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 (XXVII sesja online Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 16 grudnia 2020 roku
Na dzisiejszą sesję przygotowano i skierowano pod obrady sesji 13 projektów uchwał. Na
XXVI sesji nie przedstawiałem informacji z działalności- pod obrady XXVI sesji skierowałem 7
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 rok 2020:
Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.51.4.2020.BW z dnia
23.10.2020 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/51.4/2020 z dnia 23 października 2020r.
zwiększono plan dotacji celowej na 2020 rok z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7
w kwocie 291.749 zł dochody (§2010) i wydatki (w tym: kwota 4.158 zł na §4010, kwota 715
zł na §4110, kwota 97 zł na §4120, kwota 25 zł na §4210, kwota 726 zł na §4300 i kwota
286.028 zł na §4430), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie
przez gminy województwa pomorskiego w II terminie płatniczym 2020 r.,
2. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75056 „Spis powszechny i inne” na podstawie pisma
Wojewódzkiego Komisarza Spisowego Urzędu Statystycznego w Gdańsku Nr GDKWO.573.63.2020.ID.1 z dnia 12.11.2020 r. przyznającego dotację na tzw. wydatki rzeczowe na
narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. w wysokości 270 zł dochody (§2010)
wydatki (§4260), w ramach zadań zleconych,
3. 851 „Ochrona zdrowia” w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.166.2020.MS z dnia
12.11.2020 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/166/2020 z dnia 12 listopada 2020r.
zwiększono plan dotacji na 2020 rok, ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2020
rok, w kwocie 1.094 zł dochody (§2010) i wydatki (kwota 914 zł na §4010, kwota 158 zł na
§4110 i kwota 22 zł na §4120) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji
potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy „o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”, w ramach zadań zleconych,
4. 852 „Pomoc społeczna” w tym w rozdz.:
1) rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.90.3.2020.SM z dnia 21.10.2020 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1/90.3/2020 z dnia 21 października 2020 r. zwiększono plan
dotacji na 2020 rok, z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27, w kwocie 20.000 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 20192023,
2) 85295 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku Nr FB-I.3111.46.5.2020.SM z dnia 24.11.2020 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 1/46.5/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. zwiększono plan dotacji na 2020
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rok, ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25, w kwocie
33.292 zł dochody (§2030) i wydatki (kwota 16.455 zł na §4010, kwota 2.834 zł na §4110,
kwota 403 zł na §4120, kwota 4.000 zł na §4170, kwota 4.000 zł na §4210 i kwota 5.600 zł
na §4300), w związku z zawarciem umowy w dniu 12.11.2020 r. w sprawie programu
wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów
„Wspieraj Seniora” na 2020 rok,
5. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Nr FB-I.3111.104.2020.BW z dnia 14.10.2020 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
2/104//2020 z dnia 14 października 2020 r. dokonano zmiany w planie dotacji, pochodzącej
z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26, w kwocie 1.225 zł dochody (§2040) i wydatki
(§3260), z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów
edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
niepełnosprawnym,
6. 855 „Rodzina” w tym w rozdz.:
1) 85501 „Świadczenie wychowawcze” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.132.2.2020.SM z dnia 2.11.2020 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1/132.2/2020 z dnia 31 października 2020 r. zwiększono plan
dotacji celowej na 2020 rok, ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2020r.,
w kwocie 1.350.000 zł dochody (§2060) i wydatki (kwota 1.346.000 zł na §3110, kwota
2.000 zł na §4210 i kwota 2.000 zł na §4300), z przeznaczeniem dla jednostek samorządu
terytorialnego na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu
Rodzina 500 plus, w ramach zadań zleconych,
2) 85501 „Świadczenie wychowawcze” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku:
a) Nr FB-I.3111.132.4.2020.SM z dnia 9.11.2020 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
1/132.4/2020 z dnia 09 listopada 2020 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2020 rok,
ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2020 r., w kwocie 66.000 zł dochody
(§2060) i wydatki (§3110), z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego
na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500
plus, w ramach zadań zleconych,
b) Nr FB-I.3111.63.4.2020.EP z dnia 13.11.2020 r. decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia
12 października 2020 r. zwiększono plan dotacji na 2020 rok, w kwocie 900.000 zł
dochody (§2060) i wydatki (kwota 895.000 zł na §3110 i kwota 5.000 zł na §4210),
z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego na wypłatę świadczenia
wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus, w ramach zadań
zleconych,
3) 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
a) Nr FB-I.3111.117.6.2020.SM z dnia 2.11.2020 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
1/117.6/2020 z dnia 31 października 2020 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2020
rok, ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2020 r., w kwocie 320.000 zł
dochody (§2010) i wydatki (kwota 312.400 zł na §3110, kwota 3.500 zł na §4210
i kwota 4.100 zł na §4300), z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz
alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi, w ramach
zadań zleconych,
b) Nr FB-I.3111.117.3.2020.SM z dnia 6.11.2020 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
1/117.3/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. zwiększono plan dotacji na 2020 rok, ze
środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34, w kwocie 233.100
zł dochody (§2010) i wydatki (kwota 227.600 zł na §3110, kwota 4.500 zł na §4210 i
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kwota 1.000 zł na §4300), z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na
podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem”, w ramach zadań zleconych,
c) Nr FB-I.3111.117.7.2020.SM z dnia 17.11.2020 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
1/117.7/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2020 rok,
ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34, w kwocie
396.900 zł dochody (§2010) i wydatki (§3110), z przeznaczeniem na świadczenia
rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne i koszty
obsługi, w ramach zadań zleconych,
4) 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.3111.76.6.2020.SM z dnia 12.11.2020r.
decyzją Wojewody Pomorskiego nr1/76.6/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. zwiększono
plan dotacji celowej na 2020 rok, ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu
państwa poz. 34, w kwocie 1.500 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,
7. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność”
z tytułu środków pozyskanych z Ministerstwa Rozwoju w Warszawie w kwocie 9.400 zł
dochody (§2020) wydatki (§4300), które przeznacza się zgodnie z porozumieniem Nr
II/114/P/15095/2020/20/GDN z dnia 17.06.2020 r. na zadania pn. „Wykonanie inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Sztum”.
Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.10.2020.AR z dnia 18.11.2020
r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.94.ZW z dnia 13 listopada 2020r.
zmniejszono plan dotacji celowej na rok 2020, w kwocie 23.000 zł dochody (§2010) i wydatki
(§4010), w celu dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb gmin, w części
przeznaczonej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, w ramach zadań zleconych,
2. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na
podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.77.2020.BWkor z dnia 14.10.2020 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 6kor/77/2020
z dnia 14 października 2020 r. dokonano korekty decyzji nr 6/77/2020 z dnia 2 października
2020 r., co skutkuje zmniejszeniem planu dotacji o kwotę 567 dochody (§2010) i wydatki
(§4240), w ramach zadań zleconych.
Dokonano przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818
„Rezerwy ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej kwotę 48.700 zł w tym kwotę:
1. 1.300 zł (§4810) do działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01030 „Izby rolne” na
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
(§2850), w celu zabezpieczenia środków na obowiązkową wpłatę dla Izby Rolnej,
2. 12.400 zł (§4810) do działu 600 „Transport i łączność” rozdz. 60011 „Drogi publiczne
krajowe” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań (§4430), na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego,
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3. 35.000 zł (§4810) do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz.
90095 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zadań (§4210), z przeznaczeniem na zakup iluminacji świetlnej.
Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków dokonano w dziale:
1. 600 „Transport i łączność” z rozdz. 60095 „Pozostała działalność” z wydatków bieżących
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 20.000 zł (§4300)
do rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na naprawę lub wymianę
uszkodzonych znaków drogowych (§4300),
2. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
z wydatków majątkowych z zadania pn. „Zakup nieruchomości” kwotę 60.000 zł (§6060) na
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym
kwota:
1) 15.000 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa (§4590),

2) 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych (§4390),
3) 40.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za media (§4260),
3. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w tym z rozdz. 75412
„Ochotnicze straże pożarne” kwotę 21.604 zł w tym kwota:
1) 19.604 zł z wydatków majątkowych z zadania pn. „Adaptacja pomieszczenia
gospodarczego na pomieszczenie socjalne i WC w budynku OSP Gościszewo – f. sołecki”
(z §6050) do rozdz. 75495 „Pozostała działalność” na wydatki majątkowe na zadanie pn.
„Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie socjalne i WC w budynku OSP
Gościszewo – f. sołecki” (§6050), w celu prawidłowego sklasyfikowania,
2) 2.000 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań (z §4260) do rozdz. 75495 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4210), w związku
z odbiorem samochodu dla OSP Postolin
4. 801 „Oświata i wychowanie” w tym w rozdz.:
1) 80101 „Szkoły podstawowe” kwota 80.079 zł w tym:
a. 1.100 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań (z §4210) do rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacja ich
statutowych zadań (w tym kwota 1.000 zł na §4210 i kwota 100 zł na §42880),
z przeznaczeniem na zakup środków czystości i na badania lekarskie pracowników,
b. 2.000 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych (z §4040) do rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych” na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane (w tym kwota 1.300 zł na §4010 i kwota 700 zł na §4110),
w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli
wspomagających w SP Nr 1 w Sztumie,
c. 76.979 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych (w tym kwota 60.000 zł z §4010, kwota 4.979 zł z §4040, kwota
11.000 zł z §4110 i kwota 1.000 zł z §4120) do rozdz. 80104 „Przedszkola” na wydatki
bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w tym (kwota 52.713 zł na §4010, kwota 20.000 zł na §4110 i kwota 4.266 zł na §4120),
w celu zabezpieczenia środków na składki, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
w PP Nr 1 w Sztumie i ZS Gościszewo,
2) 80101 „Szkoły podstawowe” kwota 119.990 zł w tym:
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a) kwota 27.802 zł z wydatków bieżących z dotacji na zadania bieżące (§2540),
b) kwota 14.472 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją
ich statutowych zadań (kwota 13.785 zł w SP Nr 2 i kwota 99 zł w ZS Gościszewo
z §4260 oraz kwota 588 zł w SP Nowa Wieś z §4700),
c) kwota 11.650 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 5.000 zł w ZS Czernin, kwota
1.650 zł w SP Nowa Wieś i kwota 5.000 zł w ZS Gościszewo na §3020), na dodatki wiejskie,

d) kwota 150.614 zł na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(kwota 50.000 zł w SP Nr 2, kwota 80.000 zł w SP Nr 1, kwota 10.120 zł w SP Nowa
Wieś i kwota 5.494 zł w ZS Gościszewo na §4010, kwota 10.000 zł w SP Nr 2 na §4110
i kwota 5.000 zł w ZS Czernin z §4110),
3) 80101 „Szkoły podstawowe” kwota 5.231 zł w tym:
a) kwota 1.830 zł z wydatków bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych
(w SP Nowa Wieś kwota 1.204 zł i w ZS Gościszewo kwota 626 zł z §3020),
b) kwota 7.061 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań (w SP Nowa Wieś kwota 1.494 zł i w ZS Gościszewo kwota 806 zł na §4210, w ZS Czernin
kwota 4.721 zł na §4270, w SP Nowa Wieś kwota 40 zł na §4280) ,

4) 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących ze świadczeń na rzecz osób fizycznych
kwotę 9.800 zł (z §3020) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań (§4240), na zakup tablicy multimedialnej w SP Nr 2 w Sztumie,
5) 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwota 15.062 zł w tym:
a) kwota 120 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań (w SP Nowa Wieś §4280),
b) kwota 561 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (w SP Nowa Wieś na §3020),
c) kwota 14.621 zł na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota
6.000 zł w SP Nr 2 i kwota 7.621 zł w SP Nowa Wieś na §4010 oraz kwota 1.000zł w SP Nowa
Wieś na §4110),

6) 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” z wydatków bieżących ze
świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 880 zł (z §3020) na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na §4210), na zakup środków
czystości m.in. płynów do dezynfekcji w SP Nr 2 w Sztumie,
7) 80104 „Przedszkola” kwota 219.040 zł w tym:
a) kwota 1.152 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (w ZS Gościszewo na §3020),
b) kwota 218.706 zł na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(kwota 9.000 zł w ZS Czernin z §4010, kwota 200.000 zł w PP Nr 1 na §4010, kwota
2.294 zł w ZS Gościszewo z §4040 i kwota 30.000 zł w PP Nr 1 na §4040),
c) kwota 818 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań (ZS Gościszewo kwota 1.229 zł na §4210, ZS Czernin kwota 946 zł
z §4260 i ZS Czernin kwota 1.101 zł z §4300),
8) 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” kwota 1.270 zł w tym:
a) kwota 1.470 zł z wydatków bieżących w tym z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych (w SP Nowa Wieś §4040),
b) kwota 200 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (w SP Nowa Wieś §3020),
9) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” kwota 43.300 zł z wydatków bieżących w tym
z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (w PP Nr 1 w tym kwota 30.000 zł z §4010,
kwota 3.300 zł z §4040, kwota 8.000 zł z §4110 i kwota 2.000 zł z §4120),
10) 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” kwota 12.121 zł w tym:
a) kwota 2.500 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych (w ZS Gościszewo z §3020),
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b) kwota 10.300 zł z wydatków bieżących w tym z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych (w ZS Gościszewo kwota 8.500 zł z §4010, kwota 1.300 zł z §4110 i kwota
500 zł z §4120),
c) kwota 27.802 zł na dotacje na zadania bieżące (§2540), w celu zabezpieczenia środków
dla ucznia niepełnosprawnego Niepublicznego Przedszkola im. „Na słonecznej Górce”
w Sztumie,
d) 1.381 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych (ZS Czernin kwota 500 zł i ZS
Gościszewo kwota 881 zł z §3020),
e) kwota 1.500 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją
ich statutowych zadań (ZS Czernin kwota 500 zł z §4210 i kwota 1.000 zł z §4240),
11) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” z wydatków bieżących ze świadczeń na rzecz osób
fizycznych kwotę 500 zł (z §3020) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zadań (na §4210), ), na zakup środków czystości m.in. płynów do
dezynfekcji w SP Nr 2 w Sztumie,
12) 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwota 36.826 zł w tym:
a) kwota 1.500 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (w ZS Czernin kwota 500 zł na
§3020, w SP Nowa Wieś kwota 500 zł na §3020, w ZS Gościszewo kwota 500 zł na
§3020),
b) kwota 6.742 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań (w SP Nr 2 kwota 5.935 zł na §4440, w SP Nowa Wieś kwota 708 zł
na §4440 i w ZS Gościszewo kwota 99 zł na §4440),
c) kwota 29.629 zł na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(w SP Nr 2 kwota 10.000 zł na §4010, kwota 1.850 zł na §4110, w SP Nr 1 kwota 13.000
zł na §4010, kwota 4.000 zł na §4110, w ZS Czernin kwota 7.000 zł na §4010, kwota
1.500 zł na §4110,w SP Nowa Wieś kwota 6.000 zł z §4010, kwota 1.621 zł z §4040,
kwota 1.000 zł z §4110, kwota 1.700 zł z §4120, w ZS Gościszewo kwota 2.500 zł na
§4010, kwota 100 zł na §4110),
d) kwota 200 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych (SP Nowa Wieś kwota 20 zł i ZS
Gościszewo kwota 180 zł z §3020),
e) kwota 845 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań (ZS Czernin kwota 644 zł z §4210 i kwota 30 zł z §4280 oraz SP Nowa
Wieś kwota 171 zł z §4280),
13) 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 47 zł (z §4410) na wydatki
bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych (na §3020), na wypłatę rzeczowych środków
wynikających z przepisów BHP w SP Nr 2 w Sztumie,
14) 80195 „Pozostała działalność” kwota 363.900 w tym:
a) 200 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań (z §4210) na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (na §4170), z przeznaczeniem na
wynagrodzenie dla eksperta,
b) 363.700 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacja ich
statutowych zadań (w MGZO z §4210),
5. 852 „Pomoc społeczna” w tym w rozdz.:
1) 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 8.323 zł (z §3110) do rozdz. 85295 „Pozostała działalność” w tym:
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a) kwota 5.923 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań (kwota 4.114 zł na §4010, kwota 708 zł na §4110, kwota 101 zł na
§4120 i kwota 1.000 zł na §4170),
b) kwota 2.400 zł na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(kwota 1.000 zł na §4210 i kwota 1.400 zł na §4300),
jako wkład własny na realizację Programu „Wspieraj Seniora na 2020 r.”,
i. 85295 „Pozostała działalność” kwota 1.050 zł w tym kwota:
a) 250 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od
nich naliczanych (z §4170) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zadań (§4210), z przeznaczeniem na zakup materiałów do
projektu „JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS II”,
b) 800 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od
nich naliczanych (z §4170) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane
z realizacja ich statutowych zadań (na §4300), w związku ze zmianą sposobu zatrudnienia
prelegentów,
6. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” kwotę 2.176 zł
w tym kwotę:
1) 476 zł z wydatków bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych (SP Nowa Wieś
kwota 173 zł i ZS Gościszewo kwota 303 zł z §3020) na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (SP Nowa Wieś kwota 173 zł
i ZS Gościszewo kwota 3030 zł na §4210), na zakup środków czystości,
2) 1.700 zł z wydatków bieżących ze świadczeń na rzecz osób fizycznych (z §3020) na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, (na §4210), na
zakup środków czystości m.in. płynów do dezynfekcji w SP Nr 2 w Sztumie,
7. 855 „Rodzina” rozdz. 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” z wydatków bieżących
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwota 28.000 zł (§4260)
na wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na nowe zadanie inwestycyjne w tym:
1) kwota 13.000 zł na „Zakup suszarki przemysłowej – Publiczny Żłobek w Sztumie” (§6060),
2) kwota 15.000 zł na „Zakup pralki przemysłowej – Publiczny Żłobek w Sztumie”(§6060),
8. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w tym z rozdz.:
1) 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 30.000 zł (w tym kwota
23.000 zł z §4300 i kwota 7.000 zł z §4430) do rozdz. 90095 „Pozostała działalność” na
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na
§4210), z przeznaczeniem na zakup iluminacji świetlnej,
2) 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwota 28.659 zł (§4300) do rozdz. 90095
„Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań (§4300), w celu zabezpieczenia środków na montaż dekoracji
bożonarodzeniowych.
Przeniesienia w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdz. 75107 „Wybory
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym
z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 111 zł (z §4120) na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (w tym: kwota 336 zł z §4210 i kwota
447 zł na §4300), w celu rozliczenia wydatków.
Ponadto został przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028
oraz projekt uchwały budżetowej gminy Sztum na rok 2021 i przesłany do radnych w dniu 16
listopada br.
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II. REFERAT ORGANIZACYJNEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W okresie międzysesyjnym na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa oraz
Inwestycji i Majątku zostały wszczęte następujące postępowania przetargowe:
1. „ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU MIASTA I GMINY SZTUM ” Postępowanie zostało opublikowane w dniu 13.11.2020
r. Termin składania ofert odbędzie się 28.12.2020 r.
2. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie celem dostosowania do wymogów
przeciwpożarowych” . W prowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano do realizacji
zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Instal – Elektro Sp. z o.o., ul.
Grudziądzka 28/1, 82-500 Kwidzyn za kwotę 352.000,00 złotych brutto.
3. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników, parkingów, ścieżek pieszo –
rowerowych, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Sztum”
Postępowanie zostało wszczęte w dniu 05.11.2020 r. Zaproszenie do negocjacji zostało skierowane
do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie. Negocjacje odbyły się w dniu
12.11.2020 r. Umowa została zawarta w dniu 26.11.2020 r.
4. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnych ich zwrotów na rzecz Miasta
i Gminy Sztum”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 26.11.2020 r. Otwarcie ofert odbyło się
w dniu 08.12.2020 r. W postepowaniu wpłynęła jedna oferta Poczty Polskiej S.A. za cenę 423.890,40
zł brutto (okres 3 lat).
5. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze” – Etap II Postępowanie zostało
wszczęte w dniu 04.12.2020 r. Planowany termin otwarcia ofert w dniu 21.12.2020 r.
III. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI I MAJĄTKU:
A. Zadania inwestycyjne zakończone
1. 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 30.10.2020.
Roboty budowlane zostały odebrane protokołem odbioru robót w dniu 10.11.2020r.
B. Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji
1. „Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Sztum”
Wykonawcą zadania inwestycyjnego była Energa Oświetlenie z Sopotu za kwotę 209 300,49 zł.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie oświetlenia 11 przejść dla pieszych.
Nadzór inwestorski pełnił 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.
W dniu 02 grudnia 2020r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wysłano do energetyki wniosek
o zawarcie umowy kompleksowej na przejście nr 11 przy ulicy Kwidzyńskiej. Po zawarciu umowy
kompleksowej na dostawę energii i zamontowaniu przez energetykę licznika zostanie uruchomione
przejście dla pieszych
2. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fast – Bruk Mariusz Pelcer ze Straszewa
za kwotę 2 063 602,75zł z terminem wykonania do 31.01.2021r.
Wykonawca prowadzi roboty sanitarne i drogowe. W trakcie robót prowadzone są badania
archeologiczne, podczas których odkryto fragmenty murów starego kościoła i szpitala.
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Prace decyzją konserwatora zostały miejscowo wstrzymane. Nie uzyskano zgody Konserwatora na
częściowe rozebranie murów w związku, z czym konieczne jest opracowanie zmian do projektu
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Konserwator zmienił klasyfikacje badań z ratowniczych na
wyprzedzające. Powyższe sytuacje mają wpływ na koszt oraz termin zakończenia robót
budowlanych.
Z Wykonawcą robót zawarto Aneks nr 1 z dnia 30.11.2020r. na kwotę 16 102,75zł oraz aneks
nr 2 z dnia 15.12.2020r. na kwotę 48 204,45zł brutto. Łączna kwota wynagrodzenia: 2 111 807,20
zł brutto.
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.
3. „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 31.12.2020r. – 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 złożył projekt do uzgodnień branżowych, na ZUDP oraz na pozwolenie na budowę.
4. „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. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej „część zaprojektuj”. Nadzór
inspektorski pełni firma Pana Macieja Glazy z Kwidzyna za kwotę 18.000,00 zł brutto. Inspektor
nadzoru wykonywał 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. Wykonawca zgłosił zadanie do odbioru. Rozpisano odbiór końcowy
inwestycji na dzień 14 grudnia 2020r.
5. „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 12.11.2020r. zawarto umowę z Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Fast – Bruk Mariusz Pelcer ze Straszewa za kwotę 52 000,00zł z terminem
wykonania do 31.12.2020r. Podczas prowadzenia robót budowlanych na ulicy Młyńskiej
Konserwator zmienił klasyfikacje badań z ratowniczych na wyprzedzające. Powyższa sytuacja
ma wpływ na termin zakończenia robót budowlanych. Konieczne będzie zawarcie aneksu
terminowego z Wykonawcą robót.
6. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta celem dostosowania do wymogów
p. pożarowych” W dniu 10 listopada 2020r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych
z firmą Instal-Elektro z Kwidzyna na kwotę 352 000,00 zł brutto z terminem wykonania do dnia
30 kwietnia 2021r. Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawuje firma EKO-INWEST z Elbląga
za kwotę 15 990,00zł. Został przekazany wykonawcy plac budowy.
7. „Ochrona wód Strugi Postolińskiej poprzez budowę zbiorników bezodpływowych
w miejscowości Michorowo” Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji
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Sp. z o.o. w Sztumie na wykonanie robót budowlanych na kwotę 144 063,37 zł z terminem
wykonania do 11 grudnia 2020r. Wykonawca zgłosił roboty do odbioru końcowego.
C. Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji
1. „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. Wpłynęło pismo ze Straży Pożarnej z Gdańska o wydłużeniu
terminu uzgodnienia ekspertyzy p.poż do dnia 3 stycznia 2021r. W związku z pismem ze straży
pożarnej zostanie sporządzony aneks terminowy na wykonanie dokumentacji projektowej o czas
niezbędny na uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.
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. Postanowieniem Nr GKVII.6220.7.2020 z dnia
03.11.2020 postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej zostało umorzone, gdyż jej
uzyskanie nie jest wymagane dla tego typu przedsięwzięcia. Przygotowany został projekt decyzji
lokalizacyjnej.
D. Postępowania przetargowe na realizację zadań inwestycyjnych
1. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezierze” – etap II. Ogłoszony
został na platformie zakupowej przetarg na realizację robót budowlanych z terminem składania
ofert do dnia 21.12.2020r. Termin realizacji robót budowlanych do 30.09.2021r.
E. Sprzedaż i gospodarka nieruchomościami:
1. Sprzedaż 4 lokali mieszkalnych na rzecz najemców za łączną kwotę 154 731,60 zł
(po zastosowaniu bonifikaty).
2. Sprzedaż dz. 332/34 w Gościszewie na poprawienie warunków nieruchomości przyległej
(3 550 zł).
3. Rozpoczęcie procedury sprzedaży lokali na rzecz najemców (9 lokali) - wywieszono wykaz
o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży.
4. Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych garażami –
wypowiedzenie dotychczasowej opłaty i propozycja przyjęcia nowej opłaty (90 użytkowników
wieczystych).
5. I przetarg na sprzedaż nieruchomości ul. Mickiewicza 23 (budynek po byłej bibliotece) – przetarg
zakończony wynikiem negatywnym. Przygotowano ogłoszenie o II przetargu (termin 09.03.2020)
6. Procedura przetargowa na sprzedaż działek: nr 138/2 – ul. Fiszera, nr 36/8 – Goraj, nr 308
i 293 os. Na Wzgórzu, nr 2 Sztumskie Pole – wywieszono wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży.
7. Aktualizacja bazy EGW+ (użytkowników wieczystych).
8. Wydawanie zaświadczeń o wniesieniu jednorazowej opłaty za przekształcenie użytkowania
wieczystego.
F. Lokale mieszkalne główne działania:
1. Opracowano nową listę mieszkaniową - do realizacji.
2. Nadal trwają działania Gminy, w celu uwolnienia nieruchomości gminnych przy ul. Chopina 11
i Kwidzyńskiej 4 w Sztumie, zajmowanych przez byłych użytkowników wieczystych.
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3. Zlecone zostało wykonanie projektu rozbiórki lokalu gminnego w budynku przy Osińskiego 6 –
w ramach estetyzacji terenu i odsłonięcia muru zamkowego – termin realizacji zlecenia do 31
marca 2021 r.
4. Przejęto do dyspozycji Gminy dwa lokale mieszkalne- jeden po śmierci najemcy, drugi wydany
przez byłych najemców. Wydano trzy wskazania do najmu lokalu, w ramach ponownego najmu
(jedno wskazanie do lokalu komunalnego dwa do najmu socjalnego)
5. Wydano dwie zgody na zamianę lokalu – jedną zrealizowano.
6. Zrealizowano zaplanowane remonty w zasobie mieszkaniowym.
7. Na bieżąco rozpatrywane są i weryfikowane wnioski o przydział mieszkania.
8. Gmina bierze czyny udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych w wyniku, których ustalono
w szczególności remont dachu na budynku Nowowiejskiego 14F
9. Opracowano projekt planu remontów zasobu na 2021 r. z udziałem Zarządcy.
G. Dzierżawy
1. Zawarto umowy dzierżawy z przeznaczeniem na ogród przydomowy, uprawy rolne, miejsce pod
składowanie odpadów w Sztumie Pole, Gościszewo, Kępina, Sztum
2. Przygotowano umowę użyczenia na pomieszczenie przy Reja 17.
3. Przygotowanie projektów uchwał wraz z umieszczeniem oraz wywieszeniem wykazów na
dzierżawę/najem gruntów należących do Gminy.
4. 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 z oświetleniem
awaryjnym, uzupełnienie brakujących gaśnic przeciwpożarowych oraz tabliczek informacyjnych.
5. Zlecono montaż ogrodzenia zabezpieczającego budynku przy ul. Mickiewicza 23 w kwocie
4 200zł.
6. Przygotowanie zlecenia na wywóz sprzętu z kuchni AGD w Przedszkolu Na Słonecznej Górce
w Sztumie w kwocie 421,00 zł.
7. Przygotowanie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej po wykonanej ekspertyzie na
remont budynku „Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie”
8. Aktualizacja rejestrów dzierżawy Miasta i Gminy Sztum.
9. Przygotowanie pism do mieszkańców Wspólnoty Górki 3,4,5,6 w sprawie regulacji pomieszczeń
gospodarczych (42 szt) oraz określenia się, co do dalszego korzystania z tych pomieszczeń.
10. Po uzgodnieniach z Nadleśnictwem w sprawie zawarcia nowych umów na dzierżawę ścieżki
pieszo-rowerowej (Sztumskie Pole-Uśnice-Gościszewo) oraz ustaleniem stawek czynszu, umowy
zaczną obowiązywać od 2 stycznia 2021r.
H. Planowanie przestrzenne:
1. W dniu 02.11.2020 r. został złożony trzeci wniosek prywatnego inwestora o ustalenie lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej przy ul. Spokojnej w Sztumie. Wniosek został uzupełniony w terminie
i opublikowany w dniu 26.11.2020 r. na stronie BIP Sztumu. W dniu 30.11.2020 r. przekazano
wniosek do właściwych instytucji z prośbą o zaopiniowanie i uzgodnienie w terminie 21 dni od
otrzymania zawiadomienia.
2. Trwają prace nad opracowaniem zm. planu miejscowego Koniecwałd-Kępina za PSSE. W dniach
od 06.11.2020 r. do 07.12.2020 r. był wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębach Koniecwałd
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i Kępina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 18.11.2020 r. odbyła się dyskusja
publiczna nad planem. Nikt nie przybył.
3. Trwają prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul.
Reja w Sztumie. W dniach od 06.11.2020 r. do 07.12.2020 r. był wyłożony do publicznego wglądu
projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru
w obrębach Koniecwałd i Kępina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 18.11.2020r.
odbyła się dyskusja publiczna nad planem. Nikt nie przybył.
4. Trwają prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Górkach, obręb Barlewice. W dniach od 16.11.2020 r. do 14.12.2020 r. był wyłożony do
publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części obszaru w obrębach Koniecwałd i Kępina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
09.12.2020 r. odbyła się dyskusja publiczna nad planem.
5. 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 14.05.2021 r. Wystąpiono o wnioski i wytyczne do planu do
instytucji zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
6. Trwają prace dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2021-2030.
Został przygotowany projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu Strategii Rozwoju MiG Sztum. Wykonawca Strategii Wielkopolska
Akademia Rozwoju i Nauki z Poznania 7 grudnia br. przeprowadził I warsztaty strategiczne, na
których uczestnicy pracowali nad analizą SWOT, określającą słabe i mocne strony gminy, jako
czynniki dotyczące teraźniejszości, oraz szanse i zagrożenia, jako czynniki dotyczące przyszłości.
Na podstawie analizy i ankiet od mieszkańców Firma przygotuje diagnozę, jako element
opracowania.
I. Wydano:
1. 7 decyzji o warunkach zabudowy (nadbudowa budynku mieszkalnego w Węgrach, budowa
budynku gospodarczego w Sztumskiej Wsi, budowa pawilonu handlowego w Zajezierzu,
rozbudowa istniejącego balkonu w budynku wielorodzinnym w Czerninie, budowa hali
magazynowej w Sztumie, zmiana sposobu użytkowania części istniejącego magazynu na
kotłownię – bez możliwości gromadzenia i spalania odpadów),
2. 3 decyzje odmawiające ustalenia warunków zabudowy (budowa budynku handlowo-usługowego
w Sztumie, 2 decyzje dla 4 budynków każda w Zajezierzu),
3. 1 decyzję przenoszącą warunki zabudowy na inny podmiot - dla budynku mieszkalnego
w Koniecwałdzie,
4. 7 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych (3 w Sztumskim Polu i po 1 w Białej górze,
Zajezierzu, Gościszewie i Koniecwałdzie),
5. 47 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie lub studium oraz o rewitalizacji,
6. 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto:
1. na koniec grudnia zostanie przekazany Wojewodzie rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego wydanych w IV kwartale 2020 r. wraz z rejestrem wniosków
o wydanie tych decyzji
2. do GUS zostanie przekazany wykaz numerów porządkowych nadanych w grudniu 2020 r.
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3. do końca 2020 r. zostanie zakończona weryfikacja wykazu adresowo-mieszkaniowego
w związku ze spisem powszechnym (dodatkowe zadanie realizuje 6-cioosobowy zespół
pracowników z różnych referatów).
W toku są:
1. 3 sprawy dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2. 42 sprawy dotyczące ustalenia warunków zabudowy
3. 13 spraw dotyczących ustanowienia na gruncie gminy służebności przesyłu.
J. Podziały nieruchomości:
1. Wszczęto 2 postępowania związane z pracami geodezyjnymi – podziały i wznowienia granic
nieruchomości w obrębach ewidencyjnych Sztumskie Pole i Gościszewo.
2. Wydano 3 postanowienia pozytywnie opiniujące projekt podziału nieruchomości oraz 5 decyzji
o podziale nieruchomości m.in w Gościszewie, Sztumskim Polu, Zajezierzu.
3. Naliczono opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości w obrębie Kępina oraz podpisane
zostało porozumienie o wypłacie odszkodowania za przejęty z mocy prawa grunt pod drogi
publiczne i kompensacie należności. Przejęto powierzchnię 0,5415 ha za kwotę 112 833,85 zł
(wypłata w grudniu 2020 r).
K. Inne zadania:
1. Przeglądy gwarancyjne zrealizowanych inwestycji.
2. Archiwizacja dokumentów.
3. Sprawy bieżące.
IV.
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA:
1. Prowadzenie postepowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięć pn.:
1) „Budowa instalacji fotowoltaicznych Elektrownia Fotowoltaiczna Węgry”, przewidzianej do
realizacji na działce nr 317/15, obręb Gościszewo, gmina Sztum;
2) „Prowadzenie punktu skupu złomu w miejscowości Sztum”, przewidzianej do realizacji na
działce nr 107/5, obręb 3-Sztum, gmina Sztum.
3) „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.
4) „Budowa instalacji fotowoltaicznych Koniecwałd PV 1 o mocy do 1MW w m. Koniecwałd
działka: nr 7, obr. Koniecwałd, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 7, obręb
Koniecwałd, gmina Sztum
5) „Budowa instalacji fotowoltaicznych Koniecwałd PV 2 o mocy do 1MW w m. Koniecwałd
działka: nr 8, obr. Koniecwałd, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 8, obręb
Koniecwałd, gmina Sztum
6) „Budowa instalacji fotowoltaicznych Koniecwałd PV 3 o mocy do 1MW w m . Koniecwałd
działka: nr 205/5, obr. Koniecwałd, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr
205/5, obręb Koniecwałd, gmina Sztum
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„Budowa instalacji fotowoltaicznych Koniecwałd PV 4 o mocy do 1MW w m. Koniecwałd
działka: nr 205/5, obr. Koniecwałd, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr
205/5, obręb Koniecwałd, gmina Sztum
8) „Budowa instalacji fotowoltaicznych Kępina PV 1 o mocy do 1MW w m. Kępina działka: nr
13/5, obr. Kępina, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 13/5, obręb Kępina,
gmina Sztum
9) „Budowa instalacji fotowoltaicznych Kępina PV 2 o mocy do 1MW w m. Kępina działka: nr
13/5, obr. Kępina, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 13/5, obręb Kępina,
gmina Sztum
10) „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
11) „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2,5MWp w miejscowości Postolin na działce
nr 341/1” przewidzianego do realizacji na działce nr 341/1, ob. Postolin, gmina Sztum
12) „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 184/4, 102 w miejscowości
Nowa Wieś, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 184/4, 102, ob. Nowa
Wieś, gmina Sztum
13) „Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 24 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
działce ewidencyjnej nr 336 oraz na części działek ewidencyjnych nr 335, 334/1 w obrębie
Postolin”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 336, 335 i 334/1, ob. Postolin, gmina
Sztum
Dokonano w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 65 wpisów, w tym 6 wpisów o
rozpoczęcie działalności, pozostałe 59 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: 4 kotki
poddano sterylizacji, 4 sztuk kotów - kontynuacja leczenia, 2 kotom wykonano badania
kliniczne.
Centrum Pomocy Zwierząt w Kościerzynie odłowiło 1 bezpańskie psy z terenu miasta i gminy.
Prowadzono prace Gminnego Biura Spisowego w związki prowadzonym Spisem Rolnym 2020.
Według danych z Wojewódzkiego Biura Spisowego z Gdańska , stan realizacji zadań spisowych
- według stanu na dzień 01.12.2020 r. dla obszaru Sztum (obszar wiejski) , udział procentowy
zakończonych formularzy wyniósł 100%, dla (miasta) wyniósł 97,06%. Spis Rolny zakończył
się 30 listopada 2020 r. Prowadzono działania promocyjne celem rozpowszechnienie informacji
o Spisie Rolnym wśród rolników z terenu gminy.
Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wysłano oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020 do wszystkich
punktów - detal i gastronomia.
7)

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8. Przygotowano rejestry osób do kwalifikacji wojskowej na rok 2021 dla rocznika 2001, 2002 z terenu
miasta i gminy Sztum oraz mężczyzn rocznik starszy, którzy nie dopełnili obowiązku rejestracji.
Kwalifikacji wojskowa w roku 2021 został wstrzymana na okres od 25.01.2021 – 30.04.2021r.

9. Wydawano zezwolenia na sprzedaż kwiatów i zniczy przy cmentarzach komunalnych.
10. Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok.
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11. Prace na kampanią edukacyjną dla mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji odpadów
komunalnych.
12. Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku o dofinansowanie kampanii edukacyjnej na rok 2021 w ramach konkursu na zadania z
zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2021).
13. Weryfikacja informacji o zebranych odpadach komunalnych z terenu Miasta i Gminy Sztum
wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
14. Przygotowywano Plan Zamówień Publicznych na 2020 r. Referatu Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa.
15. Przygotowano wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk jeziora Zajezierskiego na sezon
kąpielowy w 2021 roku.
16. Realizacja zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej”.
17. Realizacja umowy na zawieszenie dekoracji świątecznych na terenie Miasta i Gminy Sztum.
18. Zawarto umowę na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych,
chodników, parkingów, ścieżek pieszo-rowerowych, zatoczek i przystanków autobusowych na
terenie Miasta i Gminy Sztum”.
19. Przedłożono sprawozdanie z gospodarki odpadami komunalnymi z ternu Miasta i Gminy Sztum
do Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska w Gdańsku.
20. Przygotowanie sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi.
21. Wykonano analizę systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sztum za rok 2019.
22. Usunięto 7 dzikie wysypiska na terenie Miasta i Gminy Sztum.
23. Przygotowanie uchwały dla zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających
azbest z terenu Miasta i Gminy Sztum”.
24. Sprawozdanie z wykonania zadania do Ministerstwa Rozwoju na zadanie „Aktualizacja
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sztum”.
25. Realizacja i nadzór umowy na „Administrowanie plażą miejską”.
26. Przygotowanie uchwały w związku z aktualizacją „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i
Gminy Sztum na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027”.
27. Realizacja zadanie „Budowa zbiorników bezodpływowych w Michorowie”
28. Sporządzono 1 decyzji na usunięcie drzew.
29. Dokonanie 5 wizji w terenie w celu oględzin drzew zgłoszonych do usunięcia.
30. Realizacja zadania „Budowa studni głębinowej w Postolinie”.
31. Wydano 5 decyzji o uzgodnieniu dokumentacji inwestycji w pasach dróg stanowiących
własność gminy.
32. Wydano 5 decyzji na zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie dróg oraz 2 decyzje na wykonanie
zjazdów z dróg gminnych.
33. Przeprowadzono przeglądy dróg stanowiących własność gminy (gminnych i wewnętrznych).
34. Realizacja zadania „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo”:
Zakres I – Umowa zawarta z ROMADO-BRZEZIŃSKI Sp. z o.o. Sznurki 115, 83-324 Brodnica
Górna
Zakres II – Umowa zawarta z ROMADO-BRZEZIŃSKI Sp. z o.o. Sznurki 115, 83-324
Brodnica Górna.
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35. Prace przygotowawcze do zadania „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo
na rok 2021”.
36. Realizacja zadania „Aktualizacja Aglomeracji Sztum”.
37. Prace nad „Gminnym programem niskoemisyjnym” oraz przygotowanie uchwały.
38. Rozliczenie dofinansowania na opracowanie „Strategii elektromobilności dla Miasta i Gminy
Sztum”.
39. Rozliczenie dofinansowania na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Miasta i Gminy Sztum”.
40. Współpraca z policją dot. przekazywania nagrań z monitoringu złożono - 4 wnioski.
41. Prace nad skablowaniem lamp hybrydowych oraz dostawienie nowych punktów świetlnych na
ścieżce pieszo-rowerowej wokół jeziora Zajezierskiego na odcinku przy ul. Kwidzyńskiej.
42. Otrzymano dofinansowanie na przygotowanie koncepcji inwestycyjnej dla zadania
„Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej w Mieście i Gminie Sztum”.
43. Realizacja umowy na „Konserwacje oświetlenia ulicznego na majątku mieszanym należącym
do Miasta i Gminy Sztum, Energa Oświetlenie i Energa Operator”.
44. Udział w szkoleniu w ramach projektu MULTIPLY z zakresu zrównoważonego planowania
energetycznego.
45. Udział w spotkaniu online w ramach projektu BEACON odnośnie energetyki obywatelskiej oraz
zarządzania energią w budynkach publicznych, a także przygotowanie wstępnej agendy na
spotkanie partnerskie z Ritterhude.
46. Udział w konferencji lowtemp nt. niskotemperaturowych sieci ciepłowniczych,
47. Udział w spotkaniu online dotyczących tzw. uchwały antysmogowej dla obszaru województwa
pomorskiego organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
48. Udział w warsztacie online EnPover dotyczącego zagadnie na rzecz ograniczania ubóstwa
energetycznego.
49. Wypełnienie ankiety w ramach projektu BEACON dot. zadań powstrzymujących zmiany
klimatu.
50. Udział w spotkaniu online z Ministrem Klimatu dot. rozwiązań klimatycznych w miastach.
51. Udział w szkoleniu online dot. spółdzielni i wspólnot energetycznych w ramach projektu
BEACON.
STRAŻ MIEJSKA, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE, ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE:
W zakresie działalności Straży Miejskiej
1. Kontrole porządkowe – 4 kontrole
2. Interwencje ze zwierzętami – 5 interwencji
3. Kontrole parkingowe zgodnie z regulamin użytkowania, parkingów miejskich punt C
regulaminu (samochody wystawione do sprzedaży).
4. Kontrole w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 5 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.
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W zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych
1. Utrzymywanie gotowości bojowej jednostek.
2. Rozliczanie kart drogowych i paliwa pobranego do samochodów i pozostałego sprzętu.
3. Rozliczanie czasu pracy strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych.
4. Dokonano odbioru 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.
V. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:
1. Wniosek o dofinansowanie pn. Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej
Zakładu Karnego w Sztumie poprzez przebudowę drogi gminnej nr 218024G ul.
Nowowiejskiego i drogi gminnej nr 218009.G ul. Gdańska w Sztumie, który został złożony
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, znalazł się na liście zadań rekomendowanych do
realizacji. Wartość inwestycji to ponad 3,2 mln zł, planowany termin realizacji do końca 2021r.
2. W dniu 30 października 2020 r. Instytucja Zarządzającą RPO WP zatwierdziła wniosek
o płatność końcową w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej na terenie
MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne). W dniu 10 listopada 2020 r. została przekazana
refundacja w łącznej kwocie 1 057 888,50 zł, w tym dla Miasta i Gminy Sztum – 719 352,41 zł.
3. 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 4 listopada 2020 r. złożono dokumenty niezbędne do
przekazania dotacji. Na realizację tego zadania Miasto i Gmina Sztum otrzymało dotację
w wysokości 91 860 zł. Dotacja została przekazana w dniu 29 października 2020 r.
4. W okresie sprawozdawczym wniesiono uwagi i propozycje dodatkowych zapisów do projektów
Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie środowiska i turystyki.
5. W okresie międzysesyjnym złożono Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania 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 wyniosła 40 098,00 zł, z czego dofinansowanie to 10 000,00 zł.
6. W związku z przygotowaniami do kolejnej perspektywy finansowej UE na lata
2021-2027 prowadzono inwentaryzację 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, teren przy ścieżce rowerowej
(Zajezierze).
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W okresie międzysesyjnym złożono częściowe wnioski o płatność w ramach następujących
projektów:
− Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa
R9 – partnerstwo Gminy Kwidzyn;
− Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście
i Gminie Sztum;
− Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla
i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi).
8. W okresie sprawozdawczym wzięto udział w następujących szkoleniach/ warsztatach/
spotkaniach online:
− seminarium
online
dot.
wzmocnienia
zdolności
gmin
do
programowania
i wdrażania działań rewitalizacyjnych - dostępność i równość szans dla osób ze szczególnymi
potrzebami – 05.11.2020 r.
− warsztaty online dotyczących zintegrowanego planowania miejskiego – 09.11.2020r.
i 23.11.2020 r.
− spotkanie on-line dot. programów ochrony powietrza i uchwał antysmogowych–24.11.2020r.
− seminarium on-line dotyczące bazy danych przestrzennych w zakresie rewitalizacji (jako
kontynuacja działania w ramach Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do
programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych realizowanego przez Województwo
Pomorskie we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Polityki Regionalnej) – 02.12.2020 r.
− spotkanie w sprawie dużych projektów infrastrukturalnych w ramach Programu Polska – Rosja
- 09.12.2020 r.
− konferencja podsumowująca projekt GRAD: Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian
klimatu dla obszarów miejskich - 11.12.2020 r.
7.

W zakresie kultury, sportu, zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi,
współpracy z zagranicą, turystyki, promocji i ochrony środowiska
1.

2.

3.

W okresie międzysesyjnym ogłoszono nabór wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju
sportu na terenie miasta i gminy Sztum na 2021 rok. W naborze ujęto 12 zadań na łączną kwotę
290 500,00 zł. Nabór trwał do 15 grudnia 2020 roku. Trwa weryfikacja złożonych wniosków.
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta i Gminy Sztum przyznał coroczne nagrody dla
sportowców, trenerów i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe we
współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym w 2020 roku. Nagrody przyznane zostały
Oliwii Majewskiej, Miłoszowi Kamińskiego, Kacprowi Traczewskiemu, Piotrowi
Ciesielskiemu, Markowi Kuczewskiemu oraz Ryszardowi Mazerskiemu. Nagrody wręczone
zostaną podczas spotkania online na platformie ZOOM. Planowany termin spotkania
17.12.2020r.
W okresie międzysesyjnym trwały prace budowlane wykonywane przez mieszkańców 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. Koszt zakupionych przez Gminę materiałów
budowlanych wyniósł 9 224,38 zł, całkowita wartość zadania wynosi 16 024,38 zł.
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4.

5.

6.

7.

W okresie międzysesyjnym zweryfikowano rozliczenie 60 % 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 II i III transzę przyznanej przez Gminę dotacji celowej
w wysokości 96 000 zł łącznie. Całkowita wartość zadania wyniosła 160 000,00 zł.
W okresie międzysesyjnym rozliczano sprawozdania częściowe oraz sprawozdania końcowe
składane przez organizacje pozarządowe dotyczące realizacji zadań publicznych w ramach
otrzymanych z Gminy dotacji w 2020 roku.
W okresie międzysesyjnym rozliczono sprawozdanie złożone przez Sztumskie Centrum
Kultury, dotyczące przekazanej dotacji na zadanie powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej
biblioteki publicznej.
W okresie międzysesyjnym została zakupiona iluminacja latarniowa na Plac Wolności w ilości 36 szt.

W okresie sprawozdawczym zlecono montaż szopki bożonarodzeniowej, która ustawiona
została na Placu Wolności w Sztumie. Rzeźby, które ustawione zostały w szopce- sztumski
samorząd otrzymał od artystów, uczestników Pleneru malarsko – rzeźbiarskiego, który odbył się
w Postolinie w lipcu 2019 roku.
9. W dniu 5 listopada 2020 roku firma Słuchmed Sp. z o.o. przy wsparciu organizacyjnym Miasta
i Gminy Sztum, przeprowadziła bezpłatne badania przesiewowe słuchu.
10. W dniu 1 grudnia 2020 roku Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Gdańsk,
z inicjatywy Młodzieżowej Grupy Działania oraz przy wsparciu organizacyjnym Miasta
i Gminy Sztum, przeprowadziło zbiórkę krwi wśród mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.
11. W dniu 8 grudnia 2020 r. firma Geneva Trust Polska Sp. z o.o. przy wsparciu organizacyjnym
Miasta i Gminy Sztum przeprowadziła badania mammograficzne skierowane do kobiet w wieku
50-69 lat. Badania przeprowadzone zostały w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap
Podstawowy, finansowany przez NFZ.
8.

VI. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ:
1. Projekt pn. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum”:
1) Sporządzenie oraz przesłanie do IZ końcowego wniosku o płatność wraz z formularzem
„Monitorowanie uczestników”. W dniu 30.11.2020 r. wniosek został zaakceptowany przez IZ.
2) Sporządzenie raportu końcowego za okres 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r. wraz z informacjami
o uzyskanych wskaźnikach w okresie sprawozdawczym.
2. Projekt „JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS II”:
1) Przygotowanie SPOT-u dot. pozytywnej postawy i budzenia świadomości społecznej na temat
zaburzeń psychicznych, a także promowanie postaw zrozumienia, akceptacji i tolerancji dla osób
z zaburzeniami psychicznymi. Upublicznienie SPOT-u na stronie MGOPS oraz rozesłanie materiału
do szkół oraz placówek z terenu Miasta i Gminy Sztum.
2) Przeprowadzenie rozeznania rynku oraz podpisanie umowy na organizację grupy wsparcia
„MAMY MOC”. Zaplanowanie spotkań grupy na grudzień 2020 r. z uwzględnieniem
obowiązujących obostrzeń.
3) Prelekcja „W zdrowym duchu zdrowe ciało”: rozeznanie rynku oraz podpisanie umowy
z prelegentami biorącymi udział w nagraniu prelekcji, która ma na celu zwrócenie uwagi
społeczności lokalnej na problematykę zaburzeń psychicznych wywoływanych m.in. stresem czy
presją społeczną oraz promowanie zdrowia psychicznego.
4) Warsztaty „Zmysły i pomysły”: rozeznanie rynku oraz podpisanie umowy na przygotowanie
warsztatów dla uczniów SOSW Uśnice oraz uczestników ŚDS Czernin. Przekazanie trzech pakietów
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warsztatów pudełkowych wraz z filmem instruktarzowym.
3. Projekt pn. „Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”:
1) Sporządzenie oraz podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu.
2) Przygotowanie dokumentacji rekrutacyjnej w ramach projektu.
3) Przygotowanie harmonogramu realizacji działań przez Partnera Wiodącego.
4) Rozeznanie rynku na świadczenie usługi psychologa, prawnika oraz mediatora w Punkcie
Konsultacyjnym Poradnictwa Rodzinnego; usługi asystenta rodziny, usługi asystenta osobistego
osoby niepełnosprawnej, usług opiekuńczych, usługi Telemedycyny, usługi asystenta osoby starszej,
usługi opieki wytchnieniowej, organizacji warsztatów oraz grupy wsparcia dla opiekunów
faktycznych osób niepełnosprawnych.
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.
Z uwagi na zawieszenie stacjonarnej działalności Klubu od dnia 02.11.2020 r. wsparcie udzielane
jest w formie zdalnej.
6. W dniu 26.10.2020 r. złożona została fiszka w ramach konkursu w ramach Poddziałania 6.2.2.
Rozwój usług społecznych oraz Działania 7.3. Infrastruktura społeczna RPO WP 2014-2020.
Wartość projektu 6.2.2. –712 750,00 zł (wkład własny- 35 637,50 zł). Wartość projektu 7.3.–
1 299 000,00 zł (wkład własny- 194 850,00 zł).
7. Zadanie publiczne pn. „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior +” w ramach Programu
Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2020 - Klub Senior + AMATOR:
1) Weryfikacja wydatków poniesionych w m-cu październiku oraz listopadzie 2020 r. w ramach
realizowanych działań w Klubie Senior +.
2) Weryfikacja list obecności za miesiąc październik i listopad 2020 r. oraz przygotowanie listy
odpłatności.
3) Zawarcie z PUW w Gdańsku aneksu do umowy na realizację zadania, uwzględniającego zmiany
w kosztorysie.
4) Przygotowanie i ogłoszenie konkursu na prowadzenie Klubu Senior+ AMATOR w roku 2021.
5) Od dnia 27.10.2020 r. do odwołania działania w Klubie Senior+ AMATOR realizowane są
w trybie zdalnym w porozumieniu ze Stowarzyszeniem „Labuntur Anni” oraz PUW w Gdańsku.
Zawieszenie stacjonarnej działalności Klubu na podstawie decyzji Wojewody nastąpiło od dnia
02.11.2020 r.
8. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy
Sztum wydano 2814 Kart tradycyjnych oraz 521 elektronicznych. Liczba rodzin, które otrzymały
SKDR wynosi 841.
9. Teleopieka, tzw. „Guzik życia” – 10 osób.
10. „Koperta życia” - 215 osób.
11. Realizacja programu „Opieka wytchnieniowa całodobowa – edycja 2020” – Rekrutacja 5 osób,
obecnie udzielono wsparcia 4 osobom. Program realizowany jest przy współpracy ze
Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” w Sztumie.
12. 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.
13. Realizacja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, tą formą
wsparcia objęte są obecnie 4 osoby niepełnosprawne w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
20 | S t r o n a

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

Asystenci zatrudnieni są przez MGOPS na umowę zlecenie. W listopadzie br. został sporządzony
aneks do umowy dla asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, który objął swoimi usługami
dodatkowo jedną osobę.
14. Przygotowanie dokumentacji konkursowej oraz ogłoszenie w dniu 30 listopada konkursu dot.
zadań publicznych realizowanych w 2021 r. tj.: specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, Środowiskowego Domu Samopomocy, schronienia i Dziennego
Ośrodka Wsparcia. Przygotowanie nowego Zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej.
15. Realizacja Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”, w tym
przygotowanie procedur, kalkulacji koszów, oświadczenia o chęci przystąpienia do Programu, umów
z firmą realizującą usługę wsparcia, informacji i plakatu na stronę internetową. Odbieranie zgłoszeń
i sporządzanie zakupów dla seniorów przez pracowników socjalnych. Ze wsparcia w ramach
Programu skorzystało dotychczas 5 seniorów.
16. Przygotowanie sprawozdania jednorazowego:
1) dot. liczby wydanych decyzji w sprawie świadczeń zdrowotnych,
2) dot. stażu adaptacyjnego,
3) dot. programu „Wspieraj Seniora”,
4) dot. finansowania dotacji w ramach zadań zleconych,
5) dot. terminali mobilnych.
17. Wydawanie decyzji zmieniających dot. posiłków w szkole na formę pieniężną w ramach programu
„Posiłek w szkole i w domu”. Łącznie wydano 56 decyzji dla 98 uczniów.
18. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020:
1) Monitorowanie 4 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, motywując do podjęcia leczenia.
2) Praca z rodzinami, gdzie dochodzi do przemocy we współpracy z przedstawicielami GZI oraz
członkami GR – 18 rodzin.
3) Do GKRPA zostało zgłoszonych 5 osób.
4) Wobec 17 osób prowadzenie postępowania o leczenie odwykowe.
5) Odbycie 1 wspólnego posiedzenia GKRPA.
6) W Punkcie Konsultacyjnym „Krokus” udzielono 79 porad.
7) Przeprowadzono kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sztum.
8) Rozstrzygnięto konkurs na wykonanie filmu/spotu, którego tematem było przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie. Konkurs skierowany był do uczniów ze szkół z terenu Miasta i Gminy Sztum.
Wręczono dyplomy i bony podarunkowe dla wszystkich, którzy wzięli udział w konkursie.
19. Realizacja projektu pt. „Sztum przeciwko przemocy w rodzinie” w ramach Programu
Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W
TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. W okresie
międzysesyjnym odbywały się konsultacje w ramach mobilnego punktu konsultacyjnego tj.
psychologa i prawnika.
20. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie:
1) W okresie międzysesyjnym do Przewodniczącej GZI wpłynęło 6 Niebieskich Kart.
2) Zwołano 12 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
członkami grup roboczych – 8 rodzin.
4) W dniu 26.11.2020 r. - superwizja (on-line) dla członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz posiedzenie GZI.
21. Dział Realizacji Zadań Zleconych
1) W okresie od 21.10.2020 r. do 09.12.2020 r. przyjęto ogółem: 248 wniosków, wydano 501
decyzji/ informacji administracyjnych, obsłużono łącznie 476 osób.
2) Wysokość wypłaconych wszystkich świadczeń w miesiącu listopadzie 2020 r. wyniosła:
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2.103.675,17 zł.
3) Wydano 2 zaświadczenia do wniosku o „czyste powietrze” o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na członka gospodarstwa domowego.
4) Liczba świadczeniobiorców otrzymujących wypłaty na przykładzie m-ca listopada 2020 r.:
a) zasiłki rodzinne
282 osoby
b) świadczenie rodzicielskie
40 osób
c) jednorazowa zapomoga
10 osób
d) świadczenia opiekuńcze
789 osób
e) fundusz alimentacyjny
117 osób
f) dodatki mieszkaniowe i energetyczne
272 osoby
g) świadczenie wychowawcze
2971 dzieci
h) dobry start
13 dzieci.
22. Dział Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług.
1) W okresie międzysesyjnym sporządzono 217 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń
z pomocy społecznej.
2) W okresie międzysesyjnym z pomocy finansowej skorzystało 238 rodzin (538 osób w rodzinie)
oraz z pomocy niefinansowej 181 rodzin (474 osoby w rodzinie).
W roku 2020 r. z pomocy finansowej i niefinansowej skorzystało 439 rodzin, tj. 918 osób w rodzinie,
a świadczenie przyznane decyzją miało 460 osób.
3) Przeprowadzono 122 wywiady środowiskowe, podpisano 4 nowe kontrakty socjalne.
4) W schroniskach przebywało 10 klientów.
5) W DPS przebywało 12 mieszkańców MiG Sztum, a w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie
(RDP) przebywało 7 podopiecznych (w tym 6 z terenu naszej gminy).
Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 26 osób, natomiast w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 10 osób.
6) Ze wsparcia w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie korzystało 15 seniorów.
7) Z terapii prowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie (ŚDS) korzystało
18 niepełnoprawnych osób.
8) Świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności na czas zawieszenia zajęć stacjonarnych
w placówkach oświatowych w zastępstwie za posiłek otrzymało 98 uczniów na łączną kwotę
16 425,60zł. Zostało wydanych 56 decyzji administracyjnych.
9) Ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych objęto 14 osób.
10) Świadczenie pracy socjalnej: 100 rodzin (244 osoby), w tym świadczenie wyłącznie pracy
socjalnej, bez udzielenia pomocy finansowej: 33 rodziny (90 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 1 rodzina korzystała z pomocy rodziny wspierającej.
13) Nadzór i monitoring rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego (500+), doradzanie
rodzicom w odpowiednim wydatkowaniu przyznanych pieniędzy.
14) W okresie międzysesyjnym interwencje pracowników socjalnych w związku ze zgłoszeniami
w przypadku 9 rodzin, w tym w 6 rodzinach, gdzie są dzieci.
15) W okresie międzysesyjnym wszczęcie 4 procedur „Niebieskie Karty” przez pracowników
socjalnych w związku z podejrzeniem występowania przemocy, w tym w 3 rodzinach, gdzie są
dzieci.
16) Zapoznanie się z wytycznymi Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020,
kontakt z Bankiem Żywności w Tczewie (gdzie w dniu 24.06.2020 r. MGOPS w Sztumie złożył
deklarację uczestnictwa). Wstępny termin podpisania umowy i pozyskania żywności: styczeń 2021.
17) Od miesiąca października b/r. w pieczy zastępczej umieszczonych jest 29 dzieci, w tym 18
w zawodowej lub spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz 11 dzieci w Domu dla Dzieci. Odpłatność
za rodzinę zastępczą za miesiąc październik 2020 r. wyniosła 7412,55, za miesiąc listopad 2020 r.–
22 | S t r o n a

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

9095,94 zł, natomiast za pobyt w Domu Dziecka – 12247,97 zł za miesiąc październik 2020 r.,
11248,27 zł za miesiąc listopad 2020 r. W dniu 29.10.2020 r. jedno z dzieci przebywających w Domu
dla Dzieci ukończyło 18 lat i opuściło pieczę zastępczą.
18) Działania związane z przygotowaniem „Szlachetnej Paczki”. Łącznie przygotowano 14
paczek, w tym sprzęt gospodarstwa domowego oraz dostarczono tonę węgla. Wartość paczki to ok.
3500 zł.
19) Udział w I warsztatach dotyczących prac nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata
2021-2030.
20) Udział spotkaniu online dot. prac nad projektem Regionalnego Programu Strategicznego w
zakresie edukacji i kapitału społecznego.
23. 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 koronawirusa
SARS-CoV-2.
3) Rozdysponowanie żywności z magazynu osobom najbardziej potrzebującym (w okresie
międzysesyjnym przekazano paczki żywnościowe 34 rodzinom (tj. 81 osobom). Od początku
trwania pandemii paczkę żywnościową otrzymało łącznie 158 rodzin, tj. 398 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 marca 2021 roku.
Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie
miejsc przedszkolnych dla 10 dzieci 3-4 letnich w Punkcie Przedszkolnym w Nowej Wsi oraz
zapewnienie atrakcyjnej, wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 5 przedszkolach, dla
których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum. W ramach projektu zaplanowano:
− organizację
specjalistycznych zajęć (m.in.: zajęć logopedycznych, korekcyjnokompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć kształtujących kompetencje emocjonalnospołeczne, terapii pedagogicznej) dla dzieci w wielu 3-6 lat uczęszczające do Publicznego
Przedszkola w Sztumie, w Czerninie, w Gościszewie, do Oddziału Przedszkolnego i Punktu
Przedszkolnego w Nowej Wsi,
− organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne (m.in.:
zajęcia językowe, pogotowie dydaktyczne, warsztaty naukowo-techniczne, zajęcia
matematyczno-przyrodnicze, zajęcia programowania, wyjazdy edukacyjne) dla dzieci w
wieku 3-6 lat uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Sztumie, w Czerninie,
w Gościszewie, do Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego w Nowej Wsi,
− organizację szkoleń dla nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu indywidualnej pracy
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
− organizację szkoleń dla nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności w posługiwaniu
się technologią informacyjno-komunikacyjną oraz stosowania nowoczesnych metod i form
pracy sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych,
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− 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 projektu:
− w Publicznym Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
realizowano zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze. Zajęcia odbywały się od
poniedziałku do piątku w godz. 14:00-17:00,
− 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 realizowano
zajęcia specjalistyczne i zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności
uniwersalne,
− przygotowano postępowanie pn. Dostawa mebli przedszkolnych do Publicznego Punktu
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. Dokonano wyboru Wykonawcy
i podpisano umowę w celu realizacji zadania na kwotę 9.999,10 zł. Termin realizacji
zadania upływa w dniu 28.12.2020 roku,
− prowadzono nadzór finansowy nad projektem oraz obsługę finansową projektu.
2. W ramach Programu Pomorskie Żagle Wiedzy Edukacja Morska i żeglarska:
1) Dokonano uzgodnień i negocjacji dot. Koncepcji kształtowania kompetencji kluczowych
uczniów poprzez edukację morską i żeglarską oraz przygotowano szczegółowy budżet
projektu. 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) Koncepcja obejmuje 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,
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3.

4.

5.

6.

7.

− 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) Całkowita wartość przygotowanego projektu wynosi 197.400,00 zł.
4) koncepcja w wyniku uzgodnień z DEFS Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku została
włączona do zakresu przedsięwzięcia strategicznego. Miasto i Gmina Sztum na tej
podstawie może 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”.
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) projekty zostały rozliczone, a środki finansowe II transzy dotacji przekazane na konta
stowarzyszeń,
2) przygotowano rozliczenia pożyczki i dokonano zwrotu pożyczki udzielonej przez Miasto
i Gminę Sztum dla ww. stowarzyszeń w celu sfinansowania zrealizowanych w ramach
projektów działań.
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 dokonano zakupu
nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II
w Sztumie o wartości 15.000 zł. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem
sprawozdania z rozliczenia zadania.
W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 „MALUCH +” 2021 przygotowano wniosek o pozyskanie dofinansowania na pokrycie
części kosztów funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Publicznym Żłobku
w Sztumie.
W ramach Rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole”:
W okresie międzysesyjnym
1) dokonano odbioru wykonanych prac związanych z remontem instalacji elektrycznej
w kuchni i stołówce w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie. Wartość prac remontowych
wyniosła 15.867,00 zł,
Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach
2020-2022.

25 | S t r o n a

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

Rozliczono wydatki na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych w wysokości
5.333,62 zł.
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. Głównym 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 sprawozdawczym:
− 28.10.2020 roku odbyły się ostanie zajęcia nauki pływania na basenie w Kwidzyńskim
Centrum Sportu i Rekreacji.
9. Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Zdalna szkoła+:
W okresie międzysesyjnym przygotowano i złożono wniosek o płatność rozliczający zadanie.
10. Rezerwa oświatowa subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych w Zespole Szkół w Czerninie:
W okresie międzysesyjnym:
1) przygotowano postępowanie pn. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego.
Dokonano wyboru Wykonawcy i podpisano umowę w celu realizacji zadania na kwotę
31.209,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Dostawa obejmowała 4 kamery
internetowe, 4 drukarki, 2 monitory interaktywne, laptop oraz wizualizer,
2) przygotowano postępowanie pn. Dostawa pomocy dydaktycznych. Dokonano wyboru
Wykonawcy i podpisano umowę w celu realizacji zadania na kwotę 41.354,03 zł. Zadanie
zostało zrealizowane. Obecnie trwają prace związane z rozliczeniem zadania. Dostawa
obejmowała pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć z biologii, chemii, geografii i fizyki.
11. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania lub usługi przydatnych
w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na
odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - 500 zł dla nauczyciela
W okresie międzysesyjnym:
1) dyrektorzy szkół oraz nauczyciele do dnia 7 grudnia 2020 roku złożyli wnioski o uzyskanie
dofinansowania,
2) obecnie trwa weryfikacja merytoryczna wniosków i przygotowanie do wypłaty
świadczenia. Dla Miasta i Gminy Sztum jest to kwota 66.500,00 zł. Kwota w pełni
zabezpiecza środki na wypłatę świadczeń dla nauczycieli. Środki finansowe muszą zostać
wypłacone do 31.12.2020 roku.
II. Realizacja działań związanych z obsługą administracyjno-finansową szkół oraz zadań
własnych gminy w zakresie oświaty.
1. Realizując obowiązki w zakresie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum przygotowano informację dla
Kuratorium Oświaty w Gdańsku dotyczącą wysokości kwoty, która nie zostanie wykorzystania
do końca roku budżetowego w ramach przyznanej dotacji na 2020 rok.
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2. Realizując obowiązki w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum wydano
6 decyzji przyznających dofinansowanie. Na powyższe zadanie wykorzystano dotacje
z Funduszu Pracy w wysokości 40.405,00 zł.
Przygotowano 4 decyzje administracyjne w celu obniżenia wysokości opłaty stałej
za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego lub Kartę dużej rodziny.
Od dnia 09.11.2020 roku zawieszone zostały zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych. Edukacja zdalna jest prowadzona na wszystkich etapach szkół podstawowych.
W formie stacjonarnej zajęcia prowadzone są w przedszkolach i w oddziałach „0” przy
szkołach podstawowych.
W Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) dla podobszaru Opieka nad dziećmi do lat 3 (OP3) do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego sporządzano 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 12.10.2020 roku. W sprawozdaniu informujemy
o częściowym lub całkowitym zamknięciu żłobka jeśli takie miało miejsce w okresie
sprawozdawczym.
Przygotowano informację dot. poszczególnych szkół do sprawozdania dot. zarządzania
kryzysowego.
W dniu 18.11.2020 roku wypłacono wyrównania podwyżek wynagrodzeń dla pracowników
administracji i obsługi w szkołach, przedszkolach i w żłobku. Podwyżki były przyznane
z wyrównaniem od dnia 01.07.2020 roku.
Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z dniem 1 listopada 2020 roku
dokonano aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2020 roku oraz statystycznej liczby dzieci
będącej podstawą ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych. Informacja o aktualnej wysokości dotacji została ogłoszona na BIP Miasta
i Gminy Sztum. Dokonano również przeliczenia dotacji należnej i wypłaconej od stycznia 2020
roku.
W dniu 26.11.2020 roku przeprowadzono postepowanie egzaminacyjne dla 1 nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (nauczyciel wychowania
przedszkolnego). Nauczyciel zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum. Do 31.12.2020 roku wydany zostanie akt nadania stopnia
nauczyciela mianowanego.
W dniu 09.12.2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowotnej rozpatrującej wnioski
o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Łącznie wypłynęło 60 wniosków
o przyznanie pomocy zdrowotnej. Komisja przyznała pomoc w łącznej wysokości 13 220,00
zł. Każda osoba, która złożyła wniosek otrzymała wsparcie z funduszu zdrowotnego.
W dniu 09.12.2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia
wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum. Komisja dokonała
analizy 47 wniosków. W kategorii dla najlepszych absolwentów przyznano 6 stypendium na
łączną kwotę 6.000,00 zł. W kategorii za szczególne wyniki i osiągnięcia w nauce dla uczniów
klas V i VI przyznano 10 stypendium na łączną kwotę 7.000,00 zł, natomiast dla uczniów klas
VII i VIII przyznano 22 stypendium na łączną kwotę 22.000,00 zł.
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12. Rozliczono koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej uczniów niepełnosprawnych

uczęszczających do SOSW w Barcicach i Uśnicach.
13. Przygotowano dane dotyczące prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum placówek
oświatowych. Dane posłużą do przygotowania diagnozy stanowiącej podstawę sporządzenia
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum.
14. Przygotowano odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej dot. tworzenia miejsc
przedszkolnych.
15. Przygotowano cząstkową ocenę pracy dyrektora Zespołu Szkół w Czerninie Pani Bożeny
Andrzejewskiej. Ocenę cząstkową przekazano Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty.
III. Realizacja prac remontowych w budynkach oświatowych:
1. W budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie wykonano remont
dachu. Wartość zadania wyniosła 35.700,00 zł.
2. Trwają prace związane z czyszczeniem elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana
Pawła II w Sztumie. Zadanie obejmuje mycie oraz odgrzybienie z mchów i porostów elewacji
budynku. Wartość zadania wynosi 35.000,00 zł.
3. Podpisano umowę z Wykonawcą na remont ogrodzenia Zespołu Szkół w Czerninie. Termin
realizacji zadania upływa w dniu 31.05.2021. Wartość zadania wynosi 52.004,00 zł.
4. Podpisano umowę z Wykonawcą na Wykonanie remontu systemu monitoringu wizyjnego
w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie. Termin realizacji
zadania upływa do dnia 12.02.2021 roku. Wartość zadania wynosi 39.960,00 zł.
IV. Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
− 27.10.2020 roku - uczennica Julia Strąk z klasy VIIC została laureatką ogólnopolskiego
konkursu - Quiz Finansowy dla Juniorów (edukacyjny konkurs online z zakresu finansów
i cyberbezpieczeństwa, organizowany jako element programu „Bankowcy dla Edukacji
Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL” przez Warszawski Instytut Bankowości).
W nagrodę otrzymała tablet.
− 28.10.2020 roku- – odbyła się wycieczka wyjazdowa klasy III A,B do Szkoły Łacińskiej
w Malborku na warsztaty : "Od ziarenka do bochenka", "Mały podróżnik - Włochy".
− 30.10.2020 roku – w ramach kształtowania wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór
sztuki filmowej uczniowie klasy 1-3 byli w kinie na film "Trolle 2".
− 05.11.2020 roku – w klasach 1-3 obchodzono Dzień Postaci z Bajek – szkolny konkurs na
pomysłowe przebranie oraz czytanie bajek w bibliotece.
− 15.11.2020 roku – przyznanie certyfikatu Szkoła Przyjazna Osobom Niewidomym,
podsumowanie udziału w kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”
− Od
20.11.2020 roku – wirtualny kiermasz książki - Księgarnia Tuliszków
http://www.ksiegarnia-tuliszkow.pl/
− 20.11.2020 roku - Bądź życzliwy każdego dnia – obchody Międzynarodowego Dnia
Życzliwości i Pozdrowień, wykonanie laurki dla medyków w podziękowaniu za opiekę
i pomoc w walce z Covid-19.
− 25.11.2020 roku – obchodzono Dzień Pluszowego Misia - prezentacja multimedialna, konkurs
na misia ze szmatki kuchennej.
− 27.11.2020 roku - udział uczniów w Ogólnopolskim konkursie ekologicznym Eko-Planeta.
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− Od 29.11.2020 roku - początek akcji „Ręcznie robione, a nie kupione”, która polega na
przygotowaniu upcyklingowych dekoracji i prezentów świątecznych. „Upcykling” -forma
przetwarzania odpadów, w wyniku której powstają produkty traktowane jako bardzo
wartościowe rzeczy; pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i ilość materiałów
wykorzystywanych w produkcji pierwotnej.
− 30.11.2020 roku – odbyły się klasowe Andrzejki on-line.
− 01.12.2020 roku - udział uczniów w szkolnym konkursie plastycznym Moje hobby początkiem do kariery.
− 03.12.2020 roku – w ramach XXX edycji ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych
„Świetlik” – nagrodzony został Cyprian Piróg, wyróżnienia otrzymali: Adriana Truty 6 c,
Weronika Szumowska 7d, Maciej Kopczyński 7a, Natalia Serkowska 3c, Miłosz
Karczmarczyk 4a.
− 04-08.12.2020 roku – odbył się 3. etap ogólnopolskiego konkursu czytelniczego Wielki
Maraton Czytelniczy.
− 07.12.2020 roku – zorganizowano klasowe Mikołajki on-line, odbyło się również
Mikołajkowe spotkanie w kl. 7 b inspirowane przez KreatywnaPedagogika.
− 10.12.2020 roku – odbyło się podsumowanie akcji „Zbieramy baterie i telefony komórkowe”.
− 15.12.2020 roku – ogłoszenie wyników konkursu plastycznego – „Przygotowania do świąt
w moim domu”, organizowanego przez Uniwersytet Dzieci w Klasie.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:
− 30.10.2020 roku – odbyły się Szkolne obchody Halloween;
− 11.2020 roku – zmodernizowano szatnię klas 1-3, indywidualna szafka dla ucznia;
− 01.11.2020 roku – w ramach akcji „Szkoła pamięta” odwiedzono groby zasłużonych
mieszkańców naszego miasta oraz lokalne miejsca pamięci, a także groby naszych bliskich;
− 02.11.2020 roku – odbyły się obchody Zaduszek;
− 05-06.11.2020 roku – Przygotowanie uczniów kl. I-III do pracy w systemie zdalnym zaplanowanie działań. Zachowania pożądane w pracy zdalnej. Podanie uczniom i rodzicom
instrukcji logowania się na e-lekcje.
− 09-10.11.2020 roku – Lekcje wychowawcze poświęcone upamiętnienia Święta Niepodległości
− 11-12.11.2020 roku – Wirtualne obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
− 12.11.2020 roku – Zasady bezpieczeństwa w Internecie. Cyberprzemoc - co to jest i jak jej
przeciwdziałać. Pogadanka, oglądanie filmów o podanym temacie: Sieciaki.pl - Bezpieczny
Internet, 321 Internet- Dobry żart, Szanuj innych w Internecie, Małe zdjęcie, duży problem.
− 13.11.2020 roku – odbyły się szkolne obchody „Dnia Seniora”.
− 16.11.2020 roku – nagroda w realizowanym przez świetlicę szkolną projekcie Mega Misja.
− 18.11.2020 roku – sfinalizowanie, odbiór zamówionych robotów zgodnie ze specyfikacją
projektu konkursowego na kwotę 1600 USD.
− 18.11.2020 roku – udział uczniów w IV Biegu Erasmusa organizowanego przez Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji – III miejsce.
− 17- 18.11.2020 roku – konsultacje, zebrania z rodzicami. Podsumowanie dotychczasowych
wyników w nauce i zachowaniu. Nauka zdalna - odbiór przez rodziców. Ukierunkowanie
rodziców na pomoc swoim dzieciom w nauce zdalnej. Komunikaty - zajęcia logopedyczne
w formie online, konkursy, sprawy różne.
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− 20–21.11.2020 roku – Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Pogadanka nt. Czym jest
życzliwość, Masz problem - zgłoś, Kodeks Kumpla z wykorzystaniem strony internetowej
"Klub Kumpli - Bądź kumplem, nie dokuczaj". Przeprowadzenie quizu "Jakim przyjacielem
jesteś?".
− 20.11.2020 roku – szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.
− 21.11.2020 roku – udział w IV Pomorskiej uczniowskiej konferencji naukowej organizowanej
w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” pod hasłem „Cywilizacja kontra Natura”.
− 24.11.2020 roku – odbyły się zajęcia z Policjantem w klasach ósmych – odpowiedzialność
karna nieletnich.
− 23-27.11.2020 roku – Diagnozy z przedmiotów egzaminacyjnych w klasach ósmych.
− 25.11.2020 roku – przystąpienie szkoły do programu „Szlachetna Paczka”
− 25.11.2020 roku – obchodzono Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia - symbolu dobra,
miłości, ciepła, łagodności i opiekuńczości, czyli tego, czego jako ludzie bardzo pragniemy.
− 28.11.2020 roku – zakończenie zajęć na basenie w ramach projektu „Umiem pływać”.
− 25-27.11.2020 roku – szkolne obchody Andrzejek.
− 29.11.2020 roku – udział w Ogólnopolskich zawodach w ramach programu ”Lekkoatletyka dla
każdego” – 4 miejsce skok w dal M. Majewska, 3 miejsce O. Lewandowski.
− 03.12.2020 roku – rozstrzygnięcie XIII edycji konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik–
wyniki: 2 nagrody główne, 5 nagród, 4 wyróżnienia w kategorii klas 1-3.
− 03.12.2020 roku – przesłanie prac na konkurs plastyczny organizowany przez Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim pt. ”Zdrowe, smaczne,
kolorowe – kupuję produkty krajowe”.
− 04.12.2020 roku – szkolne obchody Mikołajek.
3. Zespół Szkół w Czerninie:
− Uczniowie klasy pierwszej zdobyli 1 miejsce na VII Festiwalu Piosenki Ułańskiej
zorganizowanym przez SCK. W tym roku festiwal miał formę hybrydową. Występ został
nagrany i przekazany do SCK. Natomiast pięć dziewczynek z grupy dzieci 6-letnich
z przedszkola zajęły drugie miejsce w swojej grupie wiekowej.
− Uczniowie przystąpili do Pomorskiej Ligi Zadaniowej. Konkurs stanowi część projektu Zdolni
z Pomorza. Do drugiego etapu powiatowego z chemii zakwalifikowała się Julia Łabiak,
uczennica klasy VIII.
− „Drzewo w obiektywie” pod takim hasłem odbył się Międzygminny Konkurs Fotograficzny,
który miał miejsce w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.
W konkursie brało udział czternaścioro uczniów ze szkoły. Tytuł Laureata Konkursu zdobyli:
Oliwier Januchta, klasa I, Małgorzata Maczyszyn, klasa I, Miłosz Perwenis, klasa I, Julia Korc,
klasa V, Igor Chańko, klasa VI b, Maja Wesołowska, klasa VII b.
− Najmłodsi wolontariusze ze szkoły przygotowali dla seniorów z Daru Serca z okazji Mikołajek
kolorowe anioły symbolizujące dobro płynące z dziecięcych serc do serc.
− W listopadzie 11 uczniów wzięło udział w między powiatowym konkursie „Plebiscyt na
Powiślu w 1920 roku” organizowanym przez Powiślańską Grupę Działania. Konkurs odbył się
w dwóch kategoriach: wiedzy historycznej i pracy plastycznej. Wszyscy uczniowie zajęli
wysokie lokaty, a niektórzy zdobyli nagrody w dwóch kategoriach. Zwycięzcy z wiedzy
historycznej: Julia Łabiak- I miejsce, Maja Pietrzyk II miejsce, Julia Powierza II miejsce, Igor
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Chańko III miejsce. Zwycięzcy z .pracy plastycznej: Maja Pietrzyk- I miejsce, Aleksandra
Cichacka- II miejsce, Julia Powierza- II miejsce, Maja Wesołowska- III miejsce, Igor Chańko
-IV miejsce, Julia Łabiak- V miejsce, Natalia Cichacka- VI miejsce, Antonina Pobran- VII
miejsce, Wiktoria Żyła- VIII miejsce.
− Uczniowie Iga Sztandarska, Olivier Śrutkowski, Maja Wesołowska zakwalifikowali się do
udziału w dodatkowych zajęciach z matematyki w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”,
natomiast Jacek Zołotar będzie uczestniczył w zajęciach z informatyki.
− Uczeń Jacek Zołotar zakwalifikował się do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego oraz do etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Matematycznej organizowanej
w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.
− W ramach współzawodnictwa sportowego Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
zorganizował zawody on-line pod nazwą Bieg po zdrowie. Każdy uczestnik musiał przebiec
dystans adekwatny do swojej kategorii wiekowej z aplikacją, która rejestruje czas, dystans
oraz trasę biegu i przesłać do 22 listopada scan wyniku zraz ze zgodą rodziców do WSzZS
w Gdańsku. Udział w biegu wzięło dwoje uczniów. Julia Korc z klasy V zajęła 10 miejsce na
63 uczestniczki biegu oraz Igor Chańko z klasy VI b, który uzyskał 25 wynik na 65
startujących.
− 20.11.2020 roku - przedszkolaki obchodziły Dzień Praw Dziecka. Poznały swoje prawa
i wykonały pracę plastyczną ''Mam prawo do zabawy". Podsumowaniem dnia była nauka
piosenki ''Moje prawa".
− 25.11.2020 roku dzieci z przedszkola obchodziły Dzień Misia. Najpierw ku ogromnemu
zaskoczeniu na ekranie telewizora pojawiły się ich ulubione misie. Zdjęcia misiów przesłali
wcześniej rodzice o czym dzieci nie wiedziały. Ogromną radość sprawił im widok misiów,
a później rozpoznawanie czyj to miś. Następnie dzieci wykonały misie z balonowymi
brzuszkami, śpiewały i tańczyły misiowe piosenki. Było również małe co nieco i wizyta
Kubusia Puchatka.
− 28.11.2020 roku - Uczniowie klasy III uczestniczyli w ostatnich zajęciach projektu
Powszechnej Nauki Pływania "Umiem Pływać 2020". Wszyscy uczestnicy projektu na
zakończenie otrzymali pamiątkowe dyplomy.
− 04.12.2020 roku - odwiedził dzieci z Przedszkola niezwykły gość. Radość dzieci była
ogromna. Na wizytę Mikołaja dzieci przygotowywały się wcześniej, pilnie ćwiczyły, aby
zagrać Mikołajowi zimową melodię na dzwonkach, zaśpiewać piosenkę i powiedzieć
wierszyk. Swoim występem zachwyciły Mikołaja, który obdarował ich wspaniałymi
prezentami. A co najważniejsze obiecał, że wkrótce znowu ich odwiedzi.
4. Zespół Szkół w Gościszewie:
− Listopad – grudzień zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki biologii, chemii, fizyki,
geografii w ramach otrzymanej dotacji rządowej – 75 000,00 zł.
− Uczniowie przystępują do Konkursów Przedmiotowych Pod Patronatem Kuratorium Oświaty
W Gdańsku.
− Ze względu na zwiększone zagrożenie epidemiologiczne uczniowie klas I-VIII uczą się
w trybie zdalnym ( w oparciu o MICROSOFT TEAMS ).
− 28.11.2020 roku – zakończenie zajęć na basenie w ramach projektu „Umiem pływać”.
− Listopad-grudzień prowadzone są prace w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych na
budynku szkoły – odbiór prac nastąpi 14 grudnia.
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− Dla dzieci z grup przedszkolnych zostały przygotowane paczki z okazji MIKOŁAJA.
− Nauczyciele złożyli wnioski o zwrot pieniędzy w ramach „Rządowego wsparcia dla
nauczycieli 500 zł na naukę zdalną”- przekazano do realizacji.
5. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:
− prowadzono nauczanie w trybie zdalnym w oparciu o platformę MEET, nauczyciele
prowadzili zajęcia ze szkoły,
− prowadzono zajęcia stacjonarnie w Oddziale Przedszkolnym i Punkcie Przedszkolnym – były
przerywane kwarantanną dzieci z powodu epidemii,
− dokonano zakupów wyposażenia – ławki i krzesła do 2 klas oraz stoły do pracowni
komputerowej,
− przeprowadzono spotkania z rodzicami w trybie zdalnym,
− odbyły się 2 rady szkoleniowe dla kadry pedagogicznej
6. Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie:
− 29.10.2020 roku – w trzech grupach 6-latków odbył się Bal Dyniowy, a grupa 4-latków
obchodziła Dzień Dyni;
− 30.10.2020 roku – w grupie 3-latków odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka
i nadanie imienia grupie „Mróweczki”;
− 29-30.10.2020 roku – w grupie 4-latków i 3-latków, w ramach projektu grupowego „Zmierz
uczucia”, odbyły się zajęcia – Sprawa 2: Smutek;
− 30.10. 2020 roku – w ramach projektu „Magiczna moc bajek” w grupie 6-latków odbyły się
zajęcia pt. „Tworzenie Kodeksu dobrego zachowania”;
− 03.11.2020 roku – w grupie 3-latków, w ramach projektu grupowego „Zmierz uczucia”
odbyły się zajęcia – Sprawa 3: O złości;
− 04.11.2020 roku – udział dwóch grup 6-latków w Festiwalu Piosenki Ułańskiej (zajęcie II
miejsca i zdobycie Gran Prix);
− 05.11.2020 roku – odbyła się próbna ewakuacja przedszkola;
− 05.11.2020 roku – grupa 3-latków i 4-latków obchodziła Międzynarodowy Dzień Postaci
z Bajek;
− 06.11.2020 roku – w grupie 5-latków i 6-latków, w ramach obchodów Międzynarodowego
Dnia Postaci z Bajek, odbył się Bajkowy Bal;
− 09-10.11.2020 roku – Klub Ekoludków obchodził Dzień Jeża w ramach projektu
ekologicznego „O naszą Ziemię dbamy i przyrodę ochraniamy”;
− 10.11.2020 roku – udział wszystkich grup przedszkolnych w ogólnopolskiej akcji „Szkoła
do Hymnu”;
− 12.11.2020 roku – w grupie 6-latków również odbyły się zajęcia w ramach obchodów Dnia
Jeża, a w grupie 3-latków w ramach projektu grupowego „Zdrowy przedszkolak”, odbyły się
zajęcia pt. „ Co to jest zdrowa żywność”;
− 13.11.2020 roku – grupa 6-latków w ramach ogólnopolskiego projektu „Miś Bajduś w krainie
bajkoterapii” realizowała II blok tematyczny pt. „W krainie pszczółki Marzycielki”;
− 13.11. i 16.11.2020 roku – w ramach projektu ekologicznego „O naszą Ziemię dbamy
i przyrodę ochraniamy” grupy należące do Klubu Ekoludka obchodziły „Dzień Czystego
Powietrza”;
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− 16.11.220 roku – w grupie 3-latków w ramach projektu grupowego „Zmierz uczucia” odbyły
się zajęcia – Sprawa 3: O strachu;
− 16.11. i 18.11.2020 roku – w grupie 5-latków odbyły się zajęcia: „Zapoznanie się z postacią
Rekwe”, „Serduszko dla przyjaciela” w ramach projektu „Magiczna moc bajek”;
− 20.112020 roku – „Każdy maluch swoje prawa ma i dobrze je zna” – obchody uroczystości
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka;
− 21.11.2020 roku – włączenie się wszystkich grup przedszkolnych w obchody Dnia Seniora –
wykonanie laurek i nagrania z życzeniami i piosenkami dla podopiecznych Zakładu Opieki
Leczniczej w Szpitalach Sztumskich;
− 24.11.2020 roku – w dwóch grupach 4-latków obchodzono Dzień Kredki;
− 25.11.2020 roku – we wszystkich grupach przedszkolnych świętowano Dzień Pluszowego
misia;
− 30.11.2020 roku – w siedmiu grupach obchodzono uroczystość „Andrzejek” oraz grupa 6latków w ramach ogólnopolskiego projektu „Miś Bajduś w krainie bajkoterapii” rozpoczęła
realizację II bloku tematycznego pt. „W krainie pszczółki Marzycielki”;
− 3.12.2020 roku – grupa 6-latków brała udział w konkursie Codweek 2020 - otrzymanie tytułu
laureatów;
− 04.12. i 11.12.2020 roku - w ramach projektu ekologicznego „O naszą Ziemię dbamy
i przyrodę ochraniamy” grupy należące do Klubu Ekoludka obchodziły „Oszczędzamy
energię”;
− 04.12.2020 roku – grupa 4-latków i 6-latków obchodziła Dzień Osób Niepełnosprawnych;
− 07.12.2020 roku – Mikołajki uroczystość ogólnoprzedszkolna obchodzona w każdej grupie;
− 08.12.2020 roku – w grupie 3-latków i 4-latków, w ramach projektu grupowego „Zmierz
uczucia” odbyły się zajęcia – Sprawa 4: Zawiść;
− 14.12.2020 roku – w ramach projektu ekologicznego „O naszą Ziemię dbamy i przyrodę
ochraniamy” grupy należące do Klubu Ekoludka obchodziły „Dzień Małpy”;
− 27.11, 10.12., 18.12.2020 roku – grupa 3-latków, 4-latków i 6-latków przystąpiła do
ogólnopolskiej akcji „Serce za odwagę” – przygotowanie kartek dla weteranów wojennych.
VIII. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
I. Działania zrealizowane w dniach 26.10. – 01.11.2020 r.
1.

2.

Monitorowanie PROJEKTU „Pod biało – czerwoną” – efektem finalnym uczestnictwa w projekcie
realizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji może być pozyskanie masztu i flagi, która miałaby być
umiejscowiona na Stadionie Miejskim w Sztumie.
Zakup sprzętu i wyposażenia dla grup artystycznych SCK – kontynuacja.

3.

Kontynuowanie demontażu wystawy Przeglądu Sztuki Więziennej- pakowanie i odsyłanie prac
osadzonym wraz z podziękowaniem, koszulką i katalogiem Przeglądu.

4.

Nieodpłatne szkolenie on-line dla pracowników działu impresariatu pn. „Organizacja wydarzeń
kulturalnych”.

5.

Zakończenie naboru do VII Festiwalu Piosenki Ułańskiej- Sztum 2020; przygotowanie list uczestników,
organizacja przesłuchań, zakup nagród.

6.

Udział pracowników Działu Impresariatu w szkoleniu on-line „Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego „Jak przygotować dobry wniosek?”.
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7.

Dystrybucja podziękowań dla uczestników akcji #maseczkiDlaSztumu – kontynuacja.

8.

Kontynuowanie działań związanych z organizacją sztabu WOŚP – rejestracja zbiórki, rozpoczęcie naboru
wolontariuszy.

9.

„Astronomia – moja pasja” - spotkanie autorskie z Michałem Juszczakiewiczem (z projekcją filmu o
Janie Heweliuszu) – odwołane (zlecono przygotowanie prezentacji z filmem).

10.

Przygotowanie specyfikacji zakupów sprzętu do studia filmowego przy SCK.

11.

Udział pracownika w szkoleniu online - „Domowe studio filmowe” – cz.2.

12.

Złożenie wniosku do Funduszu Wsparcia Kultury o dofinansowanie 40% strat spowodowanych
obniżeniem przychodów związanych z COVID-19.

13.

Udział pracownika ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz Kierownika Impresariatu w
szkoleniu on-line pt. „Nowe Prawo zamówień publicznych kluczowe zmiany w zakresie czynności
poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów oraz
trybów” w dniu 21.10.2020.
Udostępnienie na portalu społecznościowym Fb oraz stronie www SCK wystawy fotograficznej pt.
„Sztumskich jezior czar” - Grupy warsztatowej UTW pod kierunkiem Pana Wacława Bieleckiego.

14.
15.

Biblioteka SCK:
* Udostępnianie księgozbioru czytelnikom, udzielanie informacji, pomoc w doborze literatury,
* Zakup nowości wydawniczych (literatura popularnonaukowa)
* Opracowanie formalne i rzeczowe nowości wydawniczych, wprowadzanie zakupionych książek do
inwentarza
* Dezynfekcja biblioteki - przecieranie blatów, klamek, toalet itp. (co 2 godz.), transport zwrotów książek
do kwarantanny, włączanie do księgozbioru książek po przebytej kwarantannie
* Sprzątanie obiektu
* Udział w szkoleniu on-line dla moderatorów DKK „Polska poezja
współczesna” - 26 października 2020 r. w godz. 10.00-13.00.

Działania SCK (stadion, kino, zajęcia z animatorami, imprezy)
Czwartek 29.10.2020
9:00 - 11:00 - Seanse zbiorowe „TROLLE 2” , SP1
15:00-20:00 zajęcia wokalne dla młodzieży od lat 11 – zdalnie.
17:00 - KINO „TROLLE 2”
STADION:
Płyta główna stadion:
18:00-20:00 trening Olimpia Sztum (seniorzy)
ORLIK:
16:30-17:30 trening KS Czernin+ Olimpia Sztum (dzieci)
17:45-19:50 grupa zorganizowana p. Podolski
Piątek 30.10.2020
08:00, 10:00, 12:00 - Seanse zbiorowe „TROLLE 2” , SP1
16:00 - KINO „TROLLE 2”
19:00 – OPERA „Don Pasquale”
STADION:
16:00-17:15 trening KS Czernin + Olimpia Sztum (dzieci grupa I)
17:30- 18:45 trening KS Czernin + Olimpia Sztum (dzieci grupa II)
Sobota 31.10.2020
KINO 16:00 „TROLLE 2”
KINO 18:30 „Numer 32”
KINO 21:00 „Numer 32”
Płyta główna stadion:
11:00-12:40 mecz Olimpia Sztum (junior)- Wietcisa Skarszewy
Płyta główna stadion:
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I. Działania zrealizowane w dniach 02.11.2020 r. – 08.11.2020 r.
1.

Wprowadzenie ROTACYJNEGO SYSTEMU PRACY w SCK.

2.

Przygotowanie wniosków do PROGRAMÓW Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3.

Kontynuowanie demontażu wystawy Przeglądu Sztuki Więziennej- pakowanie i odsyłanie prac
osadzonym wraz z podziękowaniem, koszulką i katalogiem Przeglądu.

4.

Przygotowanie i złożenie PROJEKTU „Wolontariat KROK PO KROKU – UTW dla społeczności” w
konkursie organizowanym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych.

5.

VII Festiwal Piosenki Ułańskiej- Sztum 2020; przygotowanie list uczestników, zakup nagród,
organizacja przesłuchań, przygotowanie i dystrybucja nagród i dyplomów.

6.

Monitorowanie PROJEKTU „Pod biało – czerwoną”.

7.

Dystrybucja podziękowań dla uczestników akcji #maseczkiDlaSztumu – kontynuacja.

8.

Kontynuowanie działań związanych z organizacją sztabu WOŚP – rejestracja zbiórki, rozpoczęcie naboru
wolontariuszy.

9.

Wykład on-line dla członków UTW i uczestników Klubu AMATOR pt. "Bezpieczne Finanse Seniora"
odbędzie się 3.11.2020 r. o godz. 16:00.

10.

Przygotowanie specyfikacji zakupów sprzętu do studia filmowego przy SCK - kontynuacja.

11.

Zakup sprzętu i wyposażenia dla grup artystycznych SCK – kontynuacja.

12.

Biblioteka SCK:
* Udostępnianie księgozbioru czytelnikom, udzielanie informacji, pomoc w doborze literatury,
* Zakup nowości wydawniczych (literatura popularnonaukowa)
* Opracowanie formalne i rzeczowe nowości wydawniczych, wprowadzanie zakupionych książek do
inwentarza
* Dezynfekcja biblioteki - przecieranie blatów, klamek, toalet itp. (co 2 godz.), transport zwrotów książek
do kwarantanny, włączanie do księgozbioru książek po przebytej kwarantannie
* Sprzątanie obiektu.

Poniedziałek 02.11.2020
15:30-19:30 zespół wokalny dziecięcy „Eski Floreski” – zdalnie.
Płyta główna stadion:
16:00-17:30 trening Olimpia Sztum + KS Czernin (dzieci)
ORLIK:
16:30-17:30 trening KS Czernin (dzieci)
17:45-19:50 grupa zorganizowana p. Podolski
Wtorek 03.11.2020
Płyta główna stadion:
18:00-20:00 trening Olimpia Sztum (seniorzy)
ORLIK:
16:00-17:30 trening KS Czernin + Olimpia Sztum (dzieci)
17:45-19:50 grupa zorganizowana p. Bednarski
Środa 04.11.2020
14:00-18:00 zajęcia gry na gitarze – zdalnie.
ORLIK:
16:00-17:30 trening KS Czernin + Olimpia Sztum (dzieci)
18:00-19:50 trening KS Czernin (seniorzy)
Czwartek 05.11.2020
15:00-20:00 zajęcia wokalne dla młodzieży od lat 11 – zdalnie.
STADION:
Płyta główna stadion:
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18:00-20:00 trening Olimpia Sztum (seniorzy)
ORLIK:
16:30-17:30 trening KS Czernin+ Olimpia Sztum (dzieci)
17:45-19:50 grupa zorganizowana p. Podolski
Piątek 06.11.2020
18:00 – KINO – „BANKSTERZY”
STADION:
16:00-17:15 trening KS Czernin + Olimpia Sztum (dzieci grupa I)
17:30- 18:45 trening KS Czernin + Olimpia Sztum (dzieci grupa II)
Sobota 07.11.2020
KINO 18:80 - „BANKSTERZY”
Płyta główna stadion:
10:30-12:00 mecz Olimpia Sztum (junior) – Spójnia Sadlinki
13:00-15:30 mecz Olimpia Sztum (seniorzy) – Wisła Tczew
Niedziela 08.11.2020
18:00 – KINO – „BANKSTERZY”
I. Działania zrealizowane w dniach 09.11.2020 r. – 15.11.2020 r.
1.

Kontynuowanie demontażu wystawy Przeglądu Sztuki Więziennej- pakowanie i odsyłanie prac
osadzonym wraz z podziękowaniem, koszulką i katalogiem Przeglądu.

2.

Kontynuowanie działań związanych z organizacją sztabu WOŚP – rejestracja zbiórki, rozpoczęcie naboru
wolontariuszy.

3.

Monitorowanie PROJEKTU „Pod biało – czerwoną” – efektem finalnym uczestnictwa w projekcie
realizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji może być pozyskanie masztu i flagi, która miałaby być
umiejscowiona na Stadionie Miejskim w Sztumie.
Dystrybucja podziękowań dla uczestników akcji #maseczkiDlaSztumu – kontynuacja.

4.
5.

Kontynuowanie działań związanych z organizacją sztabu WOŚP – rejestracja zbiórki, rozpoczęcie naboru
wolontariuszy.

6.

Przygotowanie specyfikacji zakupów sprzętu do studia filmowego przy SCK - kontynuacja.

7.

Zakup sprzętu i wyposażenia dla grup artystycznych SCK – kontynuacja.

8.

Udział w webinarium WOŚP pt. „O czym pamiętać budując stronę internetową sztabu.

9.

Strojenie ronda 10.11.2020 z okazji Narodowego Święta Niepodległości

10.

Przygotowania oprawy okolicznościowej z okazji Narodowego Święta Niepodległości

11.

Udostępnienie wystawy Powrót Pomorza w granice Rzeczypospolitej. W setną rocznicę 1920-2020
uzyskanej z UMWP.

12.

Przygotowanie wniosków do PROGRAMÓW Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

13.

Biblioteka SCK:
* Udostępnianie księgozbioru czytelnikom, udzielanie informacji, pomoc w doborze literatury,
* Zakup nowości wydawniczych
* Opracowanie formalne i rzeczowe nowości wydawniczych, wprowadzanie zakupionych książek do
inwentarza
* wprowadzenie do katalogu artykułów z prasy regionalnej
* Dezynfekcja biblioteki - przecieranie blatów, klamek, toalet itp. (co 2 godz.), transport zwrotów książek
do kwarantanny, włączanie do księgozbioru książek po przebytej kwarantannie
* Sprzątanie obiektu.
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Poniedziałek 09.11.2020
15:30-19:30 zespół wokalny dziecięcy „Eski Floreski” – zdalnie.
Płyta główna stadion:
18:00-20:00 trening Olimpia Sztum (seniorzy)
ORLIK:
16:00-17:30 trening Olimpia Sztum (dzieci)
17:45-19:50 grupa zorganizowana p. Podolski
Wtorek 10.11.2020
ORLIK:
16:00-17:30 trening KS Czernin + Olimpia Sztum (dzieci)
17:45-19:50 grupa zorganizowana p. Bednarski
Czwartek 12.11.2020
15:00-20:00 zajęcia wokalne dla młodzieży od lat 11 - zdalnie.
ORLIK:
16:30-17:30 trening KS Czernin+ Olimpia Sztum (dzieci)
17:45-19:50 grupa zorganizowana p. Podolski
STADION:
16:00-17:15 trening KS Czernin + Olimpia Sztum (dzieci grupa I)
17:30- 18:45 trening KS Czernin + Olimpia Sztum (dzieci grupa II)
Sobota 14.11.2020
Płyta główna stadion:
10:30-12:00 mecz Olimpia Sztum (junior) – Spójnia Sadlinki
13:00-15:30 mecz Olimpia Sztum (seniorzy) – Wisła Tczew
I. Działania zrealizowane w dniach 16.11. – 22.11.2020 r.
1.

Kontynuowanie demontażu wystawy Przeglądu Sztuki Więziennej- pakowanie i odsyłanie prac
osadzonym wraz z podziękowaniem, koszulką i katalogiem Przeglądu.

2.

Kontynuowanie działań związanych z organizacją sztabu WOŚP – rejestracja zbiórki, rozpoczęcie naboru
wolontariuszy.

4.

Dystrybucja podziękowań dla uczestników akcji #maseczkiDlaSztumu – kontynuacja.

6.

Przygotowanie specyfikacji zakupów sprzętu do studia filmowego przy SCK - kontynuacja.

7.

Zakup sprzętu i wyposażenia dla grup artystycznych SCK – kontynuacja.

11.

Udostępnienie wystawy Powrót Pomorza w granice Rzeczypospolitej. W setną rocznicę 1920-2020
uzyskanej z UMWP.

12.

Przygotowanie wniosków do PROGRAMÓW Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

13.

Biblioteka SCK:
* Zakup nowości wydawniczych
* Opracowanie formalne i rzeczowe nowości wydawniczych, wprowadzanie zakupionych książek do
inwentarza
* Udział w szkoleniu on-line „Projektuj, pisz, działaj- Wszystko co musisz wiedzieć o pozyskiwaniu
środków na realizację pomysłów/ Monika Schmeichel-Zarzeczna- 20.11.2020 godz. 10:00
* Dezynfekcja biblioteki - przecieranie blatów, klamek, toalet itp.
(co 2 godz.), transport
zwrotów książek do kwarantanny, włączanie do księgozbioru książek po przebytej kwarantannie
* Sprzątanie obiektu.

Poniedziałek 16.11.2020
15:30-19:30 zespół wokalny dziecięcy „Eski Floreski” – zdalnie.
ORLIK:
16:00-17:30 trening Olimpia Sztum (dzieci)
17:45-19:50 grupa zorganizowana p. Bednarski
Wtorek 17.11.2020
ORLIK:
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16:00-17:30 trening Olimpia Sztum (dzieci)
18:00-19:50 trening Olimpia Sztum (senior)
Środa 18.11.2020
14:00-18:00 zajęcia gry na gitarze – zdalnie.
ORLIK:
18:00-19:50 trening Olimpia Sztum (senior)
Czwartek 19.11.2020
15:00-20:00 zajęcia wokalne dla młodzieży od lat 11 – zdalnie.
ORLIK:
16:30-17:30 trening KS Czernin+ Olimpia Sztum (dzieci)
18:00-19:50 trening Olimpia Sztum (senior)
Sobota 21.11.2020
Płyta główna stadion:
10:30-12:00 trening Zantyr Sztum
I. Działania zrealizowane w dniach 23.11. – 29.11.2020 r.
1.

Kontynuowanie demontażu wystawy Przeglądu Sztuki Więziennej- pakowanie i odsyłanie prac
osadzonym wraz z podziękowaniem, koszulką i katalogiem Przeglądu.

2.

Kontynuowanie działań związanych z organizacją sztabu WOŚP – rejestracja zbiórki, rozpoczęcie naboru
wolontariuszy.

3.

Dystrybucja podziękowań dla uczestników akcji #maseczkiDlaSztumu – kontynuacja.

4.

Przygotowanie specyfikacji zakupów sprzętu do studia filmowego przy SCK - kontynuacja.

5.

7.

Monitorowanie PROJEKTU „Pod biało – czerwoną” – efektem finalnym uczestnictwa w projekcie
realizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji może być pozyskanie masztu i flagi, która miałaby być
umiejscowiona na Stadionie Miejskim w Sztumie.
Nastąpiła zmiana regulaminu: 10 listopada 2020r. ogłoszono, że głosowanie zostało przedłużone do
31.12.2020r.
Przygotowanie wniosków do PROGRAMÓW Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- Film- pozyskiwanie środków na zakup praw do filmów kina niekomercyjnego i niszowego, promocji
filmów niszowych. Kontynuacja
- Infrastruktura Domów Kultury- wniosek o wyremontowanie zalanych sal w piwnicy w tym sal
muzycznych i zakup profesjonalnego wyposażenia Sali-trwa ustalenie kosztorysu zakupu sprzętu.
- Edukacja kulturalna- wniosek o zakup sprzętu do Sali audiowizualnej w celu prowadzenia zajęć z
filmowania- kontynuacja- otrzymaliśmy wstępny kosztorys sprzętu,
- wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży- wniosek o sfinansowanie kosztów związanych z
organizacją festiwalu teatrów ulicznych.
Rozpoczęcie przygotowanie projektu funkcjonowania Klubu Senior+Amator

8.

Przygotowanie imprezy pn. „Rozświetlenie sztumskiej choinki”

9.

Przygotowanie imprezy sylwester 2020r.

10.

11.

Kontakt z członkami Klubu Senior+Amator poprzez socialmedia. Podjęte tematy to: Sztum w epoce PRLczar wspomnień- stara fotografia, Biżuteria naszej młodości- Złoto i srebro w Polsce Ludowej na
przykładzie wytwórni jubiletskich zrzeszających artystów plastyków „Orno”, „Imago artist”, „rytosztuka”,
„warmet”, „biamet”, „resowia” i „agat” oraz „Jantar”
Pomoc w podsumowaniu działalności artystycznej Stowarzyszenia „Paleta” (sprawozdanie)

12.

Weryfikowanie propozycji oferty dotyczącej zajęć językowych online dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku

13.

Pomoc bibliotece w graficznym przedstawieniu konkursu na facebooku.

6.
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14.

Biblioteka SCK:
* Zakup nowości wydawniczych
* Opracowanie formalne i rzeczowe nowości wydawniczych, wprowadzanie zakupionych książek do
inwentarza
* Prowadzenie fanpage’u biblioteki- cotygodniowe wydarzenia online: konkurs „Po cytacie mnie
poznacie”; Bajkowe Czwartki; Polecajki na weekend; Ekoozdoby, czyli drugie życie starej książki,
* Udział w szkoleniu online „Wystąpienia publiczne oraz przygotowania do prezentacji” 27.11.2020 r. od
10:30-15:30 Michał Zalewski
* Dezynfekcja biblioteki - przecieranie blatów, klamek, toalet itp.
(co 2 godz.), transport
zwrotów książek do kwarantanny, włączanie do księgozbioru książek po przebytej kwarantannie
* Sprzątanie obiektu.

Poniedziałek 23.11.2020
15:30-19:30 zespół wokalny dziecięcy „Eski Floreski” – zdalnie.
ORLIK:
17:45-19:50 grupa zorganizowana p. Bednarski
Wtorek 24.11.2020
ORLIK:
16:00-17:30 trening Olimpia Sztum (dzieci)
18:00-19:50 trening Olimpia Sztum (senior)
Środa 25.11.2020
14:00-18:00 zajęcia gry na gitarze – zdalnie.
ORLIK:
18:00-19:50 trening KS Czernin (senior)
Czwartek 26.11.2020
15:00-20:00 zajęcia wokalne dla młodzieży od lat 11 – zdalnie.
ORLIK:
16:30-17:30 trening KS Czernin+ Olimpia Sztum (dzieci)
18:00-19:50 trening Olimpia Sztum (senior)
Sobota 28.11.2020
Płyta główna stadion:
10:30-12:00 trening Zantyr Sztum
I. Działania zrealizowane w dniach 30.11.2020 - 06.12.2020
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Pakowanie i odsyłanie prac osadzonym, uczestnikom Przeglądu Sztuki Więziennej (wraz z
podziękowaniem, koszulką i katalogiem Przeglądu Sztuki Więziennej).
Kontynuowanie działań związanych z organizacją sztabu WOŚP – rejestracja zbiórki, nabór wolontariuszy
- kontynuacja.
Dystrybucja podziękowań dla uczestników akcji #maseczkiDlaSztumu – kontynuacja.
Przygotowanie specyfikacji zakupów sprzętu do studia filmowego przy SCK - kontynuacja.
Monitorowanie PROJEKTU „Pod biało – czerwoną” – efektem finalnym uczestnictwa w projekcie
realizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji może być pozyskanie masztu i flagi, która miałaby być
umiejscowiona na Stadionie Miejskim w Sztumie.
Nastąpiła zmiana regulaminu: 10 listopada 2020r. ogłoszono, że głosowanie zostało przedłużone do
31.12.2020r.- kontynuacja
Przygotowanie wniosków do PROGRAMÓW Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- Film- pozyskiwanie środków na zakup praw do filmów kina niekomercyjnego i niszowego, promocji
filmów niszowych. Kontynuacja
- Infrastruktura Domów Kultury- wniosek o wyremontowanie zalanych sal w piwnicy w tym pracowni
muzycznych i zakup profesjonalnego wyposażenia Sali-trwa ustalenie kosztorysu zakupu sprzętu.
- Edukacja kulturalna- wniosek o zakup sprzętu do Sali audiowizualnej w celu prowadzenia zajęć z
filmowania- kontynuacja- otrzymaliśmy wstępny kosztorys sprzętu,
- wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży- wniosek o sfinansowanie kosztów związanych z
organizacją Festiwalu Teatrów Ulicznych.
Przygotowanie projektu funkcjonowania Klubu Senior+Amator w roku 2021 - kontynuacja
Przygotowanie imprezy pn. „Rozświetlenie sztumskiej choinki”
Przygotowanie imprezy Sylwester 2020r.
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10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Kontakt z członkami Klubu Senior+Amator poprzez socialmedia. Podjęte tematy to: Sztum w epoce PRLczar wspomnień- stara fotografia, Biżuteria naszej młodości- Złoto i srebro w Polsce Ludowej na
przykładzie wytwórni jubiletskich zrzeszających artystów plastyków „Orno”, „Imago artist”, „rytosztuka”,
„warmet”, „biamet”, „resowia” i „agat” oraz „Jantar”- kontynuacja
Konkurs ozdób choinkowych - termin składania prac do 10.12.2020 do godz. 16.00
Weryfikowanie propozycji oferty dotyczącej zajęć językowych online dla Uniwersytetu Trzeciego Wiekukontynuacja
Udostępnienie relacji w mediach społecznościowych wystawę okładek czasopisma FILM, która zawisła w
foyer.
ROTACYJNY SYSTEM PRACY w SCK.
Prezentacja, w postaci udostepnienia filmików na facebooku, Laureatów VII Festiwalu Piosenki Ułańskiej
Sztum 2020 - kontynuacja
Przygotowanie klipów świątecznych przez uczestników grup artystycznych SCK.
Biblioteka SCK:
* Zakup nowości wydawniczych
* Opracowanie formalne i rzeczowe nowości wydawniczych, wprowadzanie zakupionych książek do
inwentarza
* Udział w szkoleniu on-line „Projektuj, pisz, działaj- Wszystko co musisz wiedzieć o pozyskiwaniu
środków na realizację pomysłów/ Monika Schmeichel-Zarzeczna- 20.11.2020 godz. 10:00
* Dezynfekcja biblioteki - przecieranie blatów, klamek, toalet itp. (co 2 godz.), transport zwrotów książek
do kwarantanny, włączanie do księgozbioru książek po przebytej kwarantannie
* Sprzątanie obiektu.

Poniedziałek 30.11.2020
15:30-19:30 zespół wokalny dziecięcy „Eski Floreski” – zdalnie.
ORLIK:
17:45-19:50 grupa zorganizowana p. Bednarski
Wtorek 01.12.2020
ORLIK:
16:00-17:30 trening Olimpia Sztum (dzieci)
18:00-19:50 trening Olimpia Sztum (senior)
Środa 02.12.2020
14:00-18:00 zajęcia gry na gitarze – zdalnie.
ORLIK:
18:00-19:50 trening KS Czernin (senior)
Czwartek 03.12.2020
15:00-20:00 zajęcia wokalne dla młodzieży od lat 11 – zdalnie.
ORLIK:
16:30-17:30 trening KS Czernin+ Olimpia Sztum (dzieci)
18:00-19:50 trening Olimpia Sztum (senior)
Sobota 05.12.2020
Płyta główna stadion:
10:30-12:00 trening Zantyr Sztum
I. Działania zrealizowane w dniach 07-12-2020. – 16-12-2020 r.
1.

Pakowanie i odsyłanie prac osadzonym wraz z podziękowaniem, koszulką i katalogiem Przeglądu Sztuki
Więziennej.

2.

Kontynuowanie działań związanych z organizacją sztabu WOŚP – rejestracja zbiórki, naboru
wolontariuszy.

3.

Dystrybucja podziękowań dla uczestników akcji #maseczkiDlaSztumu – kontynuacja.

4.

Przygotowanie specyfikacji zakupów sprzętu do studia filmowego przy SCK - kontynuacja.

5.

Monitorowanie PROJEKTU „Pod biało – czerwoną” – efektem finalnym uczestnictwa w projekcie
realizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji może być pozyskanie masztu i flagi, która miałaby być
umiejscowiona na Stadionie Miejskim w Sztumie.
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Nastąpiła zmiana regulaminu: 10 listopada 2020r. ogłoszono, że głosowanie zostało przedłużone do
31.12.2020r.
6.

Rozpoczęcie przygotowanie projektu funkcjonowania Klubu Senior+Amator- kontynuacja

7.

Zaplanowanie zakupów do wyposażenia Klubu Senior + Amator

8.

Przygotowanie imprezy sylwester 2020r.

9.

Kontakt z członkami Klubu Senior+Amator poprzez socialmedia. Podjęte tematy to: przygotowanie ozdób
świątecznych

10.

Przygotowanie konkursu ozdób choinkowych- kontynuacja.

11.

Weryfikowanie propozycji oferty dotyczącej zajęć językowych online dla Uniwersytetu Trzeciego Wiekukontynuacja

12.

Przygotowanie klipów świątecznych przez uczestników grup artystycznych SCK.

13.

Przygotowanie i udostępnienie relacji w mediach społecznościowych wystawę okładek czasopisma FILM,
która zawisła w foyer.

14.

Uczestnictwo w wygranym konkursie „UTW dla społeczności” – szkolenia z inicjatyw lokalnych dla
słuchaczy UTW- udział w szkoleniach online.

15.

Przygotowanie zapytań ofertowych na sukcesywne zamawianie materiałów biurowych i środków
chemicznych dla SCK.

16.

Udział w webinariach dot. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:
- „Jak komunikować się w internecie i zorganizować transmisję internetową”
- „Jak zbudować stronę internetową Sztabu”
- „Sposoby przeprowadzenia naboru wolontariuszy i komunikowania się z nimi”.

17.

Udział w Akcji „SZLACHETNA PACZKA” - skompletowanie prezentu dla wybranej rodziny.

18.

Biblioteka SCK:
Udostępnianie księgozbioru czytelnikom, udzielanie informacji, pomoc w doborze literatury, książka na
telefon
Opracowywanie formalne i rzeczowe nowości, wprowadzanie zakupionych książek do inwentarza
Prowadzenie fanpage ’u biblioteki – cotygodniowe wydarzenia online:
•
konkurs „Po cytacie mnie poznacie”,
•
Bajkowe Czwartki,
•
Polecajki na weekend,
•
Ekoozdoby, czyli drugie życie starej książki
•
Wystawka z okazji Dnia Małpki
Udział w szkoleniu online prowadzenie” Dyskusyjnego Klubu Książki z użyciem Office 365 (w tym
TEAMS)„
Dezynfekcja biblioteki - przecieranie blatów, klamek, toalet itp.(co 2 godz.), transport zwrotów książek
do kwarantanny, włączanie do księgozbioru książek po przebytej kwarantannie
Sprzątanie obiektu

7.12.2020 (poniedziałek)
15:30-19:30 zespół wokalny dziecięcy „Eski Floreski” – zdalnie.
ORLIK:
17:45-19:50 grupa zorganizowana p. Bednarski
8.12.2020 (wtorek)
ORLIK:
16:00-17:30 trening Olimpia Sztum (dzieci)
18:00-19:50 trening Olimpia Sztum (senior)
9.12.2020 (środa)
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14:00-18:00 zajęcia gry na gitarze – zdalnie.
ORLIK:
18:00-19:50 trening KS Czernin (senior)
10.12.2020 (czwartek)
15:00-20:00 zajęcia wokalne dla młodzieży od lat 11 – zdalnie.
ORLIK:
16:00-17:30 trening KS Czernin+ Olimpia Sztum (dzieci)
18:00- 19:50 trening Olimpia Sztum (senior)
14.12 (poniedziałek)
ORLIK:
15:30-19:30 zespół wokalny dziecięcy „Eski Floreski” – zdalnie.
17:45-19:50 grupa zorganizowana p. Bednarski
15.12 (wtorek)
ORLIK:
16:00-17:30 trening Olimpia Sztum (dzieci)
18:00-19:50 trening Olimpia Sztum (senior)
16.12 (środa)
14:00-18:00 zajęcia gry na gitarze – zdalnie.
ORLIK:
18:00-19:50 trening KS Czernin (senior)
ŚWIETLICE WIEJSKIE:
Zajęcia zawieszone w okresie od 26.10.2020 r. do 29.12.2020 r.
Klub SENIOR+AMATOR:
Od dnia 27.10.2020 r. do odwołania na podstawie decyzji władz Stowarzyszenia uzgodnionej z MGOPS w Sztumie
oraz Pomorskim Urzędem Wojewódzkim Klub rozpoczyna pracę w trybie zdalnym.
Kino „Powiśle” od dnia 07.11.2020 zawiesza działalność do 29.12.2020 na podstawie rozporządzenia.
UWAGA! W przypadku grup artystycznych istnieje możliwość realizacji wybranych zajęć w trybie zdalnym

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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