażowanie.
e.
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s.

t.

u.

v.

w.

x.

y.

z.

aa.

bb.

cc.

2 kwietnia 2020 roku – wszystkie przedszkolaki po raz kolejny obchodziły ,,Światowy
Dzień Świadomości Autyzmu”. Przedszkolaki nie wychodziły z domów, ale mimo to
razem ze swoimi rodzicami i rodzeństwem aktywnie włączyły się w akcję "Polska na
niebiesko".
4 kwietnia 2020 roku – w ramach nauki zdalnej, dzieci obchodziły „Dzień marchewki”.
Celem tego dnia było przedstawienie i promowanie spożywania warzyw i owoców jako
darów natury na przykładzie marchewki.
7 kwietnia 2020 roku – nauczycielki z grupy 3 – latków w ramach pedagogizacji
rodziców, udostępniły na grupowym Facebooku, elektroniczną wersję książki pt. „ Jak
mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, której
autorami są A. Faber, E. Mazlish, oraz autorski artykuł stworzony, jako pomoc dla
rodziców w okresie pandemii.
8 kwietnia 2020 roku – dzieci z grupy 5-6 latków wraz z rodzicami włączyły się do
realizacji projektu ogólnopolskiego „Zaczytana kwarantanna”. Celem przedsięwzięcia
było zachęcanie rodziców do czytania przed snem swoim pociechom. Rodzice nagrywali
na dyktafon czytaną przez siebie bajkę, następnie udostępniali ją innym rodzicom
z grupy.
14 kwietnia 2020 roku – w ramach projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury”,
dzieci z grupy 5-6 latków rozpoczęły realizację nowego modułu pt. „Mali
przedsiębiorcy”. Jego celem była nauka oszczędzania, zapoznanie z banknotami
i monetami. Przedszkolaki stworzyły również plakat pt. „Co jest cenne dla naszej
rodziny”. Wykonanymi ilustracjami pochwaliły się na grupowym Facebooku.
22 kwietnia 2020 roku – w ramach projektu „O naszą ziemię dbamy i przyrodę
ochraniamy”, dzieci z dwóch grup 3 latków, a także dzieci z grup 4-5-6 latków
obchodziły Dzień Ziemi. W tym dniu przedszkolaki dowiedziały się, jak pomóc naszej
planecie, aby była czysta, zdrowa i piękna. Wykonały również odznaki „przyjaciela
przyrody”.
23 kwietnia 2020 roku – dzieci z grup 5-6 latków obchodziły Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich. Przedszkolaki obejrzały udostępnioną przez nauczycielkę prezentację
w której dowiedziały się dlaczego w naszym życiu tak ważne są książki.
24 kwietnia 2020 roku – w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom grupa 5-6
latków wspólnie z rodzicami wykonała „zaczarowane zakładki” z projektu „Magiczna
moc bajek”.
30 kwietnia 2020 roku – w grupie 3 – latków obyło się „Rodzinny pokaz mody
ekologicznej w formie zdalnej”. Dzieci wraz z rodzicami przygotowały stroje
z materiałów odpadowych, następnie stroje zostały uwiecznione na zdjęciach, z których
postał filmik. Dzieci i rodzice za udział w akcji otrzymali dyplomy i nagrody.
4 maja 2020 roku – w ramach Dnia Strażaka dzieci z grup 5-6 latków nawiązały
współpracę ze strażakami z OSP Krzewsk. W ramach współpracy przygotowana została
prezentacja dotycząca zawodu strażaka, ukazująca pracę strażaków w akcji.
W podziękowaniu dzieci wykonały kolorowe kartki z życzeniami, które zostały
przekazane strażakom. Dzień Strażaka obchodzony był również w grupach 4-5 latków.
8 maja 2020 roku – przedszkolaki z grupy 5-6 latków obchodziły Dzień Bibliotekarza
i Bibliotek. Z tej okazji nauczycielki poprosiły rodziców i dzieci do składania życzeń
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dd.

ee.

ff.

gg.
hh.

pracownikom bibliotek, a w szczególności bibliotekarzom z naszej miejscowości. Dzieci
wykonały również laurki z bajkowymi życzeniami. Zadanie to zrealizowane zostało
również w ramach projektu „Magiczna moc bajek”.
13 maja 2020 roku – w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom – grupa 5-6
latków włączyła się w realizację projektu czytelniczego „W bajkowym świecie
wartości”. Dzieci przekonały się, że książki uczą mądrości, szacunku i uniwersalnych
wartości.
20 i 21 maja 2020 roku – w grupach 3-4-5-6 latków odbyły się zajęcia w ramach
Światowego Dnia Pszczół. Dzieci dowiedziały się jak ważną rolę pełnią pszczoły,
poznały tajniki ich życia, a także wykonały wiele ciekawych prac plastycznych.
21 maja 2020 roku – przedszkolaki z grup 5 – 6 latków obchodziły Dzień Kosmosu.
W tym dniu głównym celem było zdobycie wiadomości o przestrzeni kosmicznej. Dzieci
poznały planety Układu Słonecznego, dowiedziały się kim jest astronom, a kim
astronauta, uczestniczyły w licznych zabawach ruchowych, oglądały fotografie
w encyklopediach i poszukiwały informacji o pojazdach kosmicznych.
26 maja 2020 roku – z okazji Dnia Mamy, dzieci uczestniczyły w swoich grupach
w zajęciach o tematyce rodziny.
W dniach 16.03 – 15.05 nauczycielki z wszystkich grup przedszkolnych nawiązały
współpracę z rodzicami i opiekunami dzieci poprzez portal społecznościowy Facebook,
aplikację Messenger, Whats App, a także stronę internetową przedszkola. Celem
współpracy było udostępnianie zadań w ramach pracy zdalnej, a także indywidualne
kontakty z rodzicami odnośnie ich pociech.

IX. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
27.02.2020 (czwartek)
- 18:00 KINO „Psy 3. W imię zasad”
28.02.2020 (piątek)
- 18:00 KINO „Psy 3. W imię zasad”
29.02.2020 (sobota)
- 8:00-15:00 Zimowe Grand Prix Sztumu w biegach przełajowych (plaża, foyer, sala czekoladowa i
kinowa)
- 18:55 Opera „Agrypina”
01.03.2020 (niedziela)
- 18:00 KINO „Psy 3. W imię zasad”
02.03.2020 (poniedziałek)
- 18:00 KINO „Psy 3. W imię zasad”
03.03.2020 (wtorek)
- 20:00 KINO „365 dni”
04.03.2020 (środa)
- 20:00 KINO „365 dni”
05.03.2020 (czwartek)
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- 14:30-16:30 próba na sali kinowej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicachspektakl „Śpiąca Królewna”
- 20:00 KINO „365 dni”
06.03.2020 (piątek)
- 8:30-12:00 Spektakl w sali kinowej pt. „Śpiąca Królewna” Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Uśnicach
- 16:30 Uroczyste otwarcie Biblioteki „Kwadro” z udziałem pisarki Doroty Masłowskiej laureatki
Nagrody Literackiej Nike 2006
- 20:00 KINO „365 dni”
07.03.2020 (sobota)
- 20:00 KINO „365 dni”
08.03.2020 (niedziela)
- 14:00 próba kabaretu „Ciach”
- 16:00 kabaret „Ciach”
- 20:00 KINO „365 dni”
09.03.2020 (poniedziałek)
- 9:00 KINO „Gang zwierzaków”- seans zbiorowy
- 20:00 KINO „365 dni”
10.03.2020 (wtorek)
- 18:00 DKF „Salvador Dali. W poszukiwaniu nieśmiertelności”
11.03.2020 (środa)
- 10:00-15:00 Ocena prac konkursu „EKO-LEŚNI Sprzymierzeńcy Przyrody”
Od 11.03.2020 roku w Sztumskim Centrum Kultury zostały odwołane wszystkie seanse
kinowe, transmisje oper, spektakle, zajęcia artystyczne, wynajem sal z powodu epidemii
COVID-19.
23.04.2020 (czwartek)
- Przedstawienie wystawy online z konkursu „EKO-LEŚNI Sprzymierzeńcy Przyrody” i
ogłoszenie wyników nagrodzonych oraz wyróżnionych prac
27.04.2020 (poniedziałek)
- Zorganizowanie konkursu literackiego online „A jak będzie po?...”
06.05.2020 (środa)
- Ponowne otwarcie biblioteki „Kwadro”, stadionu miejskiego, kortów oraz boisk po „odmrażaniu”
etapów z powodu epidemii COVID-19, które ponownie funkcjonują wg harmonogramu
14.05.2020 (czwartek)
- Ocena prac Przeglądu Sztuki Więziennej Sztum 2020. Wyniki konkursu będą na początku
czerwca w przygotowanej przez nas wystawie online, ale także w galerii Sztumskiego Centrum
Kultury
18.05.2020 (poniedziałek)
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- Ogłoszenie wyników konkursu literackiego online „A jak będzie po?...”
21.05.2020 (czwartek)
- Zorganizowanie kolejnego konkursu „Wielcy mistrzowie malarstwa vs. Mali mistrzowie słowa”,
który zorganizowany jest online i będzie pokazywał się cyklicznie na Facebook-u SCK
25.05.2020 (piątek)
- Na dzień 29.05.2020 (piątek) uszyto łącznie 10.650 szt.
Sukcesywne szycie maseczek i przygotowanie pakietów materiałów, naklejanie logiem
woreczków strunowych, pakowanie maseczek wraz z instrukcją oraz dystrybucja na terenie
Miasta i Gminy Sztum.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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