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

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XXII sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 29 LIPCA 2020 roku
Na dzisiejszą sesję przygotowano i skierowano pod obrady sesji 7 projektów uchwał.
W okresie
sprawozdawczym podjęto decyzje, zarządzenia oraz rozstrzygnięcia
w następujących sprawach:
W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:
Zmian w budżecie gminy na 2020 rok:
Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdz. 01095 „Pozostała działalność” na podstawie zawartej w
dniu 18 czerwca 2020 r. w Gdańsku umowy nr 218/UM/DROŚ/2020 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań
własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo
Pomorskie 2020”, realizowanych na terenach wiejskich na zadanie „Inwestujemy w aktywność
mieszkańców – modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Postolin” w
kwocie 10.000 zł dochody (§6300), na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa studni
głębinowej na boisku sportowym w Postolinie – fundusz sołecki” (§6050), zgodnie z w/w
umową,
2. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa” rozdz. 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w tym:
1) na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku nr DGD-8029/20 z dnia 23.06.2020 r. zwiększono dotację celową w kwocie 43.174 zł dochody (§2010)
i wydatki (kwota 38.500 zł na §3030, kwota 3.433 zł na §4170, kwota 30 zł na §4120, kwota
217 zł na §4110, kwota 994 zł na §4210), na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r., w ramach zadań zleconych,
2) na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku nr DGD-80213/20 z dnia 1.07.2020 r. przyznano dotację celową w kwocie 59.091 zł dochody (§2010) i
wydatki (kwota 38.500 zł na §3030, kwota 4.050 zł na §4010, kwota 9.698 zł na §4170,
kwota 202 zł na §4120, kwota 1.493 zł na §4110, kwota 5.048 zł na §4210 i kwota 100 zł
na §4300), na przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w dniu 12.07.2020
r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach zadań zleconych.
3. 801 „Oświata i wychowanie” w tym w rozdz.:
1) 80101 „Szkoły podstawowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.69.2020.BW z dnia 9.07.2020 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
1/69/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2020 rok, ze środków
pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26, w kwocie 12.000 zł dochody
(§2030) i wydatki (§4240), z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości
wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z
Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz Uchwałą nr
190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa oraz
Uchwałą nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w
sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
w SP Nr 1 w Sztumie,
I.
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2) 80104 „Przedszkola” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Nr FB-I.3111.68.2020.BW z dnia 8.06.2020 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
1/68/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2020 rok z rezerwy
celowej budżetu państwa poz. 52 w kwocie 221.735 zł dochody (§2030) i wydatki (§4010),
z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.,
3) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.95.2020.BW z dnia 30.06.2020 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1/95/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększono plan dotacji
celowej na 2020 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27,
w kwocie 160.000 zł dochody (§2030) i wydatki (kwota 120.379 zł na §4210 i kwota 39.621
zł na §4270), z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczącego wspierani
organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania
posiłków, (w ZS Czernin i SP Nr 1 Sztum),
4) 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i
innych formach wychowania przedszkolnego” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.68.2020.BW z dnia 8.06.2020 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1/68/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. zwiększono plan dotacji
celowej na 2020 rok z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52 w kwocie 7.173 zł dochody
(§2030) i wydatki (w tym kwota 4.303 zł na §2540 i kwota 2.870 zł na §4010), z
przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.,
5) 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.77.2020.BW z dnia 02.06.2020 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1/77/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. zwiększono plan dotacji
celowej na 2020 rok z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26 w kwocie 162.980 zł
dochody (§2010) i wydatki (w tym: kwota 800 zł na §2830, kwota 1.602 zł na §4210, kwota
160.578 zł na §4240), z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na refundację poniesionych w 2019 roku
kosztów związanych z zakupem ww. wyposażenia, w ramach zadań zleconych,
6) 80195 „Pozostała działalność” na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu nr
5792211352 z dnia 1 czerwca 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+ – ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w kwocie
105.000 zł dochody (§2057) i wydatki (§4247), z przeznaczeniem na zakup laptopów i
tabletów dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+),
4. 852 „Pomoc społeczna” w tym w rozdz.:
1) 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.102.1.2020.SM z dnia 6.07.2020 r. decyzją Wojewody Pomorskiego
nr 1/102.1/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. zwiększono plan dotacji na 2020 rok, ze środków
pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25, w kwocie 4.000 zł dochody
(§2030) i wydatki (§3110), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,
2) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku Nr FB-I.3111.4.4.2020.SM z dnia 7.07.2020 r. decyzją Wojewody Pomorskiego
nr 1/4.4/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. zwiększono plan dotacji na 2020 rok, ze środków
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3)

4)

5)

6)

7)

pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24, w kwocie 1.486 zł dochody
(§2010) i wydatki (kwota 1.457 zł na §3110 i kwota 29 zł na §4210), z przeznaczeniem na
wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III 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,
85216 „Zasiłki stałe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Nr FB-I.3111.102.1.2020.SM z dnia 6.07.2020 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
1/102.1/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. zwiększono plan dotacji na 2020 rok, ze środków
pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25, w kwocie 67.000 zł dochody
(§2030) i wydatki (§3110), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa
w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w tym:
a) na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.65.1.2020.SM z dnia 01.06.2020 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
2/65.1/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. zwiększono plan dotacji na 2020 rok z rezerwy
celowej budżetu państwa poz.25 w kwocie 1.330 zł dochody (§2010) i wydatki (§3030),
z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę
tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej, w ramach zadań zleconych,
b) na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.12.2.2020.SM z dnia 6.07.2020 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
1/12.2/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. zwiększono plan dotacji na 2020 rok, ze środków
pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25, w kwocie 4.353 zł dochody
(§2010) i wydatki (§3030), z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za
sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.
2 i3 ustawy o pomocy społecznej, w ramach zadań zleconych,
85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.65.4.2020.SM z dnia
6.07.2020 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/65.4/2020 z dnia 6 lipca 2020 r.
zwiększono plan dotacji na 2020 rok, ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu
państwa poz. 25, w kwocie 70.000 zł dochody (§2010) i wydatki (§4300), z przeznaczeniem
na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.
2 ustawy o pomocy społecznej, w ramach zadań zleconych,
85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.90.1.2020.SM z dnia 7.07.2020 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1/90.1/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. zwiększono plan dotacji na
2020 rok, ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27, w kwocie
17.000 zł dochody (§2030) i wydatki (§3110), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań
realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019
– 2023.
85295 „Pozostała działalność” w tym:
a) na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.46.2.2020.SM z dnia 4.06.2020 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
1/46.2/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. zwiększono plan dotacji na 2020 rok z rezerwy
celowej budżetu państwa poz. 55 w kwocie 50.761 zł dochody (§2030) i wydatki
(§2820), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu
wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020,
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b) na podstawie zawartej dnia 20 maja 2020 r. w Warszawie umowy numer
DPS/IV.37/OZKS/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w
ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Od
zależności ku samodzielności” – edycja 2020 r. w kwocie 53.000 zł dochody na (§2020),
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację tego programu, w tym:
(§4170 kwotę 600 zł, §4210 kwotę 1.600 zł i §4300 kwotę 50.800 zł), zgodnie z w/w
umową,
5. 855 „Rodzina” w tym w rozdz.:
1) 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.40.3.2020.SM z dnia 01.06.2020 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1/40.3/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. zwiększono plan dotacji
celowej na 2020 rok z rezerwy celowej budżetu państwa poz.58 w kwocie 90.720 zł
dochody (§2030) i wydatki (w tym: kwota 75.885 zł na §4010, kwota 12.976 zł na §4110,
kwota 1.859 zł na §4120), z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których
mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie
ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 „MALUCH+” 2020,
2) 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia
2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” na podstawie pisma Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.76.2.2020.SM z dnia 18.06.2020 r.
decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/76.2/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. zwiększono plan
dotacji celowej na 2020 rok ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2020 r. w
kwocie 2.000 zł dochody (§2010) i wydatki (§4130), z przeznaczeniem na opłacenie składki
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz
zasiłki dla opiekuna, zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma, w ramach zadań
zleconych.
Przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy
ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej kwotę 8.000 zł do działu 600 „Transport i łączność” rozdz. 60017
„Drogi wewnętrzne” na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa mostu nad Kanałem
Uśnickim – dokumentacja i inne” (§6050), w celu rozpatrzenia złożonej w postępowaniu oferty.
Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków w dziale:
1. 750 „Administracja publiczna” w rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego” z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych kwotę 6.000 zł (§4010) na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób
fizycznych (na §3020), w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej,
2. 801 „Oświata i wychowanie” w tym w rozdz.:
1) 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 70.000 zł z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (§4240),
2) z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.000 zł (§4240) do rozdz. 80104
„Przedszkola” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań (§4300), w celu zabezpieczenia środków na zakup usług m.in. wywóz
śmieci w ZS Gościszewo,
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3) 80104 „Przedszkola” kwotę 35.000 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym
z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (§4010) (Publiczne Przedszkole nr 1 w
Sztumie),
4) z rozdz. 80104 „Przedszkola” z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 470.826 zł (w tym: w ZS Czernin kwota
28.387 zł z §4010, kwota 11.941 zł z §4110 i kwota 1.702 zł z §4120; w ZS Gościszewo
kwota 33.964 zł z §4010, kwota 9.115 zł z §4110 i kwota 1.298 zł z §4120 oraz w
Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie kwota 330.640 zł §4010, kwota 46.980 zł z §4110
i kwota 6.799 zł z §4120) do rozdz. 80195 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4210 MGZO), w celu
zabezpieczenia środków na zakup materiałów,
5) z rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 40.000 zł (§4300 w
MGZO) do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki majątkowe na
zakup inwestycyjny w tym:
a) kwota 20.000 zł na zadanie pn. „Zakup pieca konwekcyjnego – 3 komorowego z
termoobiegiem i blachami”, w celu pokrycia wkładu własnego w ZS Czernin,
b) kwota 20.000 zł na zadanie pn. „Zakup pieca konwekcyjno– parowego”, w celu
pokrycia wkładu własnego w SP Nr 1 w Sztumie,
6) z rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” z wydatków bieżących w
tym z dotacji na zadania bieżące kwotę 4.303 zł (§2540 MGZO) do rozdz. 80195 „Pozostała
działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań (§4210 MGZO), w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów,
7) 80195 „Pozostała działalność” w tym:
a) kwotę 105.000 zł na wydatki bieżące w tym wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w celu zabezpieczenia
środków na zakup sprzętu komputerowego do szkół m.in. laptopów w związku z
realizacją projektu „Zdalna szkoła +” w ramach programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa (POPC) (§4247),
b) kwotę 105.000 zł z wydatków bieżących w tym z wydatków na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (§4247) na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zdań, w celu zakupu
materiałów (§4210),
3. 852 „Pomoc społeczna” w tym:
1) z rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe” z wydatków bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych
kwotę 9.800 zł (§3110) do rozdz. 85295 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące
jednostek budżetowych w tym:
a) kwota 2.980 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na §4300),
b) kwota 6.820 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym kwota 130 zł na
§4120, kwota 5.323 zł na §4010, kwota 917 zł na §4110 i kwota 450 zł na §4170),
z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego projektu pn. „Jesteśmy nieWidzialni
Wśród Was II” realizowanego zgodnie z umową nr DPS/IV.37/OZKS/2020 o wsparcie
realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” edycja 2020 r. zawartą w dniu
20.05.2020 r.
2) w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 8.300 zł (§4300) na
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wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(§4170), z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby sprzątającej,
4. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w tym:
1) z rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 100.000 zł (§4300) do rozdz. 90015
„Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań (§4260), w celu zabezpieczenia środków na zakup energii
elektrycznej.
2) z rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” z wydatków bieżących
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 9.670 zł
(§4300) do rozdz. 90095 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4300), w celu zabezpieczenia
środków na wykonanie usługi polegającej na naprawie nawierzchni chodnikowych.
5. 926 „Kultura fizyczna” z rozdz. 92695 „Pozostała działalność” z wydatków majątkowych z
zadania pn. „Wymiana zniszczonej wiaty piknikowej na placu zabaw na nową wraz ze stołem
i ławkami o wym. 5x2 m – fundusz sołecki Gronajny” kwotę 10.141 zł (§6050) do rozdz. 92601
„Obiekty sportowe” na wydatki majątkowe za zadnie pn. „Budowa studni głębinowej na boisku
sportowym w Postolinie – fundusz sołecki – sołectwo Postolin” (§6050), w celu prawidłowego
zapisu.
Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych między paragrafami wydatków
w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa” w rozdz. 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” kwotę 1.949 zł w
tym:
1) kwotę 687 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym w wynagrodzeniach i
składkach od nich naliczanych (z §4010 na §4170),
2) kwotę 1.262 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań (w tym kwota 1.217 z §4300 i kwota 45 zł z §4360 na §4210).
Ponadto dokonano przeniesienia planowanych wydatków na podstawie art. 15zn pkt 1) ustawy z
dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.568)
między działami 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” z rozdz. 75421
„Zarządzanie kryzysowe” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją
ich statutowych zadań kwotę 45.000 zł (§4210) do działu 851 „Ochrona zdrowia” do rozdz. 85195
„Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków związanych z COVID-19
(§4210).
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 pozytywnie
rozpatrzono wniosek i udzielono pożyczki w kwocie 30.348 zł dla Stowarzyszenia „Zróbmy coś
razem – Sztumskie Pole”.
Ponadto podjęto zarządzenia w sprawie:
1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie za 2019
rok,
2. przekazania sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Sztum za rok 2019.
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II. REFERAT ORGANIZACYJNY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
W okresie międzysesyjnym na wniosek Referatu Inwestycji, Referatu Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa oraz Referatu Rozwoju Lokalnego zostały wszczęte następujące postępowania
przetargowe:
1. „Zaprojektuj i wybuduj - przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości
Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną”
Trwa ocena postępowania przez DPROW UM w Gdańsku.
2. „Wykonanie chodnika na działce 483/2 w Sztumie – Etap I w ramach zadania
budżetowego Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów
turystycznych”
III z przetargów (po zmniejszeniu zakresu prac) na niniejsze zadanie zostało opublikowane w
dniu 18.06.2020 r.
Otwarcie ofert odbyło się 03.07.2020 r. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
niniejszego zamówienia kwotę w wysokości 25.676,13 zł brutto.
W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Lp.

Nazwa Wykonawcy
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „FASTBRUK” Mariusz Pelcer*
Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo – Budowlanych
„STRZELBUD” Sp. z o.o.

1

2

Adres Wykonawcy
Straszewo 111
82-420 Ryjewo
ul. Lotnicza 3
82-500 Kwidzyn

Cena brutto oferty w
PLN
29.483,10 zł

Długość okresu gwarancji

37.214,94 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

5 lat tj. 60 miesięcy

*wybrana oferta

Wyboru oferty dokonano w dniu 17.07.2020 r.
3. „ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I
GMINY SZTUM W TYM ODPADÓW ZEBRANYCH W PSZOK”
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 25.06.2020 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający
odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.931.733,30 złotych
brutto.
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Zakład Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o.

1

Adres Wykonawcy

Gilwa Mała 8
82-500 Kwidzyn

Cena brutto oferty
w PLN

1.320.679,00
złotych brutto

„Koszt eksploatacji
zamówienia związany z
dojazdem do instalacji
(odległość siedziby
Zamawiającego od
instalacji)”
nie dalej niż
40 km od siedziby
Zamawiającego

Postępowanie zostało unieważnione w dniu 06.07.2020 r.
4. „Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt YOUMBO na terenie gminy Sztum – część II”
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 16.06.2020 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający
odczytał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 530.000,00 złotych.
Lp.
1
2

Nazwa Wykonawcy
TERENY ZIELONE Marianna
Kędziora
Przedsiębiorstwo Budowlano –
Usługowo – Handlowe

Adres Wykonawcy
ul. Długa 89, Mareza
82-500 Kwidzyn
ul. Jagiellońska 54
83-110 Tczew

Cena brutto oferty
w PLN
594.747,83 zł

Długość okresu gwarancji

469.500,00 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

5 lat tj. 60 miesięcy
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„GLADPOL” Sp. z o.o., Sp.
komandytowa
KAMEX Przemysław
Kalinowski
ROMADO – BRZEZIŃSKI
SP. Z O.O.*
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWE „Dewaco”
Wojciech Hoffman

3
4
3

Gościszewo 11D
82-400 Sztum
Sznurki 115
83-324 Brodnica Górna
os. Władysława Jagiełły 3a/6,
82-440 Dzierzgoń

700.000,00 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

489.109,62 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

570.036,46 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

*wybrana oferta
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 07.07.2020 r. W postępowaniu
najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta Wykonawcy ROMADO-BRZEZIŃSKI SP.O.O. z uwagi
na to, że Wykonawca GLADPOL nie złożył w terminie wyjaśnień w zakresie ceny oferty.
5. „PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania pn. MODERNIZACJA
DRÓG Z ZASTOSOWANIEM PŁYT YOMBO NA TERENIE GMINY SZTUM”
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 04.06.2020 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający
odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 20.0000,00 zł brutto
Lp.

1
2
3
4
5

6

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Nadzór Projekt Wykonawstwo
Zdzisław Strembski
ATR Sławomir Rytlewski *
Inwest – Drog Dariusz
Jastrzębski
PPU MARKUB
BUILD INVEST BIURO
OBSŁUGI BUDOWNICTWA
LTD
B.O.B. Biuro Obsługi
Budownictwa Małgorzata Biryło

12.607,50 zł

Termin stawienia się
inspektora nadzoru w
siedzibie zamawiającego w
odpowiedzi na
nieplanowane wezwanie
do 1 dnia roboczego

4.800,00 zł

do 1 dnia roboczego

13.500,00 zł

do 1 dnia roboczego

9.512,82 zł

do 1 dnia roboczego

15.944,00 zł

do 1 dnia roboczego

30.750,00 zł

do 1 dnia roboczego

Cena brutto oferty
w PLN

ul. Giermków 17/15
82-300 Elbląg
ul. Reja 16
83-110 Tczew
Myślęcin 15
82-300 Elbląg
ul. Kajki 4
82-440 Dzierzgoń
UNIT 4E ENTERPRISE
COURT FARFIELD PARK
ROTHERHAM ENGLAND
ul. Połomskiego 1/37
82-500 Kwidzyn

*wybrana oferta

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 26.06.2020 r.
6. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla
OSP w Postolinie”
Postępowanie dla OSP Postolin opublikowano w dniu 25.06.2020 r. Otwarcie ofert odbyło się w
dniu 06.07.2020 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 770.000,00 złotych.
Lp.

1

Nazwa Wykonawcy

SZCZĘŚNIAK
Pojazdy Specjalne
Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy

ul. Bestwińska 105A
43-346 Bielsko – Biała

Cena brutto
oferty w PLN

Pojemność
zbiornika wody

Moc silnika

810.570,00 zł

Zbiornik wody o
pojemności od 3500
l i więcej

Moc silnika od 231 kW
i więcej

Badanie i ocena oferty odbędzie się po sesji Rady Miejskiej w Sztumie.
7. „Modernizacja drogi gminnej nr 218508G Koniecwałd – Kępina z zastosowaniem płyt
Yumbo”
Postępowanie przetargowe zostało opublikowane w dniu 18.06.2020 r.
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Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07.07.2020 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający
odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 400.000,00 złotych
brutto.
Lp.
1

2
3
4

5
6

Cena brutto oferty
w PLN
231.971,62 zł

Długość okresu gwarancji

Sznurki 115
83-324 Brodnica Górna
Czernin, os. Przyleśne 42
82-400 Sztum
ul. Na Skarpie 4
82-420 Ryjewo

320.000,00 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

258.000,00 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

313.578,66 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

ul. Długa 89, Mareza
82-500 Kwidzyn
ul. Jagiellońska 54
83-110 Tczew

279.987,03 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

251.206,00 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWE „Dewaco”
Wojciech Hoffman*
ROMADO – BRZEZIŃSKI SP.
Z O.O.
Prace Ziemne KASZUB Marcin
Kaszubowski
USŁUGI TRANS – WOD –
KAN P.H.M.B. Eugeniusz
Miklewicz
TERENY ZIELONE Marianna
Kędziora
Przedsiębiorstwo Budowlano –
Usługowo – Handlowe
„GLADPOL” Sp. z o.o., Sp.
komandytowa

os. Władysława Jagiełły 3a/6,
82-440 Dzierzgoń

5 lat tj. 60 miesięcy

*wybrana oferta

Obecnie trwa badanie i ocena ofert. Najkorzystniejszy Wykonawca został wezwany do złożenia
dokumentów. Termin na złożenie do dnia 29.07.2020 r.
8. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Mieście i
Gminie Sztum w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania budżetowego
„Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie
Sztum”
Postępowanie przetargowe zostało opublikowane w dniu 22.07.2020 r. Z terminem na złożenie ofert
do dnia 14.08.2020r.
9. „ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU MIASTA I GMINY SZTUM ”
Postępowanie przetargowe powyżej progów unijnych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do
publikacji w dniu 24.07.2020 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Termin składania ofert
odbędzie się w dniu 31.08.2020 r.
III. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI:
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.
Termin zakończenia zadania inwestycyjnego – do 31 lipca 2020r.
W dniu 16 czerwca 2020r. otrzymano decyzję od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków pozwalającą na wykonanie ratowniczych badań archeologicznych na terenie objętym
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inwestycją. Badania zostały wykonane i odebrane przez Inspektora Ochrony Zabytków w Gdańsku
w dniu 26 czerwca 2020r.
Została wykonana płyta fundamentowa pod tężnię oraz zbiorniki na wodę solankową. W chwili
obecnej trwają roboty budowlane związane z montażem konstrukcji tężni.
2. „Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Sztum”
Wykonawcą zadania inwestycyjnego jest Energa Oświetlenie z Sopotu za kwotę 209 300,49 zł.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie oświetlenia 11 przejść dla pieszych.
Nadzór inwestorski sprawuje Pan Adam Kibort z Malborka za kwotę 7 800, 00 zł brutto.
Prace projektowe zostały zakończone za wyjątkiem dodatkowego przejęcia przy ul. Fiszera.
W dniu 30 czerwca został przekazany wykonawcy plac budowy na wykonanie oświetlenia 10
przejść. Wykonawca wykonał projekty tymczasowej organizacji ruchu i złożył do uzgodnienia do
policji, starostwa i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Otrzymał uzgodnienia na
przejścia znajdujące się na drodze powiatowej przy ulicy Reja przy szpitalu i przy szkole SP2, które
wykonuje. Nie otrzymał jeszcze uzgodnienia z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na
przejścia dla pieszych w drodze krajowej, w związku z czym nie może rozpocząć robót związanych
z pozostałymi przejściami.
Energa Oświetlenie złożyła również wniosek o przedłużenie terminu wykonania robót budowlanych
do dnia 31 sierpnia 2020r. w związku z opóźnieniem w uzyskaniu stosownych uzgodnień
dotyczących organizacji ruchu, które są konsekwencją sytuacji wprowadzonego zagrożenia
epidemiologicznego, w tym wprowadzenia zmian prawnych – m. in. zawieszenia biegu terminów w
postępowaniach sądowo-administracyjnych i postępowaniach prowadzonych w ramach procesu
inwestycyjnego w Prawie budowlanym, a także utrudnień spowodowanych zmniejszeniem
dostępności instytucji i ograniczeniem ich zasobów kadrowych.
Początkowy termin realizacji zadania do 31 lipca 2020r.
3. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”
Wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fast – Bruk Mariusz Pelcer ze Straszewa
za kwotę 2.047.500,00 zł. z terminem wykonania do 30.11.2020r.
Wykonawca rozpoczął roboty rozbiórkowe i sanitarne.
4. „Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą
techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Wykonawcą inwestycji jest firma „DROGOMEX” sp. z o.o. z Pruszkowa za kwotę 3.673.925,85zł.
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”
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W wyniku ogłoszonego przetargu niegraniczonego został wyłoniony wykonawca robót
budowlanych. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fast
– Bruk Mariusz Pelcer ze Straszewa za kwotę 29 483,10zł. z terminem wykonania do 30.10.2020r.
Umowa na roboty budowlane z Wykonawcą robót zostanie podpisana do dnia 03.08.2020r.
Dokumentacje projektowe zakończone
1. „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
Gdańska.
Dokumentacja została odebrana przez Miasto i Gminę Sztum i została 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”
Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki
z Kwidzyna, z którym w dniu 11 marca 2020r. zawarto umowę na kwotę 27 675,00 zł brutto. Termin
wykonania do dnia 30 września 2020r.
Projektant przygotował dwie propozycje-koncepcje lokalizacji szybu windowego, które zostały
przedstawione na komisji urbanistycznej. Wybrano koncepcję polegającą na likwidacji schodów
zewnętrznych prowadzących na parter budynku i wykucia otworu drzwiowego do pomieszczeń
zlokalizowanych na parterze budynku. Wymaga to ponownej aktualizacji ekspertyzy ochrony
przeciwpożarowej budynku, gdyż zostanie zlikwidowane wejście ewakuacyjne.
W związku z powyższym zostanie rozszerzona umowa na dokumentację projektową wykonania
szybu windowego o aktualizację ekspertyzy ochrony przeciwpożarowej budynku wraz
z wydłużeniem terminu wykonania.
Projektant złożył ofertę cenową wykonania ekspertyzy na kwotę 2 275,50 zł brutto.
2. „Przebudowa mostu nad kanałem Uśnickim”
W dniu 22 lipca 2020r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Biurem Projektów
Drogowych Piotr Kania z Kamienia na kwotę 36 900,00 zł z terminem wykonania do
31 marca 2021r.
Ogłoszone zostały postępowania przetargowego na realizację zadań inwestycyjnych
1. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezierze” – etap II
W dniu 20.05.2020r. został ogłoszony przetarg na realizację robót budowlanych z terminem
składania ofert do dnia 28.07.2020r. i terminem realizacji robót do 31.05.2021r.
Po otwarciu ofert zostanie przygotowane postępowanie przetargowe na Inspektora Nadzoru.
2. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Mieście
i Gminie Sztum w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
W dniu 22 lipca 2020r. został ogłoszony przetarg na budowę instalacji fotowoltaicznej w systemie
„zaprojektuj i wybuduj” w poszczególnych budynkach:
– Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sztumie,
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– Szkoła Podstawowa nr 1 w Sztumie,
– Szkoła Podstawowa w Gościszewie,
– Zespół Szkół w Czerninie.
z terminem składania ofert do dnia 13 sierpnia 2020r.
Termin wykonania zadania do dnia 16 listopada 2020r.
Przygotowywane są dokumenty celem wszczęcia postępowań przetargowych na realizację
inwestycji:
1. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta celem dostosowania do wymogów
p. pożarowych”
Zostały przygotowane dokumenty do wszczęcia postępowania na roboty budowlane. Zadanie zostało
wstrzymane do czasu wykonania aktualizacji ekspertyzy przeciwpożarowej w związku
z budową windy i likwidacją wyjścia ewakuacyjnego.
Inne zadania z Referatu Inwestycji
1. Przeglądy gwarancyjne zrealizowanych inwestycji.
IV.W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA
1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pn.:
 „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”.
2. Prowadzenie postepowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięć pn.:
 „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3 i 4/3
(obręb 0010) w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Sztum” przewidzianej do realizacji na
działkach nr 3 i 4/3, obręb Nowa Wieś, gmina Sztum
 „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.
3. Dokonano w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 88 wpisów, w tym 17 wpisów o
rozpoczęcie działalności, pozostałe 71 wpisów dotyczyły wznowienia, zmian wpisów lub
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
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4. Uchwalenie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum w roku 2020”, który otrzymał pozytywną opinię i
akceptację ze strony stowarzyszeń, kół łowieckich oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii.
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. Wydano 12 zezwoleń alkoholowych oraz 3 decyzje wygaszające sprzedaż napojów
alkoholowych.
7. Opracowanie dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia Spisu Rolnego 2020,
rozpowszechnianie informacji wśród mieszkańców, przyjmowanie wniosków na rachmistrzów
spisowych. Rozpoczęły się przygotowania do Powszechnego Spisu Rolnego 2020, które
rozpoczną się od 01 września i potrwają do 30 listopada 2020 r. cały czas trwa współpraca z
GUS Gdańsk.
8. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż produktów rolnych. Wydano 15 zezwoleń na sprzedaż
truskawek i czereśni na terenie Sztumu.
9. Wyliczono wysokość środków finansowych w ramach Fundusz Sołecki na 2021 rok i
przekazano Wojewodzie Pomorskiemu oraz sołtysom informacje o wysokości środków
funduszu sołeckiego na 2021 rok.
10. Przygotowano sprawozdanie Wojewodzie Pomorskiemu z zakresu zrealizowanych czynności
działalności gospodarczej, wystawiania decyzji w sprawie opróżniania zbiorników oraz
działalności regulowanej itp.
11. Powołano komisję do szacowania strat w rolnictwie ze względu na wystąpienie przymrozków
wiosennych. Komisja dokonała oględzin zgłoszonych upraw.
12. Weryfikacja informacji o zebranych odpadach komunalnych z terenu Miasta i Gminy Sztum
wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
13. 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.
14. Prace na kampanią edukacyjną dla mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji odpadów
komunalnych.
15. Przygotowanie informacji do biuletynu w związku z wprowadzeniem nowego systemu
segregacji odpadów.
16. Przygotowywanie aneksu do umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
wraz z prowadzeniem PSZOK-u w Sztumskim Polu.
17. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej na zagospodarowanie odpadów komunalnych
wraz z prowadzeniem PSZOK-u w Sztumskim Polu.
18. Kontrola Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
19. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych wraz z prowadzeniem PSZOK-u w Sztumskim Polu
20. Przygotowanie informacji o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych i Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektoronicznego.
21. Usuwanie 3 dzikich wysypisk na terenie Miasta i Gminy Sztum.
22. realizacja umowy na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z
terenu Miasta i Gminy Sztum”.
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23. Uzyskanie dofinansowania z NFOŚiGW na zadanie „Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu Miasta i Gminy Sztum.
24. Przygotowanie dokumentacji i zawarcie umowy na „Administrowanie plażą miejską”.
25. Realizacja umowy na zadanie pn.: „Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych
oczyszczalni ścieków”.
26. Realizacja umowy na aktualizacje „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sztum.
27. Sporządzono 4 decyzji na usunięcie drzew, w tym 1 odmowne.
28. Dokonanie 20 wizji w terenie w celu oględzin drzew zgłoszonych do usunięcia.
29. 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.
30. Sporządzenie zawiadomienia do Prokuratury w sprawie wniosku Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „EKO-POWIŚLE” Sp. z o.o. Nowa Wieś 90, 82-400
Sztum w zakresie rozszerzenia działalności dotyczącej przetwarzanie odpadów
31. Rozpoczęcie działań związanych z budową studni w Postolinie poprzez zlecenie wykonanie
projektu robót geologicznych.
32. Wydano 8 decyzji o uzgodnieniu dokumentacji inwestycji w pasach dróg stanowiących
własność gminy.
33. Wydano 9 decyzji na zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie dróg oraz 2 decyzje na wykonanie
zjazdów z dróg gminnych.
34. Przeprowadzono przeglądy dróg stanowiących własność gminy (gminnych i wewnętrznych).
35. Realizacja zadania „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo”:
Zakres II – Umowa zawarta z ROMADO-BRZEZIŃSKI Sp. z o.o. Sznurki 115, 83-324
Brodnica Górna.
Zakres III (FOGR) – analiza ofert.
36. Zawarcie umów na inspektora nadzoru dla zadania „Modernizacja dróg gminnych z
zastosowaniem płyt yumbo” – zakres I i II.
37. Przygotowywanie dokumentacji w ramach projektu pn.: Odnawialne źródła energii na terenie
Gminy Mikołajki Pomorskie i terenie Miasta i Gminy Sztum. Rozszerzenie zakresu projektu o
100kW.
38. Opracowanie 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.
39. Przygotowanie do realizacji zadania „Aktualizacja Aglomeracji Sztum”.
40. Udział w warsztatach w ramach projektu BEACON dotyczących rozwiązań opartych na naturze.
41. Prace nad „Strategią rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Sztum”.
42. Prace nad „Gminnym programem niskoemisyjnym”.
43. Prace nad skablowaniem lamp hybrydowych oraz dostawienie nowych punktów świetlnych na
ścieżce pieszo-rowerowej wokół jeziora Zajezierskiego na odcinku przy ul. Kwidzyńskiej.
44. Realizacja umowy na remont chodników na Osiedlu Nad Jeziorem.
45. Remont ogrodzenia oraz wykonanie nowego wjazdu na teren świetlicy w Gościszewie.
46. Zgłoszenie zniszczenia przystanku w Postolinie do ubezpieczyciela oraz uzyskanie
odszkodowania.
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47. Usunięcie zniszczonego przystanku w Postolinie i ustawienie nowego.
STRAŻ MIEJSKA, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE, ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE:
________________________________________________
W zakresie działalności Straży Miejskiej
1. Kontrole porządkowe – 20 kontroli
2. Interwencje ze zwierzętami – 30 interwencji
3. Kontrole parkingowe na terenach gminnych – 40 kontroli (na wniosek mieszkańców usunięto
dwa samochody, które nie były użytkowane i stały na parkingach miejskich). Usunięto na koszt
właściciela.
4. Kontrole parkingowe zgodnie z regulamin użytkowania, parkingów miejskich punt C
regulaminu (samochody wystawione do sprzedaży). Usunięto cztery samochody, dwa z
parkingu Polo, dwa z Placu Wolności.
5. Uszkodzenie infrastruktury drogowej (załamane dwie studzienki telekomunikacyjne) ul.
Chopina i Wojciechowskiego. Zgłoszono do zarządców i pokrywy zostały naprawione
6. Kontrole w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 10 kontroli.
7. Kontrole dróg gminnych w związku z poleceniem Komendanta Wojewódzkiego po wypadku
drogowym w który zginęły trzy osoby, zarządzono kontrolę dróg gminnych na terenie całego
województwa i taką kontrolę przeprowadziła KP Policji w Sztumie (wydział Ruchu Drogowego)
w dniu16 lipca na ternie wszystkich dróg gminnych, pasów drogowych oraz trójkąta
widoczności. Kontrola bez uwag dla miasta i gminy.
8. 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.
W zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych
1. Utrzymywanie gotowości bojowej jednostek.
2. Rozliczanie kart drogowych i paliwa pobranego do samochodów i pozostałego sprzętu.
3. Przeprowadzono w ramach zamówień publicznych przetarg na zakup nowego samochodu
ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej straży Pożarnej w Postolinie.
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, Wojewódzkim Centrum
Kryzysowym (WCZK) w Gdańsku 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:
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W zakresie sprzedaż w okresie sprawozdawczym:
1. Wydano zezwolenia o wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej – 3 szt
2. Przygotowano informacje o wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej – 10 szt.
3. Wydano zaświadczenia o wniesieniu jednorazowej opłaty przekształceniowej – 9 szt.
4. Sporządzono dokumenty likwidacji środków trwałych dla nieruchomości, które zostały
przekształcone.
5. Sprzedano 3 lokale mieszkalne na rzecz najemców (ul. Czarnieckiego 1, ul. Nowowiejskiego
18A, ul. Nowowiejskiego 14H)
6. Sprzedano działki nr 6 w obrębie Sztumskie Pole.
7. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 223/18 w Białej Górze.
8. Zlecono wyceny na sporządzenie operatów szacunkowych, podano do publicznej
wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych: (ul.
Mickiewicza 2, Górki 2, Górki 4, ul. Kopernika 1B, ul. Reja 31B, ul. Nowowiejskiego 20).
9. Podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o sporządzeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – działka przy ul.
Mickiewicza 23, zabudowana budynkiem byłej biblioteki.
10. Wpłynęły 3 wnioski o wykup lokali mieszkalnych, 1 wniosek o kupno działki
niezabudowanej oraz 1 wniosek o kupno lokalu użytkowego.
11. Aktualizacja bazy EGW+ (użytkowników wieczystych).
Lokale mieszkalne:
1. Wpłynęło 6 wniosków o przydział mieszkania – dwa zostały zakwalifikowane do potrzeb z
tyt. bezdomności, jeden do zaopiniowania przez Komisję po realizacji listy, jeden do
wstępnej oceny, dwa nie spełniły przesłanek lub wystąpiły braki formalne.
2. Wydano siedem wskazań do zawarcia umowy najmu lokalu, w tym trzy rodzinom z listy
mieszkaniowej.
3. Wydano jedno wskazanie do najmu socjalnego lokalu w ramach ponownego zawarcia
umowy (przedłużenia).
4. Gmina odzyskała dwa lokale: jeden w wyniku wypowiedzenia umowy najmu przez najemcę,
drugi – wskutek śmierci najemcy.
5. Skierowano do komornika wniosek o wykonanie eksmisji z lokalu komunalnego, z uwagi na
brak dobrowolnego wykonanie orzeczenia. Sprawa potrwa z uwagi na COVID -19.
6. W okresie międzysesyjnym odbyło się kilka zebrań wspólnot mieszkaniowych, których
sytuacja tego wymagała, w celu przedyskutowania ważnych tematów i podjęcia decyzji dot.
nieruchomości wspólnej.
7. W porozumieniu ze Wspólnotą Mieszkaniową podjęto decyzję o rozbiórce lokalu
komunalnego obejmującego przybudówkę budynku Wspólnoty przy ul. Osińskiego 6.
Zostanie odsłonięty mur obronny. W tym roku Gmina ma uzyskać projekt rozbiórki.
8. Gmina przygotowuje wolne lokale do zasiedlenia i dokonuje na bieżąco napraw w zasobie
oraz usuwa zgłaszane awarie. W I półroczu b.r. na remonty wolnych lokali Gmina wydała
dotychczas ok 130 tys. zł. Na utrzymanie zasobu ok. 100 tys. zł.
9. W ramach estetyzacji miasta Gmina likwiduje stare ogrodzenia przy budynkach, aktualnie
przy ul. Czarnieckiego 1. Prace mają zakończyć się do końca lipca b.r.
10. Gmina zastosowała wobec Zarządcy karę umowną odpowiadającą 10% wynagrodzenia
miesięcznego za nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z umowy.
11. W okresie międzysesyjnym rozliczono 66 faktur dot. zasobu mieszkaniowego Gminy.
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W zakresie dzierżawy
1. Zawarto 16 umów dzierżaw/najmu na czas określony lub nieokreślony, przedłużając
dotychczasowe umowy oraz zawarto nowe umowy na grunty gminne.
2. Sporządzono 2 wykazy dot. 9 umów dzierżaw/najmu gruntów położonych w mieście i gminie
na czas określony lub nieokreślony.
3. Zrealizowano zlecenie uporządkowania terenu przy ul. Reja (obok byłego internatu) oraz
rozbiórkę garażu murowanego przy ul. Reja 31.
4. Przygotowanie dokumentacji w związku z planowaną rozbiórką pawilonu handlowego przy
ul Kasprowicza 1 w Sztumie. Szacunkowy koszt rozbiórki pawilonu ok. 3 200 zł.
5. Rozeznanie cenowe dot. planowanego remontu w zakresie dojścia do budynku przy ul.
Chełmińskiej 2 i rozbiórki ogrodzeń - koszt ok. 23 tys.
6. Przygotowanie do regulacji pomieszczeń gospodarczych znajdujących się przy Wspólnocie
3456 w Górkach oraz pomieszczeń gospodarczych przy ul. Nowowiejskiego.
7. Aktualizacja rejestrów dzierżawy Miasta i Gminy Sztum.
8. Wpłynęły 3 wnioski o regulacje dzierżaw/ najmu, 1 wniosek o rezygnacji z dzierżawy, 3
wnioski o zawarcie umowy (Koślinka, Piekło)
Podziały nieruchomości:
1. Wszczęto 7 postępowań związanych z pracami geodezyjnymi – podziały i wznowienia granic
nieruchomości) m.in. w obrębach ewidencyjnych Zajezierze, Gronajny, Nowa Wieś, Uśnice,
Sztumskie Pole i Sztumie.
2. Wydano 5 decyzji o podziale nieruchomości m.in. w Gościszewie, Sztumskim Polu,
Zajezierzu.
3. Kontynuacja procedury ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w
Gościszewie, Koniecwałdzie, Kępinie, Zajezierzu i Nowej Wsi (sporządzono wycenę
nieruchomości i zawiadomienie stron o wysokości opłaty).
4. Kontynuacja postępowanie o wypłatę odszkodowania za przejęty z mocy prawa grunt
powierzchni 0,5415 ha, od osoby fizycznej, pod gminne drogi publiczne, położony w obrębie
ewidencyjnym Kępina. Przygotowanie wyceny tej nieruchomości w celu kompensaty
należności odszkodowanie –opłata adiacencka).
Planowanie przestrzenne:
1. Trwają prace nad opracowaniem zm. planu miejscowego Koniecwałd-Kępina. Wniosek
czeka w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyłączenie gr. kl. III z produkcji rolnej
do końca listopada 2020 r. W związku z tym zakończenie prac nad planem przedłużono do
15.03.2021 r.
2. Trwają prace nad opracowaniem zmiany planu miejscowego Koniecwałd-Kępina za PSSE
– projekt planu był zaopiniowany na posiedzeniu Miejsko-Gminnej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej w dniu 14.07.2020 r.
3. Trwają prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy
ul. Reja w Sztumie. Termin wykonania planu - 28.10.2020r.
4. Trwają prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
Górkach, obręb Barlewice. Projekt planu został wysłany do uzgodnień i zaopiniowania
16.07.2020 r. Termin wykonania planu - 06.11.2020r.
5. W dniu 05.06.2020 r. odbyła się dyskusja publiczna (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
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projektem zmiany planu miejscowego „Centrum miasta Sztum” – budowa windy. Ww.
uchwały podjęto w czerwcu (zm. plan winda) i lipcu (zm. Studium).
6. W lipcu podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany planu miejscowego dla terenu
przy Placu Wolności – jedn. urbanistyczna B14MW/UH.
7. Przygotowano na sesję projekt uchwały w sprawie przystąpienia do planu miejscowego w
sąsiedztwie ul. Kochanowskiego w Sztumie – obszar ok. 1,3 ha. (garaże przy Renawie).
Wydano:
1. 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (2 decyzje dla budowy wind
zewnętrznych, 1 dla budowy gazociągu oraz 2 dla budowy elektroenergetycznych linii
kablowych)
2. 5 decyzji o warunkach zabudowy (3 decyzje dla budynków mieszkalnych, pozostałe dla
budynku garażowego oraz altany)
3. 5 decyzji przenoszących warunki zabudowy na inny podmiot (4 dla budynków mieszkalnych
oraz 1 dla pawilonu handlowo-usługowego)
4. 2 decyzje zmieniające warunki zabudowy (w zakresie linii zabudowy oraz kąta nachylenia
połaci dachowych)
5. 3 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego budynku (w Kępinie, Zajezierzu i
Sztumskim Polu)
6. 1 zaświadczenie o numerze porządkowym budynku (Cygusy)
7. 48 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie lub studium
8. 1 zaświadczenie o rewitalizacji
9. 3 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto:
1. na koniec miesiąca czerwca przekazano do GUS zestawienie nadanych numerów
porządkowych
2. przekazano Wojewodzie Pomorskiemu rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego wydanych w II kwartale br., wraz z rejestrem wniosków
3. zawarto akty notarialne ustanawiające odpłatną służebność przesyłu na terenie będącym
własnością gminy (w związku z budową linii energetycznej 110kV w Gościszewie oraz
budową przyłącza energetycznego w Barlewicach)
4. ustanowiono nieodpłatną służebność (po wcześniejszej zgodzie Rady Miejskiej) na rzecz
Powiatu Sztumskiego w związku z budową sieci światłowodowej, łączącej główną siedzibę
Starostwa z budynkiem Wydziału Geodezji.
W toku:
1. 5 spraw dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2. 33 sprawy dotyczące ustalenia warunków zabudowy
3. 8 spraw dotyczących ustanowienia na gruncie gminy służebności przesyłu.
VI. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:
1.

W związku z ogłoszonym przez Wojewodę Pomorskiego konkursem w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych przygotowywane są 2 wnioski o dofinansowanie na przebudowę ul.
Nowowiejskiego i ul. Gdańskiej oraz ul. Morawskiego w Sztumie. W ramach inwestycji
zaplanowano przebudowę tych dróg gminnych poprzez wykonanie nowych nawierzchni i
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

chodników oraz modernizację infrastruktury towarzyszącej (kanalizacji deszczowej i
oświetlenia). Wartość kosztów kwalifikowalnych dotyczących przebudowy ul. Nowowiejskiego
i Gdańskiej wynosi 3 252 085 zł, natomiast ul. Morawskiego – 1 459 349 zł. Termin składania
wniosków upływa 10 sierpnia 2020 r.
W dniu 10 lipca 2020 r. zawarto umowę z Województwem Pomorskim na udzielenie dotacji
na realizację zadania pn. Modernizacja drogi gminnej nr 218508G Koniecwałd – Kępina z
zastosowaniem płyt Yumbo. Miasto i Gmina Sztum otrzymało dotację w wysokości 91 860 zł.
Obecnie trwa procedura oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. Inwestycja
zostanie zrealizowana do końca września tego roku.
W dniu 18 czerwca podpisana została umowa na dofinansowanie projektu Inwestujemy w
aktywność mieszkańców – modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w sołectwie
Postolin. Pomoc finansowa udzielona została przez Sejmik Województwa Pomorskiego na
dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą
„Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020” realizowanych na terenach wiejskich. Przedsięwzięcie
uzyskało maksymalne dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł. Całkowita wartość zadania
wynosi 31 101,00 zł.
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 wydatki związane z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach
użyteczności publicznej. Całkowita wartość wydatków objętych wnioskiem wynosi 116 616,30
zł, z czego dofinansowanie 99 123,85 zł.
W związku ze zgodą Instytucji Zarządzającej na wykorzystanie oszczędności
w projekcie, w dniu 22 lipca ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie 4 instalacji
fotowoltaicznych na budynkach oświatowych, tj. Szkole Podstawowej nr 1 w Sztumie, Zespole
Szkół w Czerninie, Szkole Podstawowej w Gościszewie i Przedszkolu im. Kubusia Puchata w
Sztumie.
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 sprawozdawczym złożono sprawozdawczy wniosek o płatność.
W związku z realizacją projektu pn. Budowa kolektora deszczowego z systemem
podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w okresie sprawozdawczym złożono
wniosek o płatność uwzględniający wydatki związane z wykonaniem robót rozszerzonych i
zamiennych, na które Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił dodatkowego
dofinansowania. Całkowita wartość wydatków objętych wnioskiem wynosi 151 666,16 zł, z
czego dofinansowanie to 106 166,31 zł.
W związku ze wsparciem udzielanym Stowarzyszeniu „Zróbmy coś razem – Sztumskie Pole”
w dniu 25 czerwca odbyły się warsztaty ekologiczne dla 20 osób na temat sposobów uprawy,
pielęgnacji, wykorzystania i właściwości ziół oraz roślin pożytkodajnych. W ramach warsztatów
dokonano również nasadzenia roślin w ogródku ekologicznym, który powstał przy świetlicy
wiejskiej w Sztumskim Polu. Ponadto w dniu 18 lipca odbyła się impreza związana z otwarciem
palcu zabaw i ekologicznego ogródka społecznego. Zarówno warsztaty ekologiczne, jak i
impreza były realizowane w ramach projektu pn. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez
urządzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego i ekologicznego ogródka społecznego w
Sztumskim Polu, na realizację którego Stowarzyszenie otrzymało grant w wysokości 43 353 zł.
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W zakresie Utrzymania zieleni.
1. W okresie międzysesyjnym trwa systematyczna pielęgnacja i utrzymanie nasadzonych roślin w
ramach zadania: Dostawa, posadzenie, montaż i pielęgnacja kompozycji kwiatowych i roślin
ozdobnych w konstrukcjach kwietnikowych i gazonach na terenie miasta Sztum oraz demontaż
i przechowanie konstrukcji kwietnikowych. Zadanie obejmuje okres od 15.05.2020 do
16.05.2022 roku. Kwota przeznaczona na zadanie to: brutto 198.600,00 złotych
2.

W okresie międzysesyjnym po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie: „Zakładanie, konserwacja,
pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej na wybranych terenach miasta Sztum na powierzchni
około 5.845 m2”, podpisywano Umowę z Wykonawcą. Zadanie obejmuje okres od 15.05.2020
do 31.05.2022 roku. Kwota przeznaczona na zadanie to 501.988,16 zł. Obecnie została
zrealizowana pierwsza część zadania obejmująca: dostawę roślin, przygotowanie podłoża,
posadzenie roślin w tym wykonanie nasadzeń uzupełniających, jednocześnie trwa
systematyczna pielęgnacja i utrzymanie nasadzonych roślin.
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.
W zakresie kultury, sportu, zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi,
współpracy z zagranicą, turystyki, promocji i ochrony środowiska

1.

2.

3.
4.

W okresie międzysesyjnym przygotowano i podpisano aneksy do 10 umów dotyczących
realizacji zadań publicznych w ramach dotacji otrzymanych na rozwój sportu na terenie Miasta
i Gminy Sztum w 2020 roku. Wprowadzone zmiany dotyczą przesunięcia terminów płatności
kolejnych rat dotacji oraz uwarunkowanie wypłat kolejnych rat prawidłowym rozliczeniem
otrzymanych przez Kluby środków w ramach uruchomionych transz. Podstawą wprowadzonych
zmian była analiza sprawozdań częściowych złożonych przez Kluby sportowe w maju bieżącego
roku. Ze względu na ograniczoną działalność sportową wynikającą w epidemią i zagrożeniem
spowodowanym COVID-19 część Klubów sportowych wykorzystała przyznane w ramach I
transzy środki w bardzo ograniczonym zakresie. Wydatkowanie kolejnych transz monitorowane
będzie na podstawie sprawozdań częściowych, które Kluby złożą w III kwartale bieżącego roku.
Na mocy Porozumienia z dn. 16 lutego 2005 roku między Powiatem Sztumskim
a Miastem i Gminą Sztum w sprawie powierzenia zadań Powiatu w zakresie powiatowej
biblioteki publicznej, w dniu 08 lipca 2020 roku podpisano Aneks nr 1/2020 w sprawie
przekazania przez Powiat dotacji w wysokości 20 000,00 zł. Wymieniona kwota zostanie
przekazana na konto bankowe Miasta i Gminy Sztum w terminie do 31 lipca 2020 roku.
W okresie międzysesyjnym w zakresie profilaktyki zdrowotnej 7 lipca br. przeprowadzono
wśród mieszkańców Miasta i Gminy Sztum zbiórkę krwi.
W okresie międzysesyjnym ukazały dwa kolejne wydania biuletynu Miasta i Gminy Sztum.
Dystrybucja ze względu na zapobieganie i przeciwdziałanie zakażeniu koronawirusem
odbywała się głównie poprzez sklepy na terenie Miasta i Gminy Sztum.
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W okresie międzysesyjnym odbyło się 1 przedsięwzięcie objęte Patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum:
1.

2.

1.06.2020 – odbyła się akcja promocyjna – wystawa prac na autobusie ustawionym przed
UMIG - podsumowanie konkursu „Bezpieczna droga z domu do szkoły konkursu objętego
Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum organizowanego przez Transport Lubiński,
W dniu 5.06.2020 – miało miejsce otwarcie Przeglądu Sztuki Więziennej w zakładzie
karnym oraz przeglądu w formie wystawy online.

W okresie międzysesyjnym wpłyną jeden wniosek o objecie Patronatem Burmistrza Miasta i
Gmi+ny Sztum przedsięwzięcia:
1.

IV Sztumski Nocny Bieg Świętojański I marsz Nordic który ma22 sierpnia 2020 roku.

VII. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ:
1. Projekt pn. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum”. Okres

1)

a)

b)
c)
2.

1)
a)

b)
c)
3.

4.
5.

realizacji projektu planowany na okres kwiecień 2018 – czerwiec 2020 został wydłużony do 30
września 2020 r.
W ramach projektu organizowane jest 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” oraz w okresie od lipca do września br. dodatkowo opieka
wytchnieniowa.
Działania w okresie międzysesyjnym to m.in:
Przygotowanie oraz przesłanie tabeli zmian do wniosku o dofinansowanie w zakresie rzeczowym i
finansowym – wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.09.2020 r., zaproponowanie działań
w ramach posiadanych oszczędności (opieka wytchnieniowa na okres 3 m-cy).
Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru
wykonawcy na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej.
Przekazanie częściowego wniosku o płatność za okres 01.04.2020 r. – 30.06.2020 r. wraz z
formularzem ,,Monitorowanie uczestników” w ramach projektu. Wniosek został zatwierdzony.
Projekt „JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS II”:
Działania w okresie międzysesyjnym to m.in:
Podpisanie umów na realizację świadczenia usług tj. opracowanie i wydruk plakatów, opracowanie
i montaż SPOT-u, prowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów oraz przeprowadzenie warsztatów dla
opiekunów osób niepełnosprawnych i organizacja zajęć z elementami alpakoterapii.
27.07.2020 r. – przeprowadzenie warsztatów dla opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi i
niepełnosprawnością umysłową.
13.07.2020 r. i 21.07.2020 r. – organizacja zajęć z elementami alpakoterapii dla uczestników ŚDS w
Czerninie.
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 maj i czerwiec 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.
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6.

1)
a)
b)
7.

8.
9.
10.
11.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

a)
b)
12.

1)
2)
3)

13.

1)
2)
3)
a)
b)
c)
d)
e)

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.
Zadanie publiczne pn. „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior +” w ramach Programu
Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2019 - Klub Senior + AMATOR:
Działania w okresie międzysesyjnym to m.in:
01.07.2020 r. – wznowienie działalności Klubu Senior+ ,,AMATOR” po uzyskaniu ze Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej akceptacji procedur w zakresie organizacji spotkań w Klubie.
Monitorowanie realizowanych przez Klub Senior + działań podjętych w m-cu czerwcu i lipcu 2020r.
Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy
Sztum wydano 2748 Kart tradycyjnych oraz 505 elektronicznych. Liczba rodzin, które otrzymały
SKDR wynosi 820.
Teleopieka, tzw. „Guzik życia” – 10 osób.
„Koperta życia”- 215 osób.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (ŚDS) – Z terapii prowadzonej w ŚDS korzysta
obecnie 19 niepełnoprawnych osób.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020:
Monitorowanie 8 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, motywując do podjęcia leczenia.
Do GKRPA zostały zgłoszone 4 osoby.
Wobec 16 osób prowadzenie postępowania o leczenie odwykowe.
Odbycie 3 wspólnych posiedzeń GKRPA.
W Punkcie Konsultacyjnym „Krokus” udzielono 99 porad.
Wydanie 4 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży oraz 1
postanowienie na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży.
W okresie od 3 do 12 lipca 2020 r. zorganizowanie wypoczynku letniego w Rzucewie, w którym
udział wzięło 36 osób w wieku od 7 do 15 r.ż. z terenu Miasta i Gminy Sztum.
Realizacja projektu pt. „Sztum przeciwko przemocy w rodzinie” w ramach Programu
Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W
TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”:
Przygotowanie artykułu prasowego na temat rozpoczęcia realizowanego projektu.
Przygotowanie ulotek i plakatów nt. realizacji projektu oraz Informatora o tematyce przemocy w
rodzinie oraz instytucjach w Mieście i Gminie Sztum oferujących wsparcie.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie:
W okresie międzysesyjnym do Przewodniczącej GZI wpłynęło 9 Niebieskich Kart.
Zwołano 39 grup roboczych w celu podjęcia działań na rzecz rodzin, w których stwierdzono zjawisko
przemocy.
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.
Dział Realizacji Zadań Zleconych
W okresie od 01.06.2020 r. do 21.07.2020 r. przyjęto ogółem: 870 wniosków, wydano 687 decyzji/
informacji administracyjnych.
Wysokość wypłaconych wszystkich świadczeń w miesiącu czerwcu 2020 r. wyniosła 2.216.000,56 zł
Liczba świadczeniobiorców otrzymujących wypłaty na przykładzie m-ca czerwca 2020 r.:
zasiłki rodzinne
497 osób
świadczenie rodzicielskie
48 osób
jednorazowa zapomoga
10 osób
świadczenia opiekuńcze
809 osób
fundusz alimentacyjny
112 osób
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f) dodatki mieszkaniowe i energetyczne
260 osób
g) świadczenie wychowawcze
2965 dzieci
14. Udzielane wsparcie w Dziale Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług.
1) W okresie międzysesyjnym sporządzono 288 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń
z pomocy społecznej.
2) W okresie międzysesyjnym z pomocy finansowej skorzystało 241 rodzin (543 osoby w rodzinie)
oraz z pomocy niefinansowej 179 rodzin (450 osób w rodzinie). W roku 2020 r. z pomocy
finansowej i niefinansowej skorzystało 378 rodzin, tj. 776 osób w rodzinie, a świadczenie przyznane
decyzją miało 396 osób.
3) Przeprowadzono 253 wywiady środowiskowe, podpisano 1 nowy kontrakt socjalny.
4) W schroniskach przebywało 10 klientów.
5) W DPS przebywało 12 mieszkańców MiG Sztum, a w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie
(RDP) przebywało 8 podopiecznych (w tym 7 z terenu naszej gminy). W dniu 18.06.2020 r.
przeprowadzona została kontrola w RDP w Postolinie.
6) Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 27 osób, natomiast w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 11 osób.
7) Ze wsparcia w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie korzystało 15 seniorów.
8) W okresie międzysesyjnym decyzją administracyjną posiłki miały przyznane 133 osoby, (w tym: 40
dzieci w przedszkolach - skorzystały faktycznie 4 osoby, 2 osoby dorosłe, 91 uczniów). W związku
z zawieszeniem działalności placówek oświatowych rodziny dzieci, które do tej pory posiadały
posiłki w szkole otrzymały do miesiąca czerwca br. świadczenie pieniężne na zakup posiłków lub
żywności w kwocie po 100 zł miesięcznie na każde dziecko.
9) Ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych objęto 8 osób.
10) Świadczenie pracy socjalnej: 61 rodzin (124 osoby), w tym świadczenie wyłącznie pracy socjalnej,
bez udzielenia pomocy finansowej: 34 rodziny (78 osób).
11) Objęcie wsparciem 4 osób niepełnosprawnych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.
12) W środowiskach rodzin zagrożonych kontynuowano wsparcie w postaci 1 asystenta rodziny (dla
15 rodzin), oraz 2 rodziny korzystały z pomocy rodziny wspierającej.
13) Nadzór i monitoring rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego (500+), doradzanie
rodzicom w odpowiednim wydatkowaniu przyznanych pieniędzy.
14) W miesiącu maju b/r. w pieczy zastępczej umieszczonych było 31 dzieci, w tym 17 w zawodowej
lub spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz 14 dzieci w Domu dla Dzieci. Odpłatność za rodzinę
zastępczą za miesiąc maj 2020 r. wyniosła 7 755,48 zł, natomiast za pobyt w Domu Dziecka – 11
879,91 zł. W miesiącu czerwcu br. w pieczy umieszczonych było 30 dzieci, w tym 17 dzieci w
zawodowej lub spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz 13 dzieci w Domu dla Dzieci. Odpłatność za
rodzinę zastępczą za miesiąc czerwiec 2020 r. wyniosła 6 017,07 zł, natomiast za pobyt w Domu
Dziecka – 11 907,90 zł. W miesiącu lipcu br. w pieczy umieszczonych było 29 dzieci (17 dzieci w
zawodowej lub spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz 12 dzieci w Domu dla Dzieci.) Odpłatność
za rodzinę zastępczą za miesiąc lipiec 2020 r. wyniosła 7 380,08 zł, natomiast za pobyt w Domu
Dziecka – 10 335,55 zł.
15) Podpisanie umowy w sprawie realizacji programu „Usługi opiekuńcze dla osób
niepełnosprawnych”- edycja 2020 oraz podpisanie oświadczeń dot. przyjęcia środków w
ramach powyższego programu oraz „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020.
16) Rekrutacja dzieci na kolonie letnie:
a) W okresie od 03 do 12 lipca 2020 r. został zorganizowany wypoczynek letni w Rzucewie
sfinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na 2020 rok, w którym
udział wzięło 36 osób w wieku od 7 do 15 r.ż. z terenu Miasta i Gminy Sztum.
b) W okresie od 15 lipca do 26 lipca 2020 r. 16 dzieci z terenu gminy Sztum przebywało na kolonii
organizowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im.
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c)
15.

1)
2)

1)

16.

1)
2)
3)

17.

Teresy Kras na zlecenie Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wypoczynek letni odbywał się w
miejscowości: Okuninka.
W okresie od 20 do 31 sierpnia 2020 r. zaplanowana jest kolonia dla 14 dzieci z terenu miasta Sztum.
Podejmowanie działań w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa:
Monitorowanie sytuacji osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uczestników DOW, ŚDS,
RDP.
Przygotowywanie jednorazowych sprawozdań (2 razy w tygodniu) w aplikacji CAS dot. m.in. z
obszaru pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenieniem się na terytorium Polski koronawirusa
SARS-CoV-2; stały kontakt telefoniczny w tej sprawie z Powiatową Stacją Sanitarno –
Epidemiologiczną w Malborku i KPP Sztum - pozyskiwanie informacji o liczbie osób objętych
kwarantanną na terenie Miasta i Gminy Sztum.
Od początku trwania pandemii paczkę żywnościową otrzymało łącznie 131 rodzin (346 osób), w tym
19 rodzin (44 osoby), które nie kwalifikują do pomocy z programu POPŻ i otrzymały pomoc
żywnościową zakupioną przez MiG Sztum.
Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) Podprogram 2019.
W ramach programu przekazano łącznie 13 854 kg żywności dla 112 rodzin (302 osób).
W dniu 25 czerwca 2020 r. przeprowadzona została kontrola dokumentów przez Bank Żywności w
Chojnicach. Bez zastrzeżeń.
W dniu 14 lipca 2020 r. odbyły się warsztaty żywieniowo-dietetyczne wraz z programem
edukacyjnym dot. zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności zorganizowane
przez Bank Żywności w Chojnicach.
Wysłano do Banku Żywności w Tczewie deklarację w sprawie uczestnictwa w Programie
Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 (zaplanowano objąć wsparciem
350 osób).
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, korekcyjno-kompensacyjnych,
gimnastyki korekcyjnej, zajęć kształtujących kompetencje emocjonalno-społeczne, terapii
pedagogicznej) dla dzieci w wielu 3-6 lat uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Sztumie, w
Czerninie, w Gościszewie, do Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego w Nowej Wsi,
 organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne (m.in.: zajęcia
językowe, pogotowie dydaktyczne, warsztaty naukowo-techniczne, zajęcia matematycznoprzyrodnicze, 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,
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 organizację szkoleń dla nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności w posługiwaniu się
technologią informacyjno-komunikacyjną oraz stosowania nowoczesnych metod i form pracy
sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych,
 doposażenie przedszkoli w nowoczesny sprzęt multimedialny i komputerowy oraz pomoce
dydaktyczne i zabawki, a także meble i materiały papiernicze.
Działania realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK i
aktywizujących metod pracy.

W okresie międzysesyjnym w ramach realizacji projektu:
1) od 25.05.2020 roku do 30.06.2020 roku realizowano zajęcia w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-17:00;
2) od 16.03.2020 roku do 29.07.2020 roku realizacja zajęć specjalistycznych i zajęć rozwijających
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, z
uwagi na zagrożenie zakażeniem COVID-19, była zawieszona;
3) przygotowano wniosek o płatność za okres od 01.04.2020 roku do 30.06.2020 roku;
4) w miesiącu czerwcu 2020 roku zrealizowano dostawę środków czystości do Publicznego Punktu
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi;
5) prowadzono nadzór finansowy nad projektem oraz obsługę finansową projektu;
6) przygotowano korekty not obciążeniowych w związku z uzyskaniem zwrotu składek ZUS i
Funduszu Pracy i z uwagi na powyższe skorygowano wniosek o płatność za okres od 01.0131.03.2020 roku;
7) pracowano nad zmianą wniosku o dofinansowanie i wydłużeniem okresu realizacji projektu
z uwagi na zawieszenie zajęć.
2. W ramach Programu Pomorskie Żagle Wiedzy Edukacja Morska i żeglarska:
1) przygotowano Koncepcję kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską
i żeglarską. Koncepcja została złożona w ramach konkursu na identyfikację koncepcji organów
prowadzących szkoły podstawowe dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych uczniów
poprzez edukację morską i żeglarską w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego
„Kompleksowe wsparcie szkół i placówek” organizowanego przez Zarząd Województwa
Pomorskiego.
2) w ramach koncepcji zaplanowano realizację działań związanych z organizacją:
 zajęć pozalekcyjnych rozwijających wiedzę i umiejętności z dziedziny biologii, chemii,
matematyki, fizyki i geografii, prowadzonych metodą projektu związanych z szeroko rozumianą
edukacją morską i żeglarską.
 zajęć z doradztwa zawodowego przedmiotem, których będzie promowanie zawodów związanych
z branżą morską i nadmorskim połozeniem regionu poprzez m.in.: prezentację zawodów i
organizację spotkań z przedstawicielami zawodów,
 jednodniowych wyjazdów edukacyjnych do instytucji związanych z edukacją morską i żeglarską,
 wydarzeń koncentrujących się wokół wybranych treści morskich realizowanych w formie
otwartej dla wszystkich uczniów szkół: Dzień wody, Święto ryby, Szkolny Festyn - Festiwal
Nauk;
 praktycznych zajęć żeglarskich połączonych z warsztatami bezpiecznego zachowania na wodzie,
 szkoleń doskonalących dla nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych metod i form pracy
sprzyjających rozwojowi kompetencji kluczowych u uczniów oraz przygotowujących
nauczycieli do realizacji założeń Edukacji morskiej i żeglarskiej;
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 sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.
3) koncepcja została pozytywnie oceniona pod względem formalnym. Wstępna ocena
merytoryczna została zaplanowana do 8 sierpnia 2020 roku
4) organy prowadzące, których koncepcje, wyłonione w wyniku powyższego konkursu, zostaną
włączone do zakresu przedsięwzięcia strategicznego, będą mogły ubiegać się dofinansowanie
realizacji planowanych działań ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.2.1) - RPO WP 20142020. Projekty realizowane będą pod wspólnym hasłem „Pomorskie żagle wiedzy”.
3. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
W okresie międzysesyjnym w ramach projektów grantowych:
 pn. Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie placu zabaw oraz
utworzenie ekologicznego ogródka społecznego w Gościszewie – projekt realizowany przez
Sztumskie Towarzystwo Oświatowe;
 pn. Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie placu zabaw oraz
utworzenie ekologicznego ogródka społecznego w Nowej Wsi – projekt realizowany przez
stowarzyszenie Nasza Szkoła;
1) przygotowano i przeprowadzono postepowanie w trybie rozeznania rynku w celu wyłonienia
Wykonawcy zadania związanego z Urządzeniem ekologicznego ogródka społecznego wraz z
przeprowadzaniem warsztatów ekologicznych na temat sposobów uprawy, pielęgnacji,
wykorzystania i właściwości ziół oraz roślin pożytkodajnych;
2) przygotowano regulamin rekrutacji oraz przeprowadzono rekrutację uczestników warsztatów
ekologicznych,
3) najkorzystniejszą ofertę złożyło stowarzyszenie Eko-inicjatywa z siedziba w Kwidzynie. Warsztaty
przeprowadzono w dniu 23 czerwca dla mieszkańców sołectwa Gościszewo i w dnia 24 czerwca dla
mieszkańców sołectwa Nowa Wieś.
4. 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 otrzymano decyzję Wojewody w sprawie zwiększenia planu
dotacji celowej na zakup książek do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła
II w Sztumie w wysokości 12.000,00 zł. Całkowita wartość zakupionych książek do biblioteki
wyniesie 15.000 zł.
5. W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH +” 2020 podpisano umowę o przyznanie dotacji na dofinansowanie funkcjonowania
miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Publicznym Żłobku w Sztumie. W ramach programu
MALUCH Miasto i Gmina Sztum uzyskała dofinansowanie w wysokości 90.720 zł.
6. W ramach Rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole” podpisano umowę w sprawie
udzielenia dotacji celowej na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu”. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na remont, zakup sprzętu i
wyposażenia kuchni i stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie
oraz w Zespole Szkół w Czerninie. Wartość otrzymanych środków finansowych wynosi 160.000,00 zł.
Całkowita wartość zaplanowanych prac remontowych i zakupów wyniesie 200.000 zł.
7. 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 w ramach realizacji projektu:
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podpisano umowę o powierzenie grantu w wysokości 105.000,00 zł na zakup sprzętu
komputerowego;
2) przygotowano i przeprowadzono postepowanie w trybie rozeznania rynku pn.: Dostawa sprzętu
komputerowego. W ramach postepowania wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma JACZ Strąk Jacek z siedzibą w Sztumie. Dostawa 75 komputerów przenośnych typu laptop
została zrealizowana w dniu 10 lipca 2020 roku. Wartość umowy wyniosła 97.350,00 zł;
8. W ramach Rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020:
1) wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji w roku
2020 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Gościszewie
został rozpatrzony pozytywnie;
2) Minister Finansów zwiększył subwencję oświatową o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na zakup
pomocy
dydaktycznych
niezbędnych
do
realizacji
podstawy
programowej
z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Gościszewie.
9. W ramach Programu publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego,
bezpłatnego i bezpiecznego Internetu - OSE Ogólnopolska Sieć Edukacyjna:
1) przygotowano ankiety informacyjne dot. funkcjonowania Internetu w szkołach zgłoszonych do
programu OSE tj. w:
 Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie,
 Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie,
 Zespole Szkół w Czerninie.
2) podwykonawca Operatora programu przygotował sieć umożliwiającą dostęp do szerokopasmowego
Internetu szkołom w Sztumie;
3) otrzymano informację, że z uwagi na obecne warunki rynkowe Operator programu może nie
dostarczyć łącza w Zespole Szkół w Czerninie do końca grudnia tego roku.
1)

II.

Realizacja działań związanych z obsługą administracyjno-finansową szkół oraz zadań własnych
gminy w zakresie oświaty.
1. Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum:
 wydano decyzje administracyjne w sprawie zmiany decyzji w sprawie przyznania stypendium w
formie świadczenia pieniężnego za okres od stycznia do czerwca 2020 roku. Łączna kwota
przyznanych stypendiów wyniosła 42.124 zł;
 wydano 1 decyzję przyznającą zasiłek szkolny dla ucznia znajdującego się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego na łączną kwotę 620 zł.
2. Realizując obowiązki w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum przygotowano prognozę wysokości
środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników w latach 2021-2024.
3. Przygotowano informację o przekazaniu dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021. Kwota powyższej dotacji
wynosi 162.979,79 zł.
4. Przygotowano porozumienie z Niepubliczną Szkołą Podstawową w Barlewiczkach w sprawie
przekazania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021.
5. Przygotowano zapotrzebowanie na środki finansowe w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 roku. Opracowano dokumenty niezbędne do
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realizacji programu, w tym wzór wniosku o przyznanie środków finansowych oraz zarządzenie
Burmistrza dot. terminów składania wniosków.
6. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
1) 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 i dystrybucji środków
dezynfekcyjnych, informowania w zakresie zmian w prawie, zapewnienia bezpiecznych i
higienicznych warunków, itp.
2) sporządzano sprawozdania o charakterze jednorazowym dla Kuratorium Oświaty w zakresie
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty,
3) sporządzano sprawozdania o charakterze jednorazowym dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3,
4) sporządzano informacje dotyczące organizacji dowozów uczniów do szkół w miesiącach majczerwiec 2020 roku na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
5) opracowano projekty zarządzeń dyrektorów w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie
wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników w
związku z wystąpieniem COVID-19. Zmiana wynikała ze zmiany Wytycznych GIS zwiększającej
limit dzieci w grupie do 14 oraz zmieniającej wielkość powierzchni na jedno dziecko do 3m2,
7. W dniu 04.06.2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji zdrowotnej w sprawie przyznania
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów. Na posiedzeniu
przyznano pomoc zdrowotną 63 wnioskodawcom. Całkowita wartość przyznanej pomocy
wyniosła 17.784,00 zł.
8. 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 Sanitarno-Epidemiologicznej
w Malborku oraz Państwowej Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Sztumie o wydanie
pozytywnej opinii dotyczącej utworzenia oddziału. Opracowano projektu 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.
9. Przygotowano dokumenty w celu ich kontroli prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową
dot. przyznania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli oraz rozliczenia dotacji
w 2019 roku.
10. Dokonano aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2020 roku dla niepublicznych przedszkoli
i szkół, w związku ze zmianą wysokości subwencji oświatowej na rok 2020 oraz zmianą planów
finansowych przedszkoli publicznych z terenu Miasta i Gminy Sztum, w celu ustalenia wysokości
dotacji dla placówek niepublicznych. dokonała aktualizację podstawowej kwoty dotacji w roku
2020. Kwota dotacji uległa obniżeniu ze względu na mniejsze koszty funkcjonowania placówek
w związku z COVID-19. Zmieniona wysokość dotacji obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku.
11. Realizowano zadania związane z przygotowaniem postepowania egzaminacyjnego dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Przeprowadzono analizę formalną złożonych wniosków (wpłynęły 2 wnioski), Ustalono skład
komisji egzaminacyjnej i termin przeprowadzenia egzaminu.
12. Przeprowadzono czynności związane z zakończeniem stosunków pracy zawartych do końca
prowadzenia zajęć w roku szkolnym 2019/2020.
13. W dniach 16 - 18 czerwca 2020 roku odbyły się Egzaminy Ósmoklasisty. Wyniki zostaną ogłoszone
do 31 lipca 2020 roku.
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III. Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
1) W XXV Konkursie Historycznym im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w roku szkolnym
2019/2020 na etapie wojewódzkim tytuły laureata uzyskali uczniowie: Maciej Kopczyński kl. 6 A i
Cyprian Piróg kl. 6 C, Weronika Szumowska kl. 6 D, Adriana Truty kl. 5 C.
2) W Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym w języku angielskim „READING IGNITIES THE
IMAGINATION” dla szkół podstawowych w kategorii klas VI-VIII uczeń Cyprian Piróg zajął III
miejsce i uzyskał tytuł finalisty.
3) W Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia Cyprian Piróg (kl. VI C) uzyskał tytuł laureata,
zajmując IX miejsce w rankingu ogólnopolskim.
4) W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2020, szkołę reprezentowało 35
uczniów, spośród których 14 uzyskało najwyższe wyniki.
5) W Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko- Planeta” wyróżnienia zdobyli:
Marcelina Kaźmierowska kl.6 C, Julia Strąk kl. 6 C, Weronika Szumowska kl. 6 D,
Maciej Kopczyński kl. 6 A.
6) W dniu 15 czerwca 2020 roku zakończyła się realizacja innowacji pedagogicznej pn.: Lekcje
z emocjami. Jak dbać o swój nastrój? realizowanej w ramach Programu Uniwersytet Dzieci w Klasie
w roku szkolnym 2019/2020. W ramach innowacji uczniowie, zrealizowali 8 scenariuszy zajęć na
temat m.in.: umiejętności radzenia sobie z własnymi uczuciami, rozpoznawania, oswajania i
wyrażania emocji, jak radzić sobie z agresją i złością. Dzięki projektowi dzieci poznały wartość i rolę
różnych uczuć. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie rozwinęli kompetencje społeczne m.in.:
samoświadomość, empatię, umiejętność współpracy oraz rozpoznawanie emocji. Projekt
koordynowała i zajęcia z uczniami prowadziła p. Ewa Cywińska.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:
1) W szkole wykonywane są prace remontowe polegające na wymianie glazury i terakoty, kabin i
armatury w łazienkach przeznaczonych dla uczniów oraz malowaniu korytarzy na parterze i I piętrze
łącznika. Wykonawcą prac remontowych jest Sebastian Cyran Usługi Remontowo-Budowlane z
siedzibą w Sztumie. Wartość zadania wynosi 75.761,00 zł
2) Prowadzone są prace remontowe przez pracownika szkoły tj.: malowanie płotów od strony jeziora,
malowanie altany śmietnikowej, malowanie ścian i sufitów w kuchni i w pomieszczeniach
przylegających, malowanie drzwi na korytarzach w Łączniku, malowanie ścian i sufitów w Filarku,
malowanie drzwi w Filarku, malowanie gabinetu 15B w celu zorganizowania nauki grupy
przedszkolnej.
3) Zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla grupy przedszkolnej.
4) Dokonano podsumowania i zakończenia projektów, kampanii, programów i akcji realizowanych w
roku szkolnym 2019/2020:
5)

Nazwa

Cele

„Program dla Szkół” („Owoce i
warzywa w szkole” i „Mleko w
szkole”) – klasy I-III (ARR)

- propagowanie prawidłowych nawyków
żywieniowych,
- poznawanie walorów diety bogatej w owoce i
warzywa oraz produkty mleczne.

Szkoła Promująca Zdrowie

promowanie zdrowego stylu życia

Program edukacyjny „Dobrze Jemy
ze Szkołą na Widelcu”-

- promowanie idei zdrowego odżywiania wśród
dzieci
- poprawa jakości żywienia dzieci w szkołach i
przedszkolach
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Kampania „Mamy kota na punkcie
mleka”
Program ORTOGRAFFITI z
Bratkiem
Kl. II b

Ogólnopolski projekt edukacyjny
„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod
chmurki”

Program edukacyjny PAH “Godziny
Wychowawcze ze światem”
Program „Wybieram wodę”

Program edukacyjny ,,Akademia
Bezpiecznego Puchatka” – klasa 1

Projekt edukacyjny Uniwersytet
Dzieci w Klasie
Klasa 2b

Mega Misja
Świetlicowe kodowanie

Przygoda z matematyką

Moje zdrowie moja siła – wielka moc

- uczenie się, czym jest dobre jedzenie, skąd się
bierze i dlaczego jest takie ważne
-propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych,
w tym picia krowiego mleka, jako źródła wapnia i
witamin
- kształtowanie gotowości i doskonalenie
umiejętności czytania i pisania
- uzupełnianie wiadomości i umiejętności
wynikających z zaniedbania środowiskowego,
deficytów rozwojowych, predyspozycji
intelektualnej uczniów
- wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród uczniówrozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
- rozwijanie aktywności czytelniczej,
- doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz
aktywnego słuchania,
- zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
- integracja zespołu klasowego.
- zgłębiania wyzwań współczesnego świata
- informowanie o tym, jaki nasz świat jest obecnie,
- kształtowanie postaw, które pomogą nam uczynić
go bardziej sprawiedliwym w przyszłości.
- promowanie ochrony naturalnych zasobów wody, zapoznanie dzieci z tematem prawidłowej
gospodarki wodą
- kształtowanie właściwych postaw
proekologicznych
- propagowanie bezpiecznych zachowań
- zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czterech
sferach : na drodze, w domu, w szkole oraz w
Internecie
- realizacja zajęć w oparciu o Metodę Pytań i
Doświadczeń
- nauka stawiania pytań, samodzielnego dochodzenia
do wiedzy,
- rozwijanie ciekawości
- trening kompetencji społecznych
zajęcia miały na celu budowanie kompetencji
cyfrowych, komunikacyjnych oraz medialnych
uczniów.
inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki
programowania wśród dzieci, logiczne,
algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do
stawianych problemów.
zajęcia miały na celu rozwijanie postawy
intelektualnej wyrażającej się w twórczym,
logicznym i krytycznym myśleniu, samodzielnym
pokonywaniu trudności, rozwijanie zainteresowań
matematycznych.
międzynarodowy projekt z zakresu edukacji
prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień, głównym
celem zajęć jest wychowanie zdrowego, aktywnego,
świadomego swoich możliwości i posiadającego
umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia
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Być jak Ignacy

Dzieci uczą rodziców
Zajęcia Kulinarne prowadzone we
współpracy ze świetlicą
socjoterapuetyczną

Program „Aktywni Błękitni
Program „Trzymaj formę
Pomorski Program Edukacji
Morskiej
Projekt historyczny realizowany w
ramach Programu Narodowego
Centrum Kultury Bardzo Młoda
Kultura 2020 „Rycerskość w sieci”
3 edycja projektu sportowego
DRUŻYNA ENERGII

Ogólnopolski projekt „Szkoła
demokracji”

popularyzacja wiedzy na temat czterech polskich
naukowców oraz ich wynalazków, odkryć i dokonań:
Stanisławy Adamowiczowej, Jana Czochlarskiego,
Mieczysława Bekkera i Józefa Hoffman
Ogólnopolska Akcja Edukacyjna, której
comiesięczne lekcje podejmowały tematykę
bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii
Zajęcia miły na celu nauczyć dzieci podstawowych
czynności samoobsługowych, a także gotowania i
przyrządzania podstawowych posiłków, w ramach
kształtowania przez nich zdolności planowania
czasu wolnego, poznania swoich mocnych stron oraz
budowania pozytywnego obrazu siebie
budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej
Kształtowanie nawyku dbania o swoje ciało i umysł
Kształtowanie kompetencji kluczowych oraz
świadomości morskiej uczniów z naszego regionu
Program miał na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia
płynące z Internetu (głównie hejt) i sposoby radzenia
sobie z tymi problemami na podstawie wniosków
czerpanych z historii.
Ideą programu było udowodnienie, że
technologia może być sprzymierzeńcem, a nie
wrogiem, w walce o zdrowie i rozwój dzieci.
Celem projektu było zwiększenie udziału uczniów i
uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie
samorządności uczniowskiej.

6) W ramach Konkursu Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego tytuł laureatki uzyskała Anna
Lubowiecka.
7) W ramach Ogólnopolskiego Konkursu z j. polskiego MULTITEST tytuł laureatki uzyskały Kinga
Urbańska i Julita Bojanowska
8) W Wielkim Maratonie Czytelniczym laureatką pierwszego miejsca została M. Majewska a finalistką
J. Paklepa
9) W Konkursie historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O
Niepodległość i granice Rzeczypospolitej" tytuł laureata uzyskali: M. Zieliński, P. Świderski,
K.Gromko.
10)
W X Wojewódzkim Konkursie Historycznym Historia regionalna „Sierpień 80” finalistą
została K. Gromko.
11) W Ogólnopolskiej Olimpiadzie z języka angielskiego „Olimpus” – sesja wiosenna laureatką została
A. Szczepanek.
12) W Ogólnopolskim konkursie Liga Matematyczna tytuł finalisty uzyskał Beniamin Socha.
13) Osiągnięcia szkoły w zawodach sportowych:
a) Rozgrywki powiatowe w koszykówce chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży – I miejsce,
b) Rozgrywki powiatowe w koszykówce dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży– I miejsce,
c) Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej FIFA 2020 on-line – 4 miejsce Sz. Gręda,
d) Powiatowe zawody w piłce siatkowej Igrzysk Młodzieży chłopców – I miejsce,
e) Powiatowe zawody w piłce siatkowej Igrzysk Młodzieży dziewczęta – I miejsce,
f) Powiatowe zawody w piłce siatkowej dzieci (klasy IV-VI) – Chłopcy I miejsce, dziewczyny II
miejsce.
g) Półfinał wojewódzki w piłce siatkowej chłopców (klasy IV-VI) – III miejsce.
h) Powiatowe zawody w dwa ognie (klasy IV-VI) – dziewczyny I miejsce, chłopcy II miejsce.
i) Półfinały wojewódzkie w dwa ognie (IV-VI) – dziewczyny II miejsce.
3. Zespół Szkół w Czerninie:
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1) W ramach konkursu „Matematyczne Kamery 2020” tytuł laureata uzyskali uczniowie klasy 5b Igor
Chańko i Błażej Fidora.
2) W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2020 najlepsze wyniki w swoich
kategoriach uzyskali:
a) Szymon Wudarczyk- kl. II (wyróżnienie),Wiktoria Jurkowska- kl. VIA (wyróżnienie),
b) Cyprian Kapuściński- kl. VII (wyróżnienie).
4. Zespół Szkół w Gościszewie:
1) W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2020 1 uczeń uzyskał wyróżnienie,
2) W XXV edycji Konkursu Historycznego "Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 18871922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej uczeń otrzymał tytuł laureata.
5. Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Sztumie:
1) w dniu 05.06.2020 roku - w ramach ekologicznego projektu pt. „O naszą Ziemię dbamy i przyrodę
ochraniamy” odbyły się obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Dwie grupy 3-latków i
jedna grupa 6-latków realizowały zadanie zarówno w pracy zdalnej, jak i z dziećmi uczęszczającymi
do przedszkola,
2) w dniu 09.06.2020 roku - w grupie 6-latków obchodzono Międzynarodowy Dzień Przyjaciela,
3) w dniu 23.06.2020 roku - we wszystkich grupach wiekowych obchodzono Dzień Ojca. Dzieci z
nauczycielkami przygotowywały niespodzianki, powstały filmiki i prezentacje, które zostały
zamieszczone na grupowych stronach fb.
4) w dniu 26.06.2020 roku - rodzice z grupy 6-latków zorganizowali Pożegnalny Piknik dla całej grupy
(poza terenem przedszkolnym na otwartej przestrzeni),
5) w dniu 30.06.2020 roku - w grupie 5-6-latków zostało przygotowane w formie zdalnej i zamieszczone
na grupowej stronie Fb przedstawienie z okazji zakończenia roku szkolnego.
6) w dniach 26 – 30.06.2020 roku w grupach 6-letnich zostały wydane Dyplomy Ukończenia Edukacji
Przedszkolnej wraz z pamiątkową książeczką ufundowaną przez Radę Rodziców.
7) w dniach 26.06. -30.06. 2020 roku - przedstawiciele Rady Rodziców w poszczególnych grupach
wydawali wszystkim przedszkolakom upominki, które ufundowała Rada Rodziców ze środków
pieniężnych zebranych podczas Walentynkowego Balu Charytatywnego na Piknik Rodzinny, który
nie odbył sie z powodu pandemii.
8) W miesiącu czerwcu zajęcia edukacyjne realizowano zdalnie z dziećmi, które nie mogły uczęszczać
do przedszkola. Nauczycielki przekazywały materiały z zadaniami do realizacji w domu,
kontaktowały się indywidualnie z rodzicami odnośnie samopoczucia dzieci oraz realizacji
powierzonych zadań.
9) w miesiącu lipcu przygotowywano pomieszczenia pod względem bezpieczeństwa związanego z
zagrożeniem wystąpienia zachorowań na COVID -19 w celu przyjęcia do przedszkola dzieci od
sierpnia 2020 roku.

IX. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
27.06.2020 (sobota)
19:00 Retransmisja baletu „GISELLE” z Teatru Bolszoj w Moskwie
03.07.2020 (piątek)
18:00 KINO „Swingersi”
04.07.2020 (sobota)
18:00 KINO „Swingersi”
05.07.2020 (niedziela)
18:00 KINO „Swingersi”
10.07.2020 (piątek)
11:00 Udostępnienie sali kinowej- „Konsultacje ze strategii elektromobilności”
18:00 KINO „Sala samobójców. Hejter”
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11.07.2020 (sobota)
18:00 KINO „Sala samobójców. Hejter”
12.07.2020 (niedziela)
18:00 KINO „Sala samobójców. Hejter”
17.07.2020 (piątek)
16:00 KINO „Gang zwierzaków”
18.07.2020 (sobota)
11:00 Eliminacje okręgowe 65 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w bibliotece Kwadro
16:00 KINO „Gang zwierzaków”
19.07.2020 (niedziela)
16:00 KINO „Gang zwierzaków”
23.07.2020 (czwartek)
10:00 udostępnienie sali czekoladowej wraz z nagłośnieniem dla KPP
18:00 KINO „Wierzę w Ciebie”
24.07.2020 (piątek)
18:00 KINO „Wierzę w Ciebie”
25.07.2020 (sobota)
19:00 Retransmisja jubileuszowego koncertu „Riverdance: 25 lat na scenie”
26.07.2020 (niedziela)
18:00 KINO „Wierzę w Ciebie”
31.07.2020 (piątek)
18:00 KINO „#Tuiteraz”
01.08.2020 (sobota)
18:00 KINO „#Tuiteraz”
02.08.2020 (niedziela)
18:00 KINO „#Tuiteraz”

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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