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 (XXV sesja online Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 28 PAŹDZIERNIKA 2020 roku
Na dzisiejszą sesję przygotowano i skierowano pod obrady sesji 13 projektów uchwał.
W okresie sprawozdawczym podjęto decyzje, zarządzenia oraz rozstrzygnięcia w następujących
sprawach:
I.

W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:

➢ Zmian w budżecie gminy na 2020 rok:
Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1. 852 „Pomoc społeczna” w tym w rozdz.:
1) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku Nr FB-I.3111.4.5.2020.SM z dnia 6.10.2020 r. decyzją Wojewody Pomorskiego
nr 1/4.5/2020 z dnia 6 października 2020 r. zwiększono plan dotacji na 2020 rok, z rezerwy
celowej budżetu państwa poz. 24, w kwocie 816 zł dochody (§2010) i wydatki (kwota 800 zł
§3110 i kwota 16 zł na §4300), z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków
energetycznych na IV 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,
2) 85216 „Zasiłki stałe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Nr FB-I.3111.102.2.2020.SM z dnia 23.09.2020 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
1/102.2/2020 z dnia 23 września 2020 r. zwiększono plan dotacji na 2020 rok, z rezerwy
celowej budżetu państwa poz. 25, w kwocie 59.000 zł dochody (§2030) i wydatki (§3110),
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.
1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
2. 855 „Rodzina” w tym w rozdz.:
1) 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.117.4.2020.SM z dnia
25.09.2020 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/117.4/2020 z dnia 25 września 2020 r.
zwiększono plan dotacji celowej na 2020 rok, ze środków pochodzących z ustawy
budżetowej na 2020 rok, w kwocie 200.000 zł dochody (§2010) i wydatki (kwota 194.000 zł
na §3110, kwota 3.000 zł na §4010 i kwota 3000 zł na §4300), z przeznaczeniem na
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, składki społeczne, koszty
obsługi, w ramach zadań zleconych,
2) 85504 „Wspieranie rodziny” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.130.3.2020.SM z dnia 29.09.2020 r. decyzją Wojewody Pomorskiego
nr 1/130.3/2020 z dnia 29 września 2020 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2020 rok, ze
środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 18, w kwocie 57.970 zł
dochody (§2010) i wydatki (kwota 56.100 zł na §3110, kwota 1.563 zł na §4010, kwota 270
zł na §4110 i kwota 37 zł na §4120), z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start,
o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30
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maja 2018 r., w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry
Start”, w ramach zadań zleconych,
3) 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.3111.76.4.2020.SM z dnia 25.09.2020 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 2/76.4/2020 z dnia 25 września 2020 r. zwiększono plan dotacji
celowej na 2020 rok, ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34,
w kwocie 7.000 zł dochody (§2010) i wydatki (§4130), z przeznaczeniem na opłacenie
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz
zasiłek dla opiekuna, w ramach zadań zleconych.
Przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy
ogólne i celowe” kwotę 43.250 zł w tym:
1. z rezerwy ogólnej kwotę 26.300 zł do działu:
1) 710 „Działalność usługowa” w tym:
a) kwota 12.000 zł do rozdz. 71004 „Palny zagospodarowania przestrzennego” na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, na
opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
„Centrum miasta Sztum” przy Placu Wolności w Sztumie (§4300),
b) kwota 10.800 zł do rozdz. 71095 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, na opracowanie Strategii
Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2021-2030 (§4300),
2) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90026 „Pozostałe działania
związane z gospodarką odpadami” kwotę 3.500 zł (§4810) na wydatki majątkowe na
zadanie pn. „Budowa nowej wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego
miejsca gromadzenia odpadów stałych przy ul. Młyńskiej 1 w Sztumie na dz. 546/6
i 249/25” (§6050), z przeznaczeniem na zaktualizowanie kosztorysu inwestorskiego oraz
ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
2. z rezerwy celowej na inicjatywę lokalną i małe granty kwotę 11.550 zł do działu 926 „Kultura
fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.
„Poprawa estetyki i bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Postolin, poprzez wymianę
ogrodzenia na terenie placu zabaw w Postolinie” jako wkład własny (zakup materiałów),
3. z rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe kwotę 5.400 zł do działu 851 „Ochrona
zdrowia” rozdz. 85195 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań (kwota 5.000 zł na §4210 i kwota 400 zł na §4300),
z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej dla pracowników
UMiG Sztum w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.
Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” kwotę 55.910 zł w tym:
1. kwotę 36.000 zł z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §4260 w SP Nr 2 w Sztumie)
do rozdz. 80104 „Przedszkola” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zadań (§4270), w celu zabezpieczenia środków na remont dachu
budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sztumie,
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2. kwotę 15.910 zł w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” z wydatków bieżących
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §4210),
3. kwotę 4.000 zł w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” z wydatków bieżących
w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych (z §3020)
na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż pieca konwekcyjno – parowego w SP Nr 2
w Sztumie” (kwota 19.910 zł na §6050).
Przeniesienia w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych między grupami wydatków w dziale 855
„Rodzina” w rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwotę 80.000 zł.
z wydatków bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych (z §3110) na wydatki bieżące
w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (na §4110), w celu zabezpieczenia środków na
zapłatę składek społecznych za podopiecznych.
II. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI:
Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji
1. „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.
Po wykonaniu i zawarciu umów z ENERGA Operator w dniu 02.10.2020r. zostały zamontowane
liczniki i Wykonawca uruchomił oświetlenie 10 przejść pieszych.
Pozostało do wykonania oświetlenie jeszcze jednego przejścia dla pieszych przy ul. Kwidzyńskiej
termin realizacji do dnia 30 listopada.
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 prowadzi roboty rozbiórkowe, sanitarne i drogowe. W trakcie robót prowadzone są
ratownicze badania archeologiczne, które miejscowo wstrzymują prowadzenie prac do czasu
zainwentaryzowania
przez
archeologa.
Występuje
również
duża
ilość
kolizji
z niezainwentaryzowaną lub błędnie zainwentaryzowaną infrastrukturą techniczną, co wpływa na
tempo prac na budowie. Powyższe sytuacje mają wpływ na termin zakończenia robót budowlanych.
Nadzór Inwestorski sprawuje firma STAVIADO Elwira Michałek z siedzibą Os. Piastów 8/13,
83-200 Starogard Gdański. Wartość nadzoru inwestorskiego 19 600,00zł.
Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID 19 w kwocie – 1 437 433,00 zł.
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
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do dnia 30.06.2022r. – wykonanie pozostałej części wartości robót budowlanych.
W dniu 19.10.2020r. na Komisji Wsi został przedstawiony projekt budowlany branży drogowej.
Wykonawca jest na etapie opracowywania projektów wykonawczych.
5. Wykonanie chodnika na działce 483/2 w Sztumie – Etap I w ramach zadania budżetowego
„Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych”
Wykonawca robót jest Firma Fast – Bruk Mariusz Pelcer ze Straszewa za kwotę 29 483,10zł.
z terminem wykonania do 30.10.2020r.
Wykonawca przedstawił wnioski materiałowe do akceptacji i przystąpił do realizacji robót.
6. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Mieście
i Gminie Sztum w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Wykonawcą wszystkich trzech części jest DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski z Kwidzyna
z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2020r.
Wykonawca jest w trakcie wykonywania dokumentacji projektowych. Został wyłoniony inspektor
nadzoru inwestorskiego zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 09.10.2020r. została zawarta umowa
z firmą Pana Macieja Glazy z Kwidzyna za kwotę 18.000,00 zł brutto. Inspektor nadzoru wykonuje
obowiązki już na etapie projektowania a później na etapie wykonawstwa.
Inwestycja dofinansowana w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki
Pomorskie oraz Mieście i Gminie Sztum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85% wartości środków
kwalifikowalnych.
7. „Budowa wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia
odpadów stałych przy ulicy Młyńskiej 1 w Sztumie obręb II m. Sztum na dz. nr 546/6, 549/2"
W dniu 26.10.2020r.na podstawie §10 ust. 4 Zarządzenia Nr 2.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 03.01.2018r. skierowano zapytania ofertowego dotyczące wykonania robót budowlanych do
jednego Wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Wielobranżowe FAST – BRUK Mariusz Pelcer
Straszewo 111, 82-420 Ryjewo.
Wykonawca aktualnie realizuje zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz
z infrastrukturą techniczną”. Na terenie danej budowy znajduje się lokalizacja planowanej wiaty
śmietnikowej w związku z powyższym zasadnym było skierowanie zapytania do wykonawcy
wykonującego przebudowę ulicy Młyńskiej.
Ponadto w/w Wykonawca w sposób należyty wykonał inne roboty budowlane na rzecz Miasta
i Gminy Sztum m. in. zadanie pn.: „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych obejmująca Osiedle
Pieniężnego wraz z infrastrukturą techniczną” oraz Przebudowa i budowa dróg osiedlowych
obejmująca Osiedle Witosa wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa przepustu pod drogą
powiatową Nr 3109G (ulica Barczewskiego)”.
Szacunkowa wartość wykonania robót budowlanych zgodnie z uaktualnionym kosztorysem
inwestorskim wynosi 43 280,00 zł.
8. „Modernizacja budynku
p. pożarowych”

Urzędu

Miasta

celem

dostosowania

do

wymogów
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W dniu 25 września 2020r. odbyło się otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych.
W postępowaniu przetargowym wzięło udział 6 oferentów. Komisja przetargowa jest w trakcie
badania i oceny ofert celem wybrania najkorzystniejszej oferty.
Planowany termin zakończenia prac do 30 kwietnia 2020r.
Dokumentacje projektowe zakończone
9. „Ochrona wód Strugi Postolińskiej poprzez budowę zbiorników bezodpływowych
w miejscowości Michorowo”
Wykonawca w dniu 16.10.2020r. przekazał dokumentację projektową wraz z kosztorysem
inwestorskim. Koszt wykonania robót wynosi 144 319,93zł brutto. Przygotowano zgłoszenie do
Starostwa Powiatowego w Sztumie o zamiarze realizacji robót budowlanych. Równocześnie
przygotowywane jest postępowanie celem wyłonienia wykonawcy robót. Występuje problem
z 2 posesjami, brak zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane od właścicieli,
właściciele nie żyją i nie przeprowadzono postępowania spadkowego. Planowany termin wykonania
prac do końca 2020 roku.
Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji
10.
„Budowa szybu windowego z dźwigiem osobowym przy budynku Urzędu Miasta
i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39”
Trwają prace projektowe.
Sporządzana została nowa ekspertyza p. pożarowa dotycząca budynku Urzędu Miasta w związku
z likwidacją zewnętrznych schodów wejściowych i przesłana do uzgodnienia do Państwowej Straży
Pożarnej. Termin realizacji zadania do 31.12.2020r.
2. „Przebudowa mostu nad kanałem Uśnickim”
Trwają prace projektowe. Wykonawca przesłał orientacyjny koszt budowy mostu wraz dojazdami
który wynosi około 769 000 zł brutto wraz z dojazdami. Projektant złożył do Referatu GK wniosek
wraz Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia o wydanie decyzji oddziaływania na środowisko.
Przygotowano pismo do Starostowa o zgodę na wejście z robotami budowlanym na działkę Nr 27
zlokalizowanej w jednostce ewidencyjnej 221605_5. Sztum –G , Uśnice.
Inne zadania z Referatu Inwestycji
1. Przeglądy gwarancyjne zrealizowanych inwestycji.
2. Propozycje zadań budżetowych z Referatu Inwestycji
3. Sprawy bieżące.
III.
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA:
W zakresie działalności Referatu Gospodarki Komunalnej I Bezpieczeństwa
1. Prowadzenie postepowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięć pn.:
1) „Budowa instalacji fotowoltaicznych Elektrownia Fotowoltaiczna Węgry”, przewidzianej do
realizacji na działce nr 317/15, obręb Gościszewo, gmina Sztum
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

„Prowadzenie punktu skupu złomu w miejscowości Sztum”, przewidzianej do realizacji na
działce nr 107/5, obręb 3-Sztum, gmina Sztum
„Budowa stacji gazowej regulacyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości
Q=45 000 Nm3/h wraz z gazociągiem przyłączeniowym DN200 MOP 5,5 Mpa, zasilaniem
elektroenergetycznym, instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, AKPiA, uziemienia,
odgromowa, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną
zlokalizowaną na dz. nr 378/4, 378/3, 354/1 AM6, obręb nr 0015 Sztumska Wieś, jednostka
ewidencyjna Sztum-G”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 378/4, 378/3, 354/1, obręb
Sztumska Wieś
„Budowa instalacji fotowoltaicznych Koniecwałd PV 1 o mocy do 1MW w msc. Koniecwałd
działka: nr 7, obr. Koniecwałd, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 7, obręb
Koniecwałd, gmina Sztum
„Budowa instalacji fotowoltaicznych Koniecwałd PV 2 o mocy do 1MW w msc. Koniecwałd
działka: nr 8, obr. Koniecwałd, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 8, obręb
Koniecwałd, gmina Sztum
„Budowa instalacji fotowoltaicznych Koniecwałd PV 3 o mocy do 1MW w msc. Koniecwałd
działka: nr 205/5, obr. Koniecwałd, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr
205/5, obręb Koniecwałd, gmina Sztum
„Budowa instalacji fotowoltaicznych Koniecwałd PV 4 o mocy do 1MW w msc. Koniecwałd
działka: nr 205/5, obr. Koniecwałd, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr
205/5, obręb Koniecwałd, gmina Sztum
„Budowa instalacji fotowoltaicznych Kępina PV 1 o mocy do 1MW w msc. Kępina działka:
nr 13/5, obr. Kępina, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 13/5, obręb Kępina,
gmina Sztum
„Budowa instalacji fotowoltaicznych Kępina PV 2 o mocy do 1MW w msc. Kępina działka:
nr 13/5, obr. Kępina, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 13/5, obręb Kępina,
gmina Sztum
„Rozbiórka istniejącego i budowie nowego mostu nad Kanałem Uśnickim w ciągu drogi
gminnej w miejscowości Uśnice” przewidzianego do realizacji na działkach nr 277, 292, 293,
297, 278, 295, ob. Uśnice, gmina Sztum
Dokonano w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 70 wpisów, w tym 12 wpisów
o rozpoczęcie działalności, pozostałe 58 wpisów dotyczyły wznowienia, zmian wpisów lub
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2020 wykonano następujące czynności:
3 kotki poddano sterylizacji, 10 sztuk kotów - kontynuacja leczenia, 10 kotom wykonano
badania kliniczne
Centrum Pomocy Zwierząt w Kościerzynie odłowiło 2 bezpańskie psy z terenu miasta i gminy
Opracowanie dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia Spisu Rolnego 2020.
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.
Kandydaci na rachmistrzów przeszli szkolenie online i przystąpili do egzaminu w wyniku,
którego wyłoniono rachmistrza. Prowadzono działania promocyjne celem rozpowszechnienie
informacji o Spisie Rolnym wśród rolników z terenu gminy
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15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

33)
34)
35)

36)
37)
38)
39)
40)

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż kwiatów przy cmentarza komunalnych
Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok
Weryfikacja wniosków składanych przez sołtysów w ramach Funduszu Sołeckiego na rok
2021
Prace na kampanią edukacyjną dla mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji odpadów
komunalnych
Usuwanie 4 dzikich wysypisk na terenie Miasta i Gminy Sztum
Realizacja umowy i jej rozliczenie na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sztum”
Sprawozdanie z wykonania zadania do Ministerstwa Rozwoju na zadanie „Aktualizacja
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sztum”.
Realizacja i nadzór umowy na „Administrowanie plażą miejską”.
Realizacja umowy na aktualizacje „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy
Sztum.
Realizacja zadanie „Budowa zbiorników bezodpływowych w Michorowie”
Sporządzono 1 decyzję na usunięcie drzew.
Dokonanie 15 wizji w terenie w celu oględzin drzew zgłoszonych do usunięcia.
Realizacja zadania „Budowa studni głębinowej w Postolinie”.
Wydano 10 decyzji o uzgodnieniu dokumentacji inwestycji w pasach dróg stanowiących
własność gminy.
Wydano 8 decyzji na zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie dróg oraz 8 decyzje na
wykonanie zjazdów z dróg gminnych.
Przeprowadzono przeglądy dróg stanowiących własność gminy (gminnych i wewnętrznych).
Realizacja umowy na remont drogi w Białej Górze, odcinek Biała Góra – Uśnice.
Realizacja zadania „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo”:
a) Zakres I – Umowa zawarta z ROMADO-BRZEZIŃSKI Sp. z o.o. Sznurki 115, 83-324
Brodnica Górna
b) Zakres II – Umowa zawarta z ROMADO-BRZEZIŃSKI Sp. z o.o. Sznurki 115, 83-324
Brodnica Górna.
c) Zakres III (FOGR) – Umowa zawarta z DEWACO Dzierzgoń.
Zawarcie umów na inspektora nadzoru dla zadania „Modernizacja dróg gminnych
z zastosowaniem płyt yumbo” – zakres I, II i III
Prace przygotowawcze do zadania „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt
yumbo na rok 2021”
Analiza ofert złożonych na realizacje pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach
użyteczności publicznej” w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki
Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum”
Zlecenie wykonania zadania „Aktualizacja Aglomeracji Sztum” firmie Hydro-Term Malbork
Pozyskiwanie informacji niezbędnych do wykonania zadania „Aktualizacja Aglomeracji
Sztum”
Prace oraz uchwalenie „Strategią rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Sztum”
Prace nad „Gminnym programem niskoemisyjnym”
Prace nad skablowaniem lamp hybrydowych oraz dostawienie nowych punktów świetlnych
na ścieżce pieszo-rowerowej wokół jeziora Zajezierskiego na odcinku przy ul. Kwidzyńskiej.
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Opracowanie koncepcji do wniosku o dofinansowanie zadania „Transformacja energetyczna
w gospodarce wodno-ściekowej w Mieście i Gminie Sztum”
42) Prace przygotowawcze do zawarcia umowy na „Konserwacje oświetlenia ulicznego na
majątku mieszanym należącym do Miasta i Gminy Sztum, Energa Oświetlenie i Energa
Operator”.
41)

STRAŻ MIEJSKA, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE, ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE:
________________________________________________
w zakresie działalności Straży Miejskiej w Sztumie
1. Kontrole porządkowe – 9 kontroli
2. Interwencje ze zwierzętami – 12 interwencji
3. Kontrole parkingowe zgodnie z regulamin użytkowania, parkingów miejskich punt
C regulaminu (samochody wystawione do sprzedaży).
4. Kontrole w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 10 kontroli.
5. 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 działalności 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, WCZK Gdańsk oraz
Starostwem Powiatowym.
3. Monitorowanie sytuacji pogodowej i wydawanych ALERTÓW pogodowych z WCZK Gdańsk
i ich publikacja, jeśli dotyczy mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.

IV.

W ZAKRESIE REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:

W zakresie sprzedaży w okresie sprawozdawczym:
1. Przygotowano plan wykorzystania zasobu lata 2021-2023 zgodnie z ustawą o gospodarce
nieruchomościami.
2. Przygotowanie dokumentów do zawarcia aktów notarialnych sprzedaży 2 lokali
mieszkalnych na dzień 29.10.20 r oraz 2 aktów notarialnych w I połowie listopada.
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3. Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy przy ul. Reja za łączną kwotę 43 864,80 zł.
(po zastosowaniu bonifikaty).
4. Przygotowanie zlecenia na wycenę działek zabudowanych garażami w celu aktualizacji
opłaty rocznej za użytkowanie.
5. Wpłynął wniosek wspólnoty mieszkaniowej ul. Barczewskiego 5A o zmianę stawki opłaty
za użytkowanie wieczyste z 3% na 1%.
6. Dalsza procedura nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dz.76/3
w Uśnicach (pod plac zabaw) – wpłynął operat szacunkowy – analiza i przekazanie do
KOWR
7. Rozpoczęcie procedury sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu
mieszkalnego - ul. Reja 31B – ogłoszenie o przetargu po terminie wywieszenia wykazu tj. po
18.11.2020 r.
8. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o zmianę sposobu użytkowania części budynku
przy ul. Chełmińskiej 9 – w celu zorganizowania miejsca dla harcerzy
9. Ciąg dalszy procedury sprzedaży działek – zlecenie wycen działek nr 2 w Sztumskim Polu
ul. Polanka 27 oraz dz. 308 os. Na Wzgórzu,
10. Wpłynął wniosek o wykup lokalu mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego.
11. Wpłynął wniosek o wykup działki 183 – obręb 1 miasta Sztum
12. Aktualizacja bazy EGW+ (użytkowników wieczystych).
w zakresie gospodarowania lokalami mieszkalnymi:
1. Trwają prace nad przygotowaniem nowej listy mieszkaniowej: przeprowadzono
weryfikację przesłanek, dokonano kontroli warunków mieszkaniowych wnioskodawców. Dwie
osoby zrezygnowały z ubiegania się o lokal. W najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie
Komisji Mieszkaniowej, aby przygotować projekt listy mieszkaniowej.
2. Wydano cztery wskazania do najmu lokalu, w tym jedno w ramach zamiany.
3. Wpłynął kolejny wniosek o przydział mieszkania (26 w tym roku) – do rozpatrzenia.
4. W toku trzy sprawy o eksmisję: dwie u komornika, jedna w Sądzie.
5. W toku sprawa o odzyskanie lokalu od byłych najemców, którzy w nim nie zamieszkają. Dzięki
podjętym przez Gminę działaniom udało się uzyskać zwrot zaległych należności w opłatach
przysługujących Gminie ok. 18 tys. zł.
6. Wykonano remont dachu na budynku komunalnym – zadanie o wartości 120 tys. zł. Zarządca
realizuje prace remontowe i modernizacyjne w zasobie. Środki wydatkowane na ten cel do 30
września b.r. to kwota ponad 450 tys. zł.
7. Gmina wzięła udział w trzech zebrania wspólnot mieszkaniowych, na których podjęte zostały
ważne sprawy dla mieszkańców.
8. Nadal trwają działania Gminy, w celu uwolnienia nieruchomości gminnych przy ul. Chopina 11
i Kwidzyńskiej 4 w Sztumie, zajmowanych przez byłych użytkowników wieczystych.
9. W okresie międzysesyjnym rozliczono 43 faktury zw. z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego;
od początku roku zrealizowano łącznie 373 faktury (ponad 37 faktur miesięcznie).
w zakresie dzierżawy
1. Zawarto umowy dzierżawy na ogród przydomowy oraz skład opału w Piekle, w Sztumie ob.
II oraz w Gronajnach.
2. Przygotowano wykazy na nieruchomości przeznaczone do dzierżawy - Zajezierze najem
lokalu użytkowego na czas określony, na prowadzenie działalności gospodarczej w budynku
przy ul. Reja 17 w Sztumie.
3. Dokonywanie uzgodnień z PWiK w sprawie budynku Piekło 30 po dokonanej kontroli
Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie – wykonano instrukcję p.poż zgodnie z zaleceniami.
W dalszej kolejności projekt i instalacja Wyłącznika Prądu Przeciwpożarowego
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z oświetleniem awaryjnym, uzupełnienie brakujących gaśnic przeciwpożarowych oraz
tabliczek informacyjnych.
4. Sporządzenie pisma w sprawie zdemontowania garażu blaszanego przy ul. Nowowiejskiego
11, po rozwiązaniu umowy dzierżawy.
5. Zlecono i wykonano montażu wkładu kominowego w budynku Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Koniecwałdzie w kwocie 5 200 zł.
6. Przygotowanie zlecenia w związku z planowanym myciem świetlików na pasażu handlowym
w Sztumie.
7. Aktualizacja rejestrów dzierżawy Miasta i Gminy Sztum.
8. Wpłynęło 5 wniosków o zawarcie lub przedłużenie umów dzierżaw (Kępina, Czernin, dz.
505/11 obr. 2, ul. Baczyńskiego, ul. Sienkiewicza).
9. Wiata śmietnikowa przy ul. Młyńskiej – ok. 107 lokali zadeklarowało chęć partycypowania
w kosztach budowy wiaty, przybliżony koszt na jeden lokal ok. 550 zł.
10. Wpłynął wniosek najemcy lokalu użytkowego Galla Anonima 2 o wymianę drzwi od oraz
naprawę schodów wejściowych do lokalu - Zarządca wystosował pismo do Konserwatora
Zabytków w Gdańsku o wyrażenie zgody (strefa ochrony konserwatorskiej).
11. Sporządzenie pisma do Zarządcy o poinformowanie mieszkańców i podjęcie działań
w sprawie uporządkowania terenu przy budynku ul. Słowackiego 2 w Sztumie.
w zakresie planowania przestrzennego:
1. W dniu 15.09.2020 r. został złożony drugi wniosek prywatnego inwestora o ustalenie
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Spokojnej w Sztumie. Wniosek mimo
prawidłowego wezwania i uzupełnienia w terminie został pozostawiony bez rozpatrzenia,
ponieważ nie spełniał wymogów ustawy.
2. Trwają prace nad opracowaniem zm. planu miejscowego Koniecwałd-Kępina. W dniach od
30 październik 2020 r. do 30 listopada 2020 r. będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębach
Koniecwałd i Kępina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 18.11.2020 r. odbędzie
się dyskusja publiczna nad planem.
3. Trwają prace nad opracowaniem zmiany planu miejscowego Koniecwałd-Kępina za PSSE.
Projekt planu będzie przygotowywany do wyłożenia do publicznego wglądu na okres co
najmniej 21 dni.
4. Trwają prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy
ul. Reja w Sztumie. Projekt planu będzie przygotowywany do wyłożenia do publicznego
wglądu na okres co najmniej 21 dni.
5. Trwają prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Górkach, obręb Barlewice. Projekt planu będzie przygotowywany do wyłożenia do
publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni.
6. Wyłoniono wykonawcę STUDIO PROJEKT z Gdańska na opracowanie planu miejscowego
w sąsiedztwie ul. Kochanowskiego w Sztumie – obszar ok. 1,3 ha. (garaże przy Renawie), za
kwotę 11.070 zł., z terminem wykonania do 14.05.2020 r.
7. Została podpisana umowa na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata
2021-2030 z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju w Poznaniu. W ślad za tym na stronie
miasta została udostępniona dla naszych mieszkańców, anonimowa ankieta. Uwagi i opinie
wyrażone przy jej pomocy posłużą do zaplanowania działań niezbędnych do rozwoju gminy.

10 | S t r o n a

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

Wydano:
1. 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (gazociąg średniego ciśnienia
w Zajezierzu, sieć kablowa niskiego napięcia do zasilania oświetlenia przy ul.
Nowowiejskiego),
2. 14 decyzji o warunkach zabudowy (budowa budynków mieszkalnych w Zajezierzu,
Uśnicach, Gościszewie, Sztumskiej Wsi, Gronajnach i Sztumie, rozbudowa budynków
mieszkalnych w Sztumie i w Koniecwałdzie, rozbudowa budynku handlowego w Sztumie,
budowa farmy fotowoltaicznej w Postolinie, budowa garażu w Postolinie, budowa budynku
usługowego w Uśnicach),
3. 4 decyzje przenoszące warunki zabudowy na inny podmiot (2 dla budynków mieszkalnych
w Zajezierzu, 1 dla budynku mieszkalnego w Koniecwałdzie i 1 dla farmy fotowoltaicznej w
Koniecwałdzie),
4. 5 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych (2 w Kępinie i po 1 w Zajezierzu,
Postolinie i Koniecwałdzie),
5. 23 zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie lub studium oraz o rewitalizacji,
6. 4 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto:
1. z końcem miesiąca przekazano do GUS zestawienie nadanych numerów porządkowych
2. numeracja porządkowa nieruchomości będzie weryfikowana w związku ze spisem
powszechnym
W toku są:
1. 1 sprawa dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2. 29 spraw dotyczących ustalenia warunków zabudowy
3. 15 spraw dotyczących ustanowienia na gruncie gminy służebności przesyłu.
Podziały nieruchomości:
1. Wszczęto 6 kolejnych postępowań związanych z pracami geodezyjnymi – podziały
i wznowienia granic nieruchomości m.in. w obrębach ewidencyjnych Gronajny, Sztumskie
Pole i Zajezierze.
2. Wydano 2 decyzje o podziale nieruchomości w Sztumskim Polu i 1 naliczającą opłatę
adiacencką z tytułu podziału nieruchomości w obrębie Kępina.
3. Przygotowano dokumentację dotycząca wypłaty odszkodowania za przejęty z mocy prawa
grunt pod drogi publiczne (działki nr 37/1, 37/14 i 127/33 o łącznej powierzchni 0,5415 ha
za kwotę 112 833,85 zł (po kompensacie za opłatę adiacencką powstałą w wyniku podziału
nieruchomości).

V. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:
1.

Koncepcja projektu pn. Sztum Circular Economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania
klimatyczne o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – Łagodzenie
zmian klimatu i adaptacja do ich skutków, złożona w dniu 21 września 2020 r. uzyskała
poczytywaną ocenę formalną. Projekt partnerski, którego liderem jest Miasto i Gmina Sztum,
a parterami Elbląski Park Technologiczny, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk i parter
norweski International Development Norway. Założeniem projektu jest stworzenie na terenie
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Gminy Sztum możliwości do realizacji zasad gospodarki obiegu zamkniętego
i ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania. W ramach projektu planuje się
budowę nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz hali
magazynowo – naprawczej, do której mieszkańcy będą mogli oddać rzeczy niepotrzebne,
a nadające się do ponownego użycia i wykorzystania. Dzięki zaangażowaniu do projektu
partnerów krajowych i zagranicznych zaplanowano także szeroki zakres działań informacyjno
– edukacyjnych. Całkowita wartość projektu wynosi 5 122 212,21 zł, z czego dofinansowanie
to 85% kosztów. Wnioskodawcy, których koncepcje zostaną pozytywnie ocenione zostaną
zaproszeni do złożenia szczegółowego wniosku o dofinansowanie. Wniosek podlegać będzie
teraz ocenie merytorycznej.
W związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego Modernizacja drogi gminnej nr
218508G Koniecwałd - Kępina z zastosowaniem płyt Yumbo w Wojewódzkim Biurze Geodezji
i Terenów Rolnych w Gdańsku dniu 21 października złożono dokumenty niezbędne do
przekazania dotacji. Na realizację tego zadania Miasto i Gmina Sztum otrzymało dotację w
wysokości 91 860 zł.
W dniu 14 października został zawarty aneks do umowy o dofinasowanie na realizację projektu
pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum.
W ramach aneksu został rozszerzony zakres projektu realizowanego przez Miasto i Gminę
Sztum o montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 budynkach użyteczności publicznej: Szkole
Podstawowej nr 1, Przedszkolu im. Kubusia Puchatka, Zespole Szkół w Czerninie i Szkole
Podstawowej w Gościszewie. Całkowita wartość projektu realizowanego przez MiG Sztum to
2,4 mln zł, z czego dofinansowanie to blisko 2 mln. zł. Termin realizacji projektu – do końca
2020 r.
Trwa realizacja 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. Całkowita wartość zadania wynosi 31 101,00 zł, z czego
dofinansowanie wynosi 10 000,00 zł.
W okresie międzysesyjnym prowadzono prace budowlane.
W okresie międzysesyjnym przygotowywano wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków tj. przy zabytkowej kapliczce zlokalizowanej na cmentarzu przy ul.
Kochanowskiego w Sztumie. Wniosek złożony zostanie w ramach Programu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego 2020, Ochrona zabytków.
W związku z przygotowaniami do kolejnej perspektywy finansowej UE na lata
2021-2027 prowadzona jest inwentaryzacja terenów przeznaczonych do rewitalizacji.
Inwentaryzacja objęła Park Miejski, teren na Placu Wolności, teren przy ul. Nowowiejskiego
tzw. byki, teren przy Szkole Podstawowej nr 1, teren przy ul. Spokojnej, teren przy bulwarze
(przed kładką), teren przy sądzie oraz teren na ul. Reja.
W okresie sprawozdawczym wzięto udział w następujących szkoleniach i warsztatach online:
− warsztaty „ToT – Training of Trainers” w ramach projektu BECON – 15 i 16 października;
− seminarium z estetyki przestrzeni publicznej – 6 października;
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−

8.

seminarium Zieleń jako element zagospodarowania przestrzeni publicznych na
obszarach zdegradowanych -12 i 13 października.
W dniu 01 października odbyła się wizytacja w terenie w zakresie monitoringu projektów
zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych. Uwagi dotyczące bieżącego
utrzymania infrastruktury powstałej w ramach tych projektów zostały zebrane i przekazane
Beneficjentom.
W zakresie kultury, sportu, zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi,
współpracy z zagranicą, turystyki, promocji i ochrony środowiska

1.

2.

3.

4.

5.

W okresie międzysesyjnym trwały prace nad projektem Programu współpracy Miasta
i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. Propozycje działań zostały
skonsultowane z organizacjami pozarządowymi, program został przeanalizowany pod kątem
rządowej tarczy przeciwdziałania skutkom działania wirusa Covid 19. W ramach konsultacji
projekt dokumentu zamieszczony został na stronie internetowej Sztumu oraz przesłany do
konsultacji organizacjom pozarządowym. 07 października odbyło się spotkanie konsultacyjne
z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w sprawie planowanych na przyszły rok zadań.
W okresie międzysesyjnym przeprowadzono postępowanie na wybór dostawcy na zakup
materiałów budowlanych w ramach umowy zawartej z Inicjatorami zadania pn. Poprawa
estetyki i bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Postolin, poprzez wymianę ogrodzenia na
terenie placu zabaw w Postolinie, realizowanej w ramach inicjatywy lokalnej. Trwają prace
budowlane wykonywane przez mieszkańców.
W okresie międzysesyjnym zweryfikowano rozliczenie 40 % zaangażowania prac
konserwatorskich i robót budowlanych prowadzonych na murze przykościelnym w Postolinie
– etap I, przez Parafię Rzymsko – Katolicką p.w. Św. Michała Archanioła w Postolinie.
Jednocześnie na konto Parafii wypłacono I transzę przyznanej przez Gminę dotacji celowej
w wysokości 64 000 zł.
W okresie międzysesyjnym rozliczano sprawozdania częściowe składane przez Kluby sportowe
dotyczące realizacji zadań publicznych w ramach dotacji otrzymanych na rozwój sportu na
terenie Miasta i Gminy Sztum w 2020 roku.
3 października br. odbyły się III Regionalne i Towarzyskie Zawody w Skokach przez
Przeszkody w Stajni ISKRA zorganizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej
w Sztumskim Polu Klub Jeździecki ISKRA. Gmina Sztum udzieliła wsparcia
w zakresie zakupu pucharów i nagród w kategorii konkursowej o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum.

VI. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ:
1. Projekt pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – rozwój usług społecznych w gminie Sztum”.
Okres realizacji projektu od kwietnia 2018 do 30 września 2020 r.:
1) Sporządzenie końcowego wniosku o płatność oraz formularza „Monitorowanie uczestników”
w związku z zakończeniem realizacji projektu z dniem 30.09.20202 r. wraz z wszystkimi
załącznikami.
2) Analiza postępu rzeczowego i finansowego projektu pod kątem poniesionych wydatków przez
wszystkich Partnerów.
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3) Rozliczenie świadczonej usługi opieki wytchnieniowej dla 6 uczestników w m-cu sierpniu
i wrześniu 2020 r. w łącznym wymiarze 800 h.
2. Projekt „JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS II”:
1) Monitorowanie zajęć z elementami alpakoterapii dla SOSW Uśnice oraz ŚDS Czernin.
2) Sporządzenie oraz podpisanie aneksu do umowy na realizację zajęć z elementami alpakoterapii.
3) Akceptacja przesłanego Aneksu wraz z zaktualizowanym harmonogramem oraz budżetem do
MRPiPS.
4) Przeprowadzenie rozeznania rynku oraz podpisanie umowy na świadczenie usługi polegającej
na organizacji spotkania integracyjnego „Integracja w lesie”, „Integracja w sadzie” oraz „Łaciate
szaleństwo” dla SOSW Uśnice oraz transportu.
5) Przeprowadzenie rozeznania rynku oraz podpisanie umowy na przeprowadzanie zajęć
z elementami hipoterapii dla uczniów SOSW Uśnice.
6) Przeprowadzenie rozeznania rynku oraz podpisanie umowy na wykonanie sesji zdjęciowej
podczas zajęć z elementami hipoterapii dla uczniów SOSW Uśnice.
7) Przeprowadzenie rozeznania rynku oraz podpisanie umowy na cykl warsztatów „Zmysły
i pomysły” zaplanowanych dla SOSW Uśnice oraz ŚDS Czernin.
8) Rozeznanie rynku oraz podpisanie umowy na nagranie prelekcji „W zdrowym duchu zdrowe
ciało”.
3. Projekt pn.„ Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum”:
1) Rozliczenie świadczenia usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z protokołem
odbioru usługi za miesiąc wrzesień 2020 r.
2) Sporządzenie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie przekazania sprzętu
komputerowego zakupionego w związku z zakończeniem okresu trwałości projektu z dniem
30.09.20202 r. (dot. 30 zestawów komputerowych w 30 gospodarstwach domowych oraz 99
zestawów komputerowych w 17 jednostkach organizacyjnych).
3) Przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do zakończenia trwałości projektu (protokół
zdawczo- odbiorczy oraz dokument PT dla każdego środka trwałego) i przekazanie sprzętu
komputerowego użytkownikom.
4. Projekt „Kawa dla Seniora” – realizowany w Pizzeria „ROMA” oraz „Caffe Figaro”. Obecnie
215 seniorów posiada bony na kawę/herbatę.
5. Klub Integracji Społecznej. Projekt skierowany jest do osób dotkniętych i zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej, w tym osób
niepełnosprawnych. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia osób
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W ramach projektu wsparciem
psychologa, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego objętych jest 5 osób z terenu
Miasta i Gminy Sztum (dwie osoby podjęły zatrudnienie).
6. Zadanie publiczne pn. „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior +” w ramach
Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2019 - Klub Senior +
AMATOR:
1) Weryfikacja wydatków poniesionych w m-cu wrześniu 2020 r. w ramach realizowanych działań
w Klubie Senior +.
2) Weryfikacja list obecności za miesiąc wrzesień 2020 r. oraz przygotowanie listy odpłatności.
3) Sporządzenie pisma w sprawie zmian w kosztorysie dot. funkcjonowania Klubu Senior +.
4) Sporządzenie informacji oraz przesłanie do PUW w Gdańsku o niepokojących sytuacjach w aspekcie
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej Covid 19, wywołanej wirusem SARC-Cov-2.

7. Dnia 30.09.2020 r. ogłoszenie wyników naboru na dofinansowanie projektów w ramach osi
priorytetowej 6.2.2., partnerski wniosek „Siła Współpracy – rozwój usług społecznych
w Mieście i Gminie Sztum” został wybrany do dofinansowania. Okres realizacji projektu: 20202023. Przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie, w tym niezbędnych
zaświadczeń i oświadczeń, a także sporządzenie projektu uchwały niezbędnego do zawarcia
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porozumienia partnerskiego oraz szczegółowego kosztorysu projektu z uwzględnieniem
terminów realizacji i wydatków w ujęciu miesięcznym.
8. Analiza konkursu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych oraz Działania 7.3.
Infrastruktura społeczna RPO WP 2014-2020. Stały kontakt ze Stowarzyszeniem Pomocy
Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” w Sztumie dot. zakresu projektów w ramach Działania
7.3. i Poddziałania 6.2.2., praca nad fiszką projektową w zakresie Poddziałania 6.2.2. przygotowanie części dot. diagnozy oraz potrzeb infrastrukturalnych. Termin przygotowania
fiszki: 26.10.2020.
9. Podpisanie umowy na opracowanie dokumentu pn. „Strategia Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Sztum na lata 2021-2030”.
10. Udział w warsztatach on-line pn.,,Inspirująca współpraca na rzecz neutralności klimatycznej”.
11. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy
Sztum wydano 2799 Kart tradycyjnych oraz 516 elektronicznych. Liczba rodzin, które otrzymały
SKDR wynosi 837.
12. Teleopieka, tzw. „Guzik życia” – 11 osób.
13. „Koperta życia” - 215 osób.
14. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020:
1) Monitorowanie 12 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
2) Do GKRPA zostały zgłoszone 4 osoby.
3) Wobec 12 osób prowadzenie postępowania o leczenie odwykowe.
4) Odbycie 2 wspólnych posiedzeń GKRPA.
5) W Punkcie Konsultacyjnym „Krokus” udzielono 25 porad.
6) Przeprowadzono kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sztum.
7) W Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie, w Zespole Szkół w Sztumie oraz w Zespole Szkół
Zawodowych w Barlewiczkach realizowane były rekomendowane programy profilaktyczne.
8) Sporządzono sprawozdanie Karta monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie za okres od
stycznia do września 2020.
9) Ogłoszono konkurs na wykonanie filmu/spotu, którego tematem jest przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie. Konkurs skierowany został do uczniów ze szkół z terenu Miasta i Gminy Sztum.
Prace należy przekazać do 10 listopada 2020 r.
10) 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.
15. Realizacja projektu pt. „Sztum przeciwko przemocy w rodzinie” w ramach Programu
Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE:
1) Sporządzona została diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w oparciu o przeprowadzone
badania ankietowe we wszystkich szkołach na terenie Miasta i Gminy Sztum.
2) Udzielono porad prawnych i psychologicznych w ramach prowadzonego Mobilnego Punktu
Konsultacyjnego.
3) Przeprowadzona została pogadanka dla uczestników Klubu Senior + Amator o tematyce
przemocy w rodzinie przez członków GZI w Sztumie.
4) Odbyła się superwizja dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup roboczych
w Sztumie.
16. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie:
1) W okresie międzysesyjnym do Przewodniczącej GZI wpłynęły 4 Niebieskie Karty.
2) Zwołano 18 grup roboczych w celu podjęcia działań na rzecz rodzin, w których stwierdzono
zjawisko przemocy.
3) Praca z rodzinami, gdzie dochodzi do przemocy we współpracy z przedstawicielami GZI oraz
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członkami grup roboczych – 12 rodzin.
17. Dział Realizacji Zadań Zleconych
1) W okresie od 23.09.2020 r. do 20.10.2020 r. przyjęto ogółem: 195 wniosków, wydano 353
decyzji/ informacji administracyjnych, obsłużono łącznie 432 osoby.
2) Wysokość wypłaconych wszystkich świadczeń w Dziale ZL w miesiącu wrześniu 2020 r.
wyniosła - 2.424.337.77 zł
3) Liczba świadczeniobiorców otrzymujących wypłaty w Dziale ZL na przykładzie m-ca września
2020 r.:
a) zasiłki rodzinne
495 osób
b) świadczenie rodzicielskie
53 osoby
c) jednorazowa zapomoga
7 osób
d) świadczenia opiekuńcze
801 osób
e) fundusz alimentacyjny
134 osoby
f) dodatki mieszkaniowe i energetyczne
259 osób
g) świadczenie wychowawcze
2963 dzieci
h) dobry start
513 dzieci
18. Dział Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług.
1) W okresie międzysesyjnym sporządzono 110 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń
z pomocy społecznej.
2) W okresie międzysesyjnym z pomocy finansowej skorzystało 190 rodzin (366 osób w rodzinie)
oraz z pomocy niefinansowej 177 rodzin (457 osób w rodzinie).
3) W 2020 r. z pomocy finansowej i niefinansowej skorzystało 407 rodzin, tj. 857 osób w rodzinie,
a świadczenie przyznane decyzją miało 439 osób.
4) Przeprowadzono 190 wywiadów środowiskowych, podpisano 4 nowe kontrakty socjalne.
5) W schroniskach przebywało 9 klientów.
6) 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).
7) Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 25 osób, natomiast w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 9 osób.
8) Ze wsparcia w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie korzystało 15 seniorów.
9) Z terapii prowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie (ŚDS) korzystało
18 niepełnoprawnych osób.
10) W okresie międzysesyjnym z posiłków korzystały 144 osoby (34 dzieci w wieku 0-7 lat, 2 osoby
dorosłe oraz 108 uczniów szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej).
11) Ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych objęto 5 osób.
12) Świadczenie pracy socjalnej: 56 rodzin (146 osób), w tym świadczenie wyłącznie pracy
socjalnej, bez udzielenia pomocy finansowej: 22 rodziny (62 osoby).
13) Objęcie wsparciem 3 osób niepełnosprawnych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.
14) W środowiskach rodzin zagrożonych kontynuowano wsparcie w postaci 1 asystenta rodziny
(dla 15 rodzin), oraz 1 rodzina korzystała z pomocy rodziny wspierającej.
15) Nadzór i monitoring rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego (500+), doradzanie
rodzicom w odpowiednim wydatkowaniu przyznanych pieniędzy.
16) W pieczy zastępczej umieszczonych jest 30 dzieci, w tym 18 w zawodowej lub spokrewnionej
rodzinie zastępczej oraz 12 dzieci w Domu dla Dzieci. Odpłatność za rodzinę zastępczą za
miesiąc wrzesień 2020 r. wyniosła 7 412,55 zł, natomiast za pobyt w Domu Dziecka –
11 616,66zł.
17) Dnia 21.10.2020 r. udział w kontroli warunków mieszkaniowych Społecznej Komisji
Mieszkaniowej u 4 rodzin ubiegających się o przydział lokalu z zasobów MiG Sztum.
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18) Przygotowanie i przesłanie sprawozdania za III kwartał 2020 r. z udzielonych świadczeń
z pomocy społecznej.
19) Przygotowanie i przesłanie zbiorów centralnych za III kwartał 2020 r.
20) Przygotowanie sprawozdania w CAS dot. środków finansowych na 2021 r. – zadania
finansowane z PUW WPS.
21) Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa całodobowa – edycja 2020” – Rekrutacja
5 osób, obecnie udzielono wsparcia 3 osobom. Program realizowany jest przy współpracy ze
Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” w Sztumie.
22) Realizacja Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020” –
zrekrutowanych zostało 6 osób, którym przyznano wsparcie w formie specjalistycznych usług
opiekuńczych w wymiarze 540 godzin w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. Program
realizowany jest przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Przewlekle Chorym
„Dar Serca” w Sztumie.
23) Realizacja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, tą
formą wsparcia objęte są obecnie 3 osoby niepełnosprawne w okresie od 01.01.2020 r. do
31.12.2020 r. Asystenci zatrudnieni są przez MGOPS na umowę zlecenie.
24) Ogłoszenie w dniu 21.09.2020 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym w 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu w dniu 16.10.2020 r. Przygotowanie dokumentacji konkursowej,
w tym umowy.
25) Dzień Dziecka Utraconego – 15.10.2020 r.
26) Uzupełnienie danych do Strategii Miasta i Gminy Sztum, przygotowanie i przesłanie
dokumentów niezbędnych do tworzenia Strategii.
27) Zapoznanie z programem „Wspieraj Seniora”. Uczestniczenie w dniu 23.10.2020 r. w zdalnym
instruktażu z obsługi systemu CAS w zakresie modułu Wspieraj Seniora.
19. Podejmowanie działań w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa:
1) Monitorowanie sytuacji osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uczestników DOW,
ŚDS, RDP.
2) Przygotowywanie jednorazowych sprawozdań (raz w tygodniu) w aplikacji CAS dot. m.in.
obszaru pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenieniem się na terytorium Polski wirusa
SARS-CoV-2; stały kontakt telefoniczny z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną
w Malborku i KPP Sztum - pozyskiwanie informacji o liczbie osób objętych kwarantanną oraz
przebywających w izolacji na terenie Miasta i Gminy Sztum.
3) Dostarczanie żywności z magazynu osobom najbardziej potrzebującym. Od początku trwania
pandemii paczkę żywnościową otrzymało łącznie 138 rodzin, tj. 359 osób.
VII. W ZAKRESIE OŚWIATY:
I. Realizacja projektów i programów edukacyjnych
1. Projekt RPPM.03.01.00-IZ.00-22-0060/18 pn. Mam tę moc - upowszechnianie
i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 614
676,92 zł. w tym dofinansowanie w wysokości 522 475,38 zł. oraz wkład własny w kwocie 92
201,54 zł. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2020 roku.
Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie
miejsc przedszkolnych dla 10 dzieci 3-4 letnich w Punkcie Przedszkolnym w Nowej Wsi oraz
zapewnienie atrakcyjnej, wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 5 przedszkolach, dla
których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum. W ramach projektu zaplanowano:
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− organizację
specjalistycznych zajęć (m.in.: zajęć logopedycznych, korekcyjnokompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć kształtujących kompetencje emocjonalnospołeczne, terapii pedagogicznej) dla dzieci w wielu 3-6 lat uczęszczające do Publicznego
Przedszkola w Sztumie, w Czerninie, w Gościszewie, do Oddziału Przedszkolnego i Punktu
Przedszkolnego w Nowej Wsi,
− organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne (m.in.:
zajęcia językowe, pogotowie dydaktyczne, warsztaty naukowo-techniczne, zajęcia
matematyczno-przyrodnicze, zajęcia programowania, wyjazdy edukacyjne) dla dzieci
w wieku 3-6 lat uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Sztumie, w Czerninie,
w Gościszewie, do Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego w Nowej Wsi,
− organizację szkoleń dla nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu indywidualnej pracy
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
− organizację szkoleń dla nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności w posługiwaniu
się technologią informacyjno-komunikacyjną oraz stosowania nowoczesnych metod i form
pracy sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych,
− doposażenie przedszkoli w nowoczesny sprzęt multimedialny i komputerowy oraz pomoce
dydaktyczne i zabawki, a także meble i materiały papiernicze.
Działania realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, narzędzi
TIK i aktywizujących metod pracy.
W okresie międzysesyjnym w ramach realizacji projektu:
− przygotowano wniosek o płatność za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku
− przeprowadzono dodatkową kwalifikację na zajęcia w ośrodkach wychowania
przedszkolnego,
− realizowano zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w Punkcie Przedszkolnym
przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,
− realizowano zajęcia specjalistyczne i zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz
umiejętności uniwersalne w pięciu Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego, tj.
w Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Kubusia Puchatka
w Sztumie, w Zespole Szkół Publicznym Przedszkolu w Czerninie, w Zespole Szkół
Publicznym Przedszkolu w Gościszewie, w Oddziale Przedszkolnym w Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi oraz Publicznym Punkcie Przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi,
− przeprowadzono interaktywne warsztaty pn. „ChemChef Junior, czyli kuchnia
molekularna” w dniach 12 i 14 października 2020 roku. W warsztatach brało udział 148
przedszkolaków z 4 ośrodków wychowania przedszkolnego,
− realizowano dostawę środków czystości do Publicznego Punktu Przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,
− prowadzono nadzór finansowy nad projektem oraz obsługę finansową projektu.
2. W ramach Programu Pomorskie Żagle Wiedzy Edukacja Morska i żeglarska:

1) Dokonano aktualizacji i modyfikacji Koncepcji kształtowania kompetencji kluczowych
uczniów poprzez edukację morską i żeglarską oraz szczegółowy budżet projektu. Koncepcja
została złożona w ramach konkursu na identyfikację koncepcji organów prowadzących
szkoły podstawowe dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez
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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;
− sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.
3) koncepcja uzyskała pozytywną ocenę merytoryczną,
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 2014-2020. 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 złożono do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” pismo
dot. uzupełnień i wyjaśnień do wniosku o rozliczenie grantu wraz z załącznikami.
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
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czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych podpisano umowę
z Wojewodą Pomorskim o udzielenie dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych 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 pozyskano dofinansowanie w celu pokrycia części kosztów
funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Publicznym Żłobku w Sztumie
w wysokości 90.720,00 zł.
W okresie międzysesyjnym:
− przygotowano wniosek o wypłatę dotacji na podstawie dotychczas poniesionych wydatków
przez Publiczny Żłobek w Sztumie na kwotę 90.270,00 zł.
6. W ramach Rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole”:
1) odebrano i rozliczono dostawy sprzętu kuchennego w Zespole Szkół w Czerninie oraz

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie. Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniosła
155.512,56 zł,
2) dokonano odbioru wykonanych prac remontowych w kuchni i stołówce w Szkole
Podstawowej Nr 1 w Sztumie. Wartość prac remontowych wyniosła 41 992,00 zł,
3) przygotowano aktualizację kalkulacji kosztów realizacji zadania.
7. Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach
2020-2022.
Obecnie trwa rozliczanie wydatków za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych.
8. Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 2020 roku.

Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” to projekt współfinansowany przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Miasto i Gminę
Sztum.
Główny celem programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci oraz nabycie przez
nich podstawowych umiejętności pływania. Zgodnie z założeniami, objęci programem zostało
45 uczniów z 5 szkół podstawowych klas III z terenu Miasta i Gminy Sztum. Dla każdego
ucznia zaplanowano 20 godzin zajęć (tj. 10 wyjazdów). Wkład własny gminy wynosi
16 875,30 zł.
W ramach projektu podpisano porozumienie ze Słupskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem
Ratunkowym na okres od 10.09.2020 roku do 07.12.2020 roku.
W okresie międzysesyjnym:
− od 12 września realizowano zajęcia nauki pływania na basenie w Kwidzyńskim Centrum
Sportu i Rekreacji.
9. Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Zdalna szkoła:
W okresie międzysesyjnym:
Przygotowano wniosek o płatność rozliczający zadanie.
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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:
− wystawiono łącznie 89 decyzji administracyjnych:
• 89 decyzji przyznających stypendium szkolne na okres od września do grudnia 2020
roku na łączną kwotę 32080,00 zł.
• 10 decyzji odmownych wynikających z przekroczenia ustawowego kryterium
dochodowego tj. 528 zł netto miesięcznie na jednego członka rodziny.
2. Realizując obowiązki w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum wydano
1 decyzję przyznającą dofinansowanie. Na powyższe zadanie wykorzystano dotacje
z Funduszu Pracy w wysokości 8081,00 zł.
3. Przygotowano 5 decyzji administracyjnych w celu obniżenia wysokości opłaty stałej za
korzystanie z przedszkola uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego lub Kartę dużej rodziny.
4. W dniu 6 października 2020 roku zorganizowano spotkania z dyrektorami szkół
podstawowych. Tematem spotkań była Analiza wyników sprawdzianu ósmoklasisty oraz
przedstawienie działań zmierzających do poprawy wyników sprawdzianu.
5. W dniu 15, 20 i 21 października dyrektorzy szkół oraz dyrektor MGZO wzięli udział
w szkoleniu pn. Sposoby podnoszenia jakości i efektywności kształcenia w szkole.
Tworzenie planów naprawczych lub doskonalących.
6. Weryfikacja Sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej. Sprawozdanie obejmuje
szczegółowe dane dotyczące m.in. szkół, nauczycieli, uczniów, kosztów utrzymania
placówek. Na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu na dzień 30.09.2020 roku
zostanie naliczona subwencja oświatowa na 2021 rok.
7. Przekazano informację do Kuratorium Oświaty w Gdańsku o wypełnieniu obowiązku
wynikającego z zapisów art. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe tj.
o zapewnieniu możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom
zamieszkałym na obszarze Gminy, zgłoszonym podczas postępowania rekrutacyjnego.
8. Kuratorium Oświaty oraz związki zawodowe pozytywnie zaopiniowały aneksy do arkuszy
organizacji szkół zawierające zmiany w organizacji, które miały miejsce w okresie do 30
września 2020 roku.
9. Dokonano analizy i sprawdzenia aneksów do projektów organizacyjnych dla Szkoły
Podstawowej Nr 1w Sztumie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie oraz Zespołu Szkół
w Czerninie.
10. Rozliczono koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej uczniów niepełnosprawnych
uczęszczających do SOSW w Barcicach i Uśnicach.
11. Przygotowano Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
12. Przyznano Nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół
i przedszkoli. Wypłacono nagrody i skierowano list Burmistrza do wszystkich szkół
i placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Sztum. W dniu 14.10.2019 roku odbyła się
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uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
otrzymało 5 dyrektorów. Nagrodę dyrektora szkoły otrzymało 50 nauczycieli.
13. Trwają prace związane z analizą wniosków o przyznanie stypendium za szczególne wyniki
i osiągnięcia w nauce oraz dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.
Wpłynęły 72 wnioski o przyznanie stypendium.
14. Trwają prace związane z przygotowaniem projektów planów finansowych poszczególnych
placówek oświatowych na 2021 rok.
15. W Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) dla podobszaru Opieka nad dziećmi do lat 3
(OP-3) sporządzono informację dot. czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19. Sprawozdanie jest cykliczne. Sporządza się je w każdy poniedziałek od 12
października 2020 roku. W sprawozdaniu informujemy o częściowym lub całkowitym
zamknięciu żłobka jeśli takie miało miejsce w okresie sprawozdawczym.
16. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
1) w dniu 30.09.2020 r. dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz dyrektor MGZO wzięli udział
w webinarium dotyczącym organizacji nauki zdalnej i zabezpieczenia danych przy takiej
formie edukacji,
2) współpracowano ze szkołami i przedszkolami, dla których organem prowadzącym jest
Miasto i Gmina Sztum w celu omówienia organizacji pracy szkół, zamówień i dystrybucji
środków dezynfekcyjnych, informowania w zakresie zmian w prawie, zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków, itp.
3) przygotowano projekty zarządzeń dyrektorów szkół w sprawie zawieszenie zajęć
szkolnych.
III. Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
− w dniu 30.09.2020 roku uczniowie klas IIC, IIIA, IIIC, VIC, VIE oraz VID wzięli udział
w warsztatach dotyczących zapobiegania zachowaniom ryzykownym wśród dzieci
i młodzieży. Rekomendowany program wychowawczo-profilaktyczny realizowali trenerzy
z Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa. Celem głównym warsztatów było
zapobieganie uzależnieniom oraz nieprawidłowej adaptacji społecznej uczniów. W trakcie
zajęć uczniowie rozwinęli umiejętności psychospołeczne, w tym umiejętności rozpoznawania
i nazywania uczuć, umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, kształtowania
pozytywnej samooceny i pozytywnego obrazu siebie. Poznali sposoby rozwiązywania
konfliktów i problemów oraz umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, a ponadto
dowiedzieli się o negatywnych wpływach społecznych, zagrożeniach i konsekwencjach
związanych z używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych.
− w dniach 05-07.10.2020 roku w ramach rozwoju kompetencji społecznych dzieci i młodzieży
uczniowie klas szóstych wzięli udział w realizacji programu „Zaprzyjaźnij się z osobą
niewidomą”. Pomysłodawcą projektu jest Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a, która
dostarczyła materiały-broszurę informacyjną wzbogaconą alfabetem brajlowskim. Celem
projektu jest uwrażliwienie uczniów szkół podstawowych na potrzeby osób
z niepełnosprawnością wzrokową. Uczestnicy przypomnieli sobie z lekcji przyrody zmysły,
jakimi człowiek poznaje świat, poznali historię ociemniałego Janka, który uczy się w szkole
z innymi dziećmi. O Janku opowiada broszurka informacyjna, którą otrzymał każdy uczestnik
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lekcji z programem. Dodatkowo po zrealizowanych zajęciach uczniowie dowiedzieli się, że
osoby niewidome posługują się pismem punktowym oraz poznali twórcę alfabetu Ludwika
Braille’a.
− w dniu 02.10.2020 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Stop
przemocy”. Konkurs został ogłoszony w związku z przypadającym Międzynarodowym Dniem
bez Przemocy. Do organizatora konkursu (MGOPS Sztum) wpłynęło 75 ciekawych prac
z 3 szkół z terenu Miasta i Gminy Sztum. Oceny prac dokonała Komisja konkursowa, która
postanowiła przyznać nagrody za zajęcie I, II, III w następujących kategoriach: klasa IV, V,
VI, VII, VIII. W kategorii klas IV trzecie miejsce zajęła Maja Gręda z klasy IVB zaś
w kategorii klas VI drugie miejsce zajęła Oliwia Gnych z klasy VID.
− w dniu 16.10.2020 roku w ramach Dnia Patrona Szkoły uczniowie wykonywali zadania
związane z Janem Pawłem II – jego życiem i nauczaniem.
− w dniu 16.10.2020 roku odbyło się pasowanie i ślubowanie uczniów klas pierwszych.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:

− w dniu 30.09.2020 roku – rozpoczęto realizację Programu dla szkół dla klas 1-5 (owoce
i warzywa, mleko w szkole),
− w dniu 30.09.2020 roku i 05.10.2020 roku – uczniowie klasy 8c i 8b wzięli udział
w warsztatach na Zamku w Sztumie dotyczących 100-lecia Plebiscytu na Powiślu,
− w dniu 30.09.2020 roku – odbyły się Szkolne obchody Dnia Chłopaka,
− w dniu 01.10.2020 roku – w ramach Międzynarodowego Dnia Muzyki odbyło się słuchanie
ulubionej muzyki na przerwach,
− w dniu 06.10.2020 roku – udział w szkolnym etapie Pomorskiej Ligi Zadaniowej z matematyki
i biologii,
− w dniu 07.10.2020 roku – udział w szkolnym etapie Pomorskiej Ligi Zadaniowej z fizyki,
− w dniu 08.10.2020 roku – Udział w szkolnym etapie Pomorskiej Ligi Zadaniowej z chemii
i informatyki,
− w dniu 08.10.2020 roku – przekazanie rodzicom informacji na temat Programu dla szkół,
w zakresie idei, zasad, celu programu w formie listu. Zachęcenie do kontynuowania
aktywności związanych ze zdrową dietą oraz aktywnym stylem życia w domu rodzinnym,
− w dniu 09.10.2020 roku – odbyła się wycieczka klasy 4a do Kwidzyna – na lekcję przyrody
w terenie,
− w dniu 12.10.2020 roku – odbyły się Szkolne obchody Święta Drzewa,
− w dniu 13.10.2020 roku – klasa 6d wzięła udział w zajęciach integracyjnych ze specjalistą
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie,
− w dniu 13.10.2020 roku – klasa 4b wzięła udział w wycieczce do lasu na lekcję przyrody
w terenie,
− w dniu 13.10.2020 roku – udział w szkolnym etapie konkursu kuratoryjnego z j. polskiego,
− w dniu 14.10.2020 roku – obchody jubileuszu 65 - lecia szkoły w ramach, którego odbyło się:
oglądanie prezentacji multimedialnej dotyczącej patrona szkoły Maksymiliana Golisza oraz
filmu edukacyjnego z Izby Tradycji o historii szkoły, obejrzenie prezentacji "65 zdjęć na
65-lecie szkoły", wspólne rozwiązanie quizu interaktywnego o szkole, rozdanie wszystkim
uczniom okolicznościowych przypinek i zakładek za udział w quizie, wysłuchanie utworów
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znajdujących się na płycie okolicznościowej, wspólne odśpiewanie hymnu szkoły, obejrzenie
wizualizacji szkoły i kartek urodzinowych wykonanych na konkurs z okazji 65-lecia placówki,
w dniu15.10.2020 roku – odbyły się zajęcia profilaktyczne uświadamiające dzieciom
konieczność częstego, dokładnego mycia rąk, w szczególności w okresie pandemii. Praktyczne
przypomnienie zasad właściwego mycia rąk,
w dniu 15.10.2020 roku – udział w szkolnym etapie konkursu kuratoryjnego z j. angielskiego,
w dniu 16.10.2020 roku – udział w szkolnym etapie konkursu kuratoryjnego z geografii,
w dniu 16.10.2020 roku – odbyły się zajęcia profilaktyczne dotyczące właściwego noszenia
tornistra, jego codziennego pakowania. Odpowiedni dobór tornistra, waga tornistra
z zawartością,
w dniu 16.10.2020 roku – odbył się próbny alarm przeciwpożarowy,
w dniu 20.10.2020 roku – udział w szkolnym etapie konkursu kuratoryjnego z matematyki,
w dniu 22.10.2020 roku – otrzymanie książek do biblioteki w ramach kampanii „Mała Książka
– wielki człowiek”,
w dniu 23.10.2020 roku – udział w inauguracji on-line Szkoły Demokracji – Samorząd
Uczniowski.

3. Zespół Szkół w Czerninie:

− w dniu 30.09.2020 roku – uczniowie klasy VII b odwiedzili stację badawczą Uniwersytetu
Gdańskiego położonej na Wyspie Sobieszewskiej. Uczestnicy brali udział w grze terenowej,
której temat brzmiał OBCY ATAKUJĄ. Podczas 4-kilometrowej trasy uczniowie poznali
przykłady roślin inwazyjnych występujących w Polsce, jednocześnie rozwiązując zadania
z karty pracy.
− w dniu 01.10.2020 roku – obchodzono w szkole Dzień Chłopaka.
− w dniu 05.10.2020 roku – klasa 6a wzięła udział w zajęciach edukacyjnych w gospodarstwie
agroturystycznym INNY ŚWIAT w Krastudach. W ramach zajęć określano dzikie zwierzęta
po śladach, sposoby przetrwania w lesie, wykorzystanie darów natury.
− w dniu 06.10.2020 roku – uczniowie klas drugich wybrali się do szkoły łacińskiej w Malborku
na zajęcia edukacyjne: ,,Mały podróżnik Polska’’ oraz ,,Od ziarenka do bochenka’’.
− w dniu 07.10.2020 roku – 41 uczniów i uczennic wybrała się do Centrum Hevelianum
w Gdańsku na warsztaty i wystawę interaktywną.
− w dniu 02.10.2020 roku – rozstrzygnięto konkurs plastyczny pn. „Stop przemocy”. Konkurs
został ogłoszony w związku z przypadającym Międzynarodowym Dniem bez Przemocy. Do
organizatora konkursu (MGOPS Sztum) wpłynęło 20 prac ze szkoły. Celem konkursu było
m.in. podnoszenie świadomości i wrażliwości dzieci oraz młodzieży na temat negatywnych
konsekwencji wynikających ze stosowania i doświadczania przemocy, jak również rozwijanie
umiejętności artystycznych, twórczych dzieci i młodzieży. W kategorii klas V z pierwsze
miejsce zajęła Julia Korc , zaś w kategorii klas VIII drugie miejsce Wiktoria Śliwińska.
− w dniach 05-09.10.2020 roku – dzieci z zerówki przypomniały zasady bezpieczeństwa na
drodze, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach. Rozmawiały o tym jakie są zadania służb
ratowniczych i numery alarmowe. Ćwiczyły bezpieczne przechodzenie przez jezdnię
i zapoznały się z kolorami sygnalizacji świetlnej i ich znaczeniem.
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− w dniu 14.10.2020 roku – w ramach projektu "Mam tę moc" dwie grupy przedszkolaków
uczestniczyły w interaktywnych warsztatach naukowych pn.: ChemChef Junior, czyli kuchnia
molekularna".
− w dniu 16.10.2020 roku – odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.
W eliminacjach wzięło udział czworo uczniów naszej szkoły. Do etapu rejonowego
zakwalifikował się uczeń klasy VIII Cyprian Kapuściński, który uzyskał 80% punktów.
− w dniach 10-25.10.2020 roku – w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania w trakcie zajęć
on- line uczniowie klas IV-VIII doskonalili umiejętności cyfrowe i programowania. wśród
uczestników w ciekawy i interesujący sposób.
4. Zespół Szkół w Gościszewie:

− w październiku – przygotowano wykaz pomocy dydaktycznych, które szkoła planuje zakupić
w ramach otrzymanej dotacji rządowej – 75 000,00 zł.
− w październiku – realizowany jest „Program dla szkół” kierowany przez Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa dotyczący przekazywania uczniom mleka, warzyw i owoców.
− w dniu 14.10.2020 roku – odbyło się spotkanie z pracownikami, podczas którego zostały
wręczone Nagrody Dyrektora Zespołu Szkół W Gościszewie oraz posiedzenie rady
pedagogicznej.
− ze względu na zwiększone zagrożenie epidemiologiczne decyzją dyrektora 19.10.2020 roku
był dniem wolnym od zajęć dla dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Gościszewie, a od 2023.10.2020 roku placówka pracowała w trybie zdalnym (w oparciu o MICROSOFT TEAMS)
na podstawie decyzji PSSE w Malborku na wniosek dyrektora.
− w dniu 20.10.2020 roku – dyrektor uczestniczył w szkoleniu w formie webinarium na temat
„Sposoby podnoszenia jakości i efektywności kształcenia w szkole – kompleksowy plan
naprawczy lub doskonalący”.
− w dniu 23.10.2020 roku – dyrektor uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez
Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
− w dniu 12.10.2020 roku – odbyły się warsztaty dla dzieci w ramach programu „Mam tę moc”
– upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum.
5. Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Sztumie:

− w dniu 30.09.2020 roku – w dwóch grupach 6-letnich i w grupie 5-latków obchodzono Dzień
Chłopaka.
− w dniu 30.09.2020 roku – grupa 3-latków zgłosiła się do realizacji ogólnopolskiego projektu
edukacyjnego „Razem przez cztery pory roku”.
− w dniach 01.10-09.10.2020 roku – włączenie rodziców w przygotowanie wspólnie
z dzieckiem niespodzianki dla Kubusia z okazji jego urodzin i wykonanie zdjęcia.
− w dniu 02.10.2020 roku – Klub Ekoludków (2 grupy 4-latków i jedna 3-latków) przeprowadził
zajęcia w ramach przedszkolnego projektu ekologicznego „O naszą ziemię dbamy i przyrodę
ochraniamy” – obchody „Światowego Dnia Zwierząt”.
− w dniu 05.10.2020 roku – grupa 5-latków rozpoczęła realizację ogólnopolskiego projektu
edukacyjnego „Magiczna moc bajek”.
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− w dniu 05.10.2020 roku – w ramach działań związanych z Ogólnopolską Kampanią Cała
Polska Czyta Dzieciom umieszczenie na przedszkolnej stronie www zakładki z opowiadaniami
terapeutycznymi dla dzieci do odtworzenia w domu „Z Basią w świat emocji”.
− w dniach 05-16.10.2020 roku – realizacja zadań w ramach Cała Polska Programuje – Cod
Week – codzienne kodowanie.
− w dniu 06.10.2020 roku – grupa 3-latków rozpoczęła realizację grupowego projektu
edukacyjnego „W świecie emocji 3-latka”.
− w dniu 09.10.2020 roku – Klub Ekoludków (2 grupy 4-latków i jedna 3-latków) oraz jedna
grupa 6-latków przeprowadziła zajęcia w ramach przedszkolnego projektu ekologicznego „O
naszą ziemię dbamy i przyrodę ochraniamy” – obchody „Światowego Dnia Drzewa”
− w dniu 12.10.2020 roku – grupa 5-6-latków rozpoczęła realizację ogólnopolskiego projektu
edukacyjnego „Miś Bajkuś w krainie Bajkoterapii”.
− w dniu 12.10.2020 roku – grupa 6-latków wspólnie z rodzicami stworzyła montaż słownomuzyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
− w dniu 12.10.2020 roku – w ramach gminnego unijnego projektu „Mam tę moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieści i Gminie Sztum” dla
4 grup dzieci, odbyły się warsztaty pt. „Chem Chef Junior – czyli kuchnia molekularna”.
− w dniu 14.10.2020 roku – we wszystkich grupach obchodzono Ogólnoprzedszkolną
Uroczystość – Urodziny Kubusia Puchatka.
− w dniu 15.10.2020 roku – we wszystkich grupach odbyły się zajęcia w ramach obchodów
Światowego Dnia Mycia Rąk „Precz zarazki my was nie chcemy, dlatego rączki starannie
myjemy”.
− w dniu 16.10.2020 roku – grupa 6-latków zajęciami rozpoczęła realizację ogólnopolskiego
projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.
− w dniu 20.10.2020 roku – grupa 5-latków w ramach realizacji kulinarnego, grupowego
projektu „Mali kucharze” obchodziła Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni”.
− w dniu 21.10.2020 roku – w grupie 6-latków odbyło się przedsięwzięcie grupowe – podjęcie
chellengu z rodzicami w domu – opracowanie i nagranie tańca do piosenki „Jeruzalem”,
a następnie zamieszczenie go na grupowym facebooku.
− w dniu 21.10.2020 roku – zgłoszenie grupy 3-latków do ogólnopolskiego konkursu „Na
jesienne smutki”.
− w dniu 22.10.2020 roku – w grupie 3-latków przeprowadzono zajęcia „Dla zdrowia witaminkiodżywiam się zdrowo” w ramach realizacji grupowego projektu edukacyjnego „Zdrowy
przedszkolak”.
− w dniu 22.10.2020 roku – w grupie 3-latów rozpoczęto realizację innowacji pedagogicznej
„Zmierz uczucia!” w oparciu o książkę „Uczuciometr inspektora Krokodyla”.
− w dniu 22.10.2020 roku – grupa 5-latków przygotowała pracę plastyczną na konkurs „Spis
Rolny okiem malucha”.
− w dniu 23.10.2020 roku – w grupie 3-latków odbyła się uroczystość Pasowania na
Przedszkolaka i Nadanie Imienia Grupie „Kangurki”.
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VIII. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
02.10.2020 (piątek)
18:00 KINO „Mulan” 3D
03.10.2020 (sobota)
18:00 KINO „Mulan” 3D
04.10.2020 (niedziela)
18:00 KINO „Mulan” 3D
05.10.2020 (poniedziałek)
17:00 Uroczyste Otwarcie Roku Akademickiego 2020/21 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sali kinowej
06.10.2020 (wtorek)
10:00 KINO „Mulan” 3D – seans zbiorowy
18:00 DKF „Dolina Bogów”
09.10.2020 (piątek)
11:00 KINO „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”- seans zbiorowy
18:00 KINO „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”- seans zbiorowy
10.10.2020 (sobota)
18:00 KINO „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”
11.10.2020 (niedziela)
18:00 KINO „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”
12.10.2020 (poniedziałek)
18:00 KINO „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”
16.10.2020 (piątek)
16:00 KINO „O czym marzą zwierzęta”
17.10.2020 (sobota)
16:00 KINO „O czym marzą zwierzęta”
18.10.2020 (niedziela)
16:00 KINO „O czym marzą zwierzęta”
19.10.2020 (poniedziałek)
08:00 KINO „Zieja” – seans zbiorowy
11:00 KINO „Zieja” – seans zbiorowy
20.10.2020 (wtorek)
18:00 DKF „Kwiat szczęścia” Seans przedpremierowy
23.10.2020 (piątek)
18:00 KINO „Jak zostać gwiazdą… i pozostać sobą”
24.10.2020 (sobota)
18:00 KINO „Jak zostać gwiazdą… i pozostać sobą”
25.10.2020 (niedziela)
18:00 KINO „Jak zostać gwiazdą… i pozostać sobą”
28.10.2020 (środa)
17:00 KINO „Trole2”

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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