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 (XXVIII sesja online Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 27 stycznia 2021 roku
Na dzisiejszą sesję przygotowano i skierowano pod obrady sesji 8 projektów uchwał.
W okresie sprawozdawczym podjęto decyzje, zarządzenia oraz rozstrzygnięcia w następujących
sprawach:
I.

W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:

➢ Zmian w budżecie gminy na 2020 rok:
Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1. 855 „Rodzina” w rozdz. 85501 „Świadczenie wychowawcze” na podstawie pisma Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.132.6.2020.SM z dnia 18.12.2020 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1/132.6/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. zwiększono plan dotacji na
2020 rok, ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 16, w kwocie
200.000 zł dochody (§2060) i wydatki (§3110), z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań
wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci.
Przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818
„Rezerwy ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej kwotę 70.546 zł (§4810) do działu 900 „Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w celu opłacenia
faktury w związku z wzrostem rzeczywistej ilości odpadów komunalnych (§4300).
Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków w dziale:
1. 801 „Oświata i wychowanie” w tym w rozdz.:
1) 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 1.400 zł z wydatków bieżących w tym:
a) kwotę 7.027 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych, (kwotę 4.430 zł z §3020 w SP Nr
2, kwotę 590 zł z §3020 w ZS Gościszewo, kwotę 1.297 zł z §3020 w SP Nr 1 i kwotę
710 zł z §3020 w ZS Czernin),
b) kwotę 5.627 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, (kwotę 4.430 zł na §4240 w SP Nr 2, kwotę 590 zł na §4240 w ZS
Gościszewo, kwotę 1.297 zł na §4240 w SP Nr 1 oraz kwotę 710 zł na §4210 w ZS
Czernin, a kwota 1.400 zł z §4210 w SP Nr 1), na zakup pomocy dydaktycznych,
2) 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych
z realizacją ich statutowych zadań kwotę 64.500 zł na wydatki bieżące na świadczenia na
rzecz osób fizycznych, zmiany dokonuje się w szkołach podstawowych,
3) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” kwotę 1.400 zł (§4210) na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w celu zakupu
zamrażarki w SP Nr 1,
2. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami
finansowymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust.3 pkt 4 ustawy)
kwotę 2.913 zł i z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań , związanych ze
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współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2
ustawy (art..236 ust.3 pkt 4 ustawy) kwotę 343 zł w tym:
1) kwotę 2.910 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami
finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (236 ust.3 pkt 4
ustawy),
2) kwotę 346 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze
współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2
ustawy (art.236 ust.3 pkt 4 ustawy),
zmiany dokonuje się w projekcie „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych na
terenie gminy Sztum”.
Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych między grupami wydatków
w dziale:
1. 750 „Administracja publiczna” w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” kwotę 8.034 zł.
z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań,
2. 855 „Rodzina” w rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego” kwotę 7.000 zł z wydatków bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób
fizycznych (§3110) na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenie
i składki od nich naliczane (§4110), z przeznaczeniem na opłaty składek społecznych za
klientów Ośrodka za 2020 r.
W okresie sprawozdawczym skierowałem na posiedzenia Komisje Rady Miejskiej projekt budżetu
gminy na rok 2021 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021- 2025 – projekty tych
uchwał są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.
II. REFERAT ORGANIZACYJNEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W okresie sprawozdawczym na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa oraz
Referatu Inwestycji i Majątku wszczęto następujące postępowania przetargowe:
1. „ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU MIASTA I GMINY SZTUM ”. W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące
oferty
Czas reakcji na
wymianę lub
Cena
brutto
podstawienie
nowego
Lp.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
oferty w PLN
pojemnika na
odpady
1
Przedsiębiorstwo
ul. Kochanowskiego
2.922.724,69
do 12 godzin
Wodociągów i
28
złotych brutto
Kanalizacji w Sztumie
82-400 Sztum
Sp. z o.o.
2
KOMA Olsztyn Sp. z
ul. Towarowa 20A
3.086.458,64
do 12 godzin
o.o.
10-417 Olsztyn
złotych brutto
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 21.01.2021 r. Umowa może zostać zawarta po
upływie 10 dni od dnia wyboru oferty.

2|Strona

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

2. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze” – Etap II. W niniejszym postępowaniu
wpłynęły następujące oferty

Lp.
1
2

3
4
5

Nazwa Wykonawcy
Instal – Elektro Sp. z
o.o.
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „FASTBRUK” Mariusz Pelcer
Tereny Zielone
Marianna Kędziora
PHU „WASKO”
WNORTEX Dominik
Wnorowski

Adres Wykonawcy
ul. Grudziądzka 28/1
82-500 Kwidzyn
Straszewo 111
82-420 Ryjewo
Mareza, ul. Długa 89
82-500 Kwidzyn
ul. Długa 17, Mareza,
82-500 Kwidzyn
ul. Spółdzielcza 1H,
11-001 Dywity

Długość okresu
gwarancji na roboty
budowlane
2.080.000,00 zł 5 lat tj. 60 miesięcy
Cena brutto
oferty w PLN

2.136.510,00 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

2.057.995,90 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

2.441.230,68 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

2.301.905,23 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 15.01.2021 roku. Umowa zostanie zawarta
z Wykonawcą Tereny Zielone Marianna Kędziora, Mareza, ul. Długa 89, 82-500 Kwidzyn.
3. „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”. Postępowanie zostało opublikowane w dniu 31.12.2020 r. Otwarcie ofert
odbędzie się w dniu 27.01.2021 r.
4. BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZTUM
Postępowanie wszczęto w dniu 30.12.2020 r. Negocjacje odbyły się w dniu 08.01.2021 r.
5. „Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) oraz zagospodarowaniu przyjętych odpadów” Postępowanie wszczęto
w dniu 15.01.2021 r. Negocjacje odbyły się w dniu 22.01.2021 r.
III. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI I MAJĄTKU:
Zadania inwestycyjne zakończone
1. „Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Sztum”
Wykonawcą zadania była firma ENERGA Oświetlenie z Sopotu. Zadanie zrealizowano za kwotę
209 300,49 zł brutto (11 przejść dla pieszych). Nadzór inwestorski pełnił Pan Adam Kibort
z Malborka za kwotę 7 800, 00 zł brutto. W dniu 2 grudnia 2020r. dokonano odbioru końcowego
zadania.
2. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Mieście
i Gminie Sztum w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Wykonawcą zadania była firma
DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski z Kwidzyna. W dniu 23 grudnia 2020r. dokonano
odbioru końcowego zadania. Wykonano instalacje fotowoltaiczne na budynkach:
a) Przedszkole Kubusia Puchatka w Sztumie za kwotę 120 080,00 zł brutto.
b) Szkoła Podstawowa nr 1 w Sztumie za kwotę 120 080,00 zł brutto.
c) Zespół Szkół w Gościszewie za kwotę 96 940,00 zł brutto.
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d) Zespół Szkół w Czerninie za kwotę 82 180,00 zł brutto.
3. „Ochrona wód Strugi Postolińskiej poprzez budowę zbiorników bezodpływowych
w miejscowości Michorowo”. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie. W dniu 16.12.2020r. z udziałem przedstawicieli KOWR
z Malborka dokonano odbioru końcowego zadania. Koszt wykonanych robót w kwocie
144 063,37 zł, został zrefundowany zgodnie z zawartą umową przez Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa.
Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji
1. „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. 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: 2 111 807,20zł brutto. Z uwagi na
prowadzone badania archeologiczne oraz warunki pogodowe, niezbędne jest zawarcie aneksu
terminowego z Wykonawcą. 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.
2. „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 całej umowy
do dnia 30.06.2022r.
Wykonawca złożył projekt do uzgodnień branżowych, na ZUDP oraz na pozwolenie na budowę.
3. „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. Z Wykonawcą robót zawarto aneks terminowy do dnia
31.03.2021r. Inspektorem Nadzoru jest TRASA Mirosław Klotzke ze Straszyna za kwotę
4 797,00zł.
4. „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.
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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. W związku z pismem ze Straży Pożarnej z Gdańska o wydłużeniu terminu
uzgodnienia ekspertyzy p.poż do dnia 3 stycznia 2021r. przedłużono projektantowi termin
wykonania dokumentacji projektowej do dnia 26 lutego 2021r.
2. „Przebudowa mostu nad kanałem Uśnickim”. Trwają prace projektowe. Została wydana
decyzja lokalizacyjna na zadanie. Projektant złoży teraz wniosek po pozwolenie wodnoprawne
do Wód Polskich.
Postępowania przetargowe na realizację zadań inwestycyjnych
1. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezierze” – etap II. W dniu
23.12.2020r. dokonano otwarcia ofert na roboty budowlane. 21.01.2021r. zawarto umowę na
roboty budowlane wartość oferty 2.057.995,90zł złożona przez Marianna Kędziora Tereny
Zielone z Kwidzyna. Z dniem 31.12.2020r. zostało wszczęte postepowanie na wybór inspektora
nadzoru inwestorskiego Inspektor nadzoru inwestorskiego zostanie wyłoniony w trybie zapytania
ofertowego.
2. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Sztum obejmująca swym zakresem: CZĘŚĆ
I Przebudowa ulicy Nowowiejskiego przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą
techniczną. CZĘŚĆ II. Przebudowa ulicy Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz
z infrastrukturą techniczną”. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Termin otwarcia ofert:
27.01.2021r.
Sprzedaż i gospodarka nieruchomościami:
1. Rozpatrzenie 2 wniosków najemców lokali o nabycie lokali na własność.
2. Odbył się przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego ul. Reja 31B/5 (pow. 14 m2) cena
osiągnięta w przetargu 50 000 zł.
3. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców (ul. Mickiewicza 40/1, ul. Mickiewicza
40/2, ul. Nowowiejskiego 18A/7, ul. Czarnieckiego 12/2) za łączną kwotę 108 188zł (po
zastosowaniu bonifikaty).
4. Wykonano aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów znajdujących się pod
garażami dla ok 70 użytkowników wieczystych (ostatnia aktualizacja była w 2009 r.).
5. Przetarg na sprzedaż nieruchomości ul. Mickiewicza 23 – budynek po byłej bibliotece
– w pierwszym przetargu cena wywoławcza 809 000,00zł, przetarg zakończony wynikiem
negatywnym (brak ofert), ogłoszono II przetarg, obniżono cenę wywoławczą o 20%, który
odbędzie się 11.03.2020.
6. Sprzedaż w przetargu nieograniczonym dz. 138/2 – ul. Fiszera, dz. 36/8 – Goraj, dz. 308
i 293 os. Na Wzgórzu, dz. 2 Sztumskie Pole – ukazał się wykaz o przeznaczeniu tych
nieruchomości do sprzedaży.
7. Wpłynął wniosek o wykup działki 99/5– obręb Gościszewo.
8. Przeprowadzenie spisu z natury składników majątku stanowiących własność Gminy
w związku z inwentaryzacją pełną.
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9. Aktualizacja bazy ewidencji gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

Lokale mieszkalne:
1. Przystąpiono do realizacji aktualnej listy mieszkaniowej, zatwierdzonej przez Burmistrza
27.11.2020r. Wydano jedno wskazanie do najmu lokalu wnioskodawcy z potrzeb
mieszkaniowych. Trwa ostateczna weryfikacja przed wydaniem wskazania do najmu wobec
dwóch wnioskodawców.
2. Dokonano jednej zamiany mieszkania na uzasadniony wniosek najemców.
3. Gmina uzyskała orzeczenie nakazujące opuszczenie lokalu w budynku przy ul. Fiszera 1.
4. W sprawie uwolnienia nieruchomości Kwidzyńska 4 wydano dwa wskazania dla dwóch osób
dysponujących budynkiem.
5. W toku sprawa o wydanie lokalu od byłych najemców, którzy w nim nie mieszkają Górki 2.
Brak zgody na dobrowolne wydanie lokalu.
6. Zostało zlecone opracowanie projektu rozbiórki lokalu gminnego stanowiącego część
budynku przy ul. Osińskiego 6 w celu odsłonięcia muru zamkowego, w ramach estetyzacji
miasta.
7. Gmina jako współwłaściciel nieruchomości uzyskała warunki przyłączenia budynku przy ul.
Władysława IV 5 do sieci gazu, w celu zmiany sposobu ogrzewania budynku. Realizacja
w 2021 r.
8. W celu uwolnienia nieruchomości gminnych przy ul. Chopina 11 w Sztumie, zajmowanych
przez byłych użytkowników wieczystych, którzy nie chcą jej opuścić, Gmina przygotowuje
się do skierowania sprawy do Sądu.
9. W grudniu Gmina udzieliła odpowiedzi na 5 wniosków w sprawie dot. repatriacji. W 2020r.
wpłynęło 8 takich wniosków.
10. W grudniu 2020 r. podłączono trzy lokale do sieci gazu. Wymieniono okna w budynku przy
ul. Fiszera 3. W 2021r. planowane jest docieplenie elewacji budynku.
Dzierżawy
1. Sporządzenie uchwały na posiedzenie Rady Miejskiej na cz. dz. nr 279/220 obr. 2 m. Sztum
na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na ogród przydomowy na czas nieokreślony.
2. Sporządzenie wykazu nieruchomości na okres do 3 lat dot. dzierżawy gruntu pod ogród
przydomowy na cz. dz. nr 109/102 obr. Barlewice wraz z umieszczeniem oraz wywieszeniem
na tablicy ogłoszeń oraz BIP
3. Sporządzenie wykazu nieruchomości na okres do 3 lat dot. dzierżawy gruntu pod uprawy
rolne na cz. dz. nr 92/1 obr. Kępina wraz z umieszczeniem oraz wywieszeniem na tablicy
ogłoszeń oraz BIP
4. Sporządzenie wykazu nieruchomości na okres do 3 lat dot. najmu pomieszczenia lokalu
użytkowego znajdującego się przy ul. Reja 17 w Sztumie na cz. dz. nr 437/1 obr. 2 m. Sztum
z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z j. angielskiego wraz z umieszczeniem oraz
wywieszeniem na tablicy ogłoszeń oraz BIP
5. Przygotowanie protokołu zdawczo- odbiorczego na odbiór gruntu znajdującego się w obr.
Gościszewo gm. Sztum na cz. dz. nr 332/34.
6. Sporządzenie wykazu nieruchomości na dzierżawę gruntu na czas nieokreślony w obr.
Gościszewo, Sztumska Wieś oraz obr. 2 m. Sztum po podjętej uchwale z dnia 16.12.2020.
7. Zawarto 10 umów dzierżawy na czas nieokreślony z przeznaczeniem na zagospodarowanie
miejsca pod składowanie odpadów na cz. dz. nr 653/4 obr. 2 m. Sztum oraz sporządzenie 2
umów dzierżawy na czas nieokreślony z przeznaczeniem na uprawy rolne obr. Gościszewo
oraz obr. Sztumska Wieś
8. Wykonanie montażu ogrodzenia zabezpieczającego budynek przy ul. Mickiewicza 23
w Sztumie
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9. Podjęto działania w sprawie regulacji pomieszczeń gospodarczych znajdujących się na cz.
dz. nr 148/79 obr. Barlewice. Sporządzenie pism do mieszkańców w sprawie zdeklarowania
chęci korzystania z pomieszczeń gospodarczych wraz z podaniem informacji, z jakich
pomieszczeń mają chęć korzystać.
10. Sporządzenie umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej po wykonanej
ekspertyzie na remont budynku „Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie”.
11. Na bieżąco rozpatrywanie wniosków dot. lokali użytkowych oraz dzierżawy/najmu gruntów
należących do Gminy.
12. Podpisano umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Kwidzyn na eksploatację ścieżki rowerowej
(leśnictwo Wilki i Sarnowo) oraz istniejącej infrastruktury turystycznej (znaki informacyjne,
ławostół, kosze na śmieci)
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. W dniu 26.11.2020r.
uzupełniony wniosek został umieszczony na stronie BIP Miasta i Gminy Sztum. W dniu
30.11.2020 r. zapewniono także organom i instytucjom, zgodnie z art. 7 ust. 12 ustawy,
możliwość przedstawienia opinii oraz uzgodnień dotyczących przedmiotowego wniosku
o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. W dniu 21.12.2020r. MGKUA przedstawiła
swoją negatywną opinię. Uchwala w sprawie powyższego wniosku będzie przedmiotem sesji
i była przedstawiana na wszystkich komisjach resortowych.
2. Trwają prace nad opracowaniem zmiany planu miejscowego Koniecwałd-Kępina za PSSE. W
dniach od 06.11.2020r. do 07.12.2020r. projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 18.11.2020r. odbyła się dyskusja publiczna
nad planem. Nikt nie przybył na dyskusję, nie było uwag do planu. Projekt planu zostanie
przedstawiony radnym na kolejnej sesji Rady Miejskiej.
3. Trwają prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
Górkach, obręb Barlewice. W dniach od 16.11.2020r. do 14.12.2020r. projekt planu był
wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
09.12.2020r. odbyła się dyskusja publiczna nad planem. Złożono uwagi do planu. Po ich
przeanalizowaniu projekt planu zostanie przedstawiony radnym do uchwalenia.
4. Trwają prace nad opracowaniem zmiany planu miejscowego w sąsiedztwie ul.
Kochanowskiego w Sztumie – obszar ok. 1,3 ha. Projekt planu w dniu 20.01.2021r. wysłano
do uzgodnień i opinii. Termin wykonania planu - 14.05.2020r.
5. Trwają prace nad projektem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2021-2030.
Burmistrz wraz z zespołem pracowników dokonał weryfikacji przygotowanego projektu
diagnozy przez Wykonawcę - Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju z Poznania.
Diagnoza z poprawkami została przekazana Wykonawcy do dalszej analizy.
Wydano:
1. 12 decyzji o warunkach zabudowy (2 dla budynków wielorodzinnych w Sztumie, 5 decyzji
dla budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Zajezierzu, Sztumie i Barlewicach,
1 decyzję w sprawie rozbudowy istniejącego budynku jednorodzinnego w Gronajnach,
1 decyzję w sprawie rozbudowy budynku handlowo-usługowego w Sztumie, 2 decyzje w
sprawie budowy farm fotowoltaicznych, 1 decyzję w sprawie zmiany sposobu użytkowania
części szkoły na przedszkole),
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2. 2 decyzje w sprawie zmiany warunków zabudowy (dla budynków mieszkalnych w Uśnicach
i Gościszewie),
3. 2 decyzje przenoszące warunki zabudowy na inny podmiot (dla budynków mieszkalnych
w Gościszewie i Zajezierzu),
4. 3 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych (dla budynków w Zajezierzu, Sztumie
i Koślince),
5. 2 zaświadczenia o istniejącym numerze porządkowym (w Nowej Wsi i Kępinie)
6. 29 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie lub studium oraz o rewitalizacji,
Ponadto:
1. przekazano Wojewodzie rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydanych w IV kwartale 2020r. wraz z rejestrem wniosków o wydanie tych decyzji,
2. przekazano do GUS wykaz numerów porządkowych nadanych w grudniu 2020r.,
3. zakończono weryfikację wykazu adresowo-mieszkaniowego w związku ze spisem
powszechnym
W toku jest:
1. 6 spraw dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2. 36 spraw dotyczących ustalenia warunków zabudowy
3. 13 spraw dotyczących ustanowienia na gruncie gminy służebności przesyłu.
Podziały nieruchomości:
4. Wszczęto 5 postępowań związanych z pracami geodezyjnymi – podziały i wznowienia granic
nieruchomości m.in. w obrębach ewidencyjnych Gościszewie, Postolinie, Sztumskiej Wsi
i mieście Sztum.
5. Zakończono postępowanie podziałowe wydaniem 3 decyzji podziału nieruchomości
w Sztumskim Polu i Postolinie.
6. Trwają prace nad regulacją gruntów w Gronajnie (ustalono spotkanie z zainteresowanymi
stronami -na 23 luty 2021- w celu ostatecznego ustalenia zakresu prac regulacyjnych).
IV.
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA:
Prowadzenie postepowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięć pn.:
− „Prowadzenie punktu skupu złomu w miejscowości Sztum”, przewidzianej do realizacji na
działce nr 107/5, obręb 3-Sztum, gmina Sztum.
− „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 41MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowości Sztumska Wieś, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”,
przewidzianej do realizacji na działce nr 195/1, 302/14, 302/15, 302/16, 302/17, 302/19, 303/2,
303/3, 186/1, 305/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum
− „Budowa instalacji fotowoltaicznych Koniecwałd PV 1 o mocy do 1MW w miejscowości
Koniecwałd działka: nr 7, obr. Koniecwałd, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce
nr 7, obręb Koniecwałd, gmina Sztum;
− „Budowa instalacji fotowoltaicznych Koniecwałd PV 2 o mocy do 1MW w miejscowości
Koniecwałd działka: nr 8, obr. Koniecwałd, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce
nr 8, obręb Koniecwałd, gmina Sztum;
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− „Budowa instalacji fotowoltaicznych Koniecwałd PV 3 o mocy do 1MW w miejscowości
Koniecwałd działka: nr 205/5, obr. Koniecwałd, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na
działce nr 205/5, obręb Koniecwałd, gmina Sztum;
− „Budowa instalacji fotowoltaicznych Koniecwałd PV 4 o mocy do 1MW w miejscowości
Koniecwałd działka: nr 205/5, obr. Koniecwałd, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na
działce nr 205/5, obręb Koniecwałd, gmina Sztum;
− „Budowa instalacji fotowoltaicznych Kępina PV 1 o mocy do 1MW w miejscowości Kępina
działka: nr 13/5, obr. Kępina, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 13/5, obręb
Kępina, gmina Sztum;
− „Budowa instalacji fotowoltaicznych Kępina PV 2 o mocy do 1MW w miejscowości Kępina
działka: nr 13/5, obr. Kępina, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 13/5, obręb
Kępina, gmina Sztum;
− „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2,5MWp w miejscowości Postolin na działce nr
341/1, ob. Postolin, gmina Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 341/1, obręb
Postolin, gmina Sztum
− „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 24MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
działce ewidencyjnej nr 336 oraz części działek ewidencyjnych 335, 341/1 o obrębie Postolin,
gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 336, 335 i 341/1, obręb Postolin,
gmina Sztum
− „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40MW w obrębie Nowa Wieś, Postolin i Sztumska
Wieś”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 376, 377/2 i 377/3, obręb Nowa Wieś,
działce nr 95/1, obręb Postolin i działce nr 197/5, 202/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum
− „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 184/4, 102 w miejscowości
Nowa Wieś, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działach nr 184/4 i 102, obręb Nowa
Wieś, gmina Sztum
− „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
na działkach o nr ewidencyjnych 343 i 344 w obrębie Sztumska Wieś gmina Sztum”,
przewidzianej do realizacji na działkach nr 343 i 344, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum
1. Dokonano w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 62 wpisów, w tym 7 wpisów o
rozpoczęcie działalności, pozostałe 55 wpisów dotyczyły wznowienia, zmian wpisów lub
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
2. W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2020 wykonano następujące czynności: 10
kotek poddano sterylizacji, 25 sztuk kotów - kontynuacja leczenia, 6 kotom wykonano badania
kliniczne.
3. Centrum Pomocy Zwierząt w Kościerzynie odłowiło 1 bezpańskie psy z terenu miasta i gminy.
4. Przygotowano umowy na rok 2021 z zakresu programu opieki nad zwierzętami:
- z Fundacją „ANIMALSI” w Kościerzynie – na prowadzenie działań interwencyjno –
profilaktycznych polegających na odławianiu bezpańskich psów.
- z Joanna Thiede Przychodnia Weterynaryjna w Malborku – na świadczenie usług
weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt.
- z Mirosławem Jaroszem Gabinet weterynaryjny ANIVET w Starym Polu – na zapewnieniu
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
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- z Józefem Warunkiem z białej Góry – na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom gospodarskim
miejsca w gospodarstwie rolnym.
5. Wysłano oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020 do wszystkich
punktów - detal i gastronomia.
6. Wyliczenie opłat za sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2021.
7. Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok.
8. Przygotowanie dokumentacji do zawarcia umowy na Prowadzenie Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych.
9. Zawarcie umów na wykonanie dokumentacji projektowych w ramach zadania „Modernizacja
dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo na rok 2021”.
10. Zawarcie umowy na bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2021.
11. Przygotowanie umowy na utrzymanie czystości i porządku Targowiska Miejskiego na 2021 r.
12. Przygotowanie umowy na Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta
i Gminy Sztum na rok 2021.
13. Przygotowanie umowy na utrzymanie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok
2021.
14. Przygotowanie umowy na dekoracje miasta (oflagowanie) na terenie Miasta i Gminy Sztum na
rok 2021.
15. Przygotowanie umowy na utrzymanie boisk na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2021.
16. Przygotowanie umowy na utrzymanie tężni na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2021.
17. Przygotowanie dokumentacji do umowy na utrzymanie sieci kanalizacji burzowej na terenie
Miasta i Gminy Sztum na rok 2021.
18. Przygotowanie umowy na likwidację dzikich wysypisk śmieci z terenu Miasta i Gminy Sztum
w roku 2021.
19. Przygotowanie umowy na bieżące utrzymanie przystanków na terenie Miast i Gminy Sztum na
rok 2021.
20. Przygotowanie wniosku o wpis do wykazu kąpielisk kąpieliska w Sztumie na sezon 2021.
21. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta
i Gminy Sztum na rok 2021 oraz udostępnienie do publicznej wiadomości w celu wniesienia
ewentualnych uwag.
22. Przygotowanie pisma w sprawie wykazu podmiotów wpisanych do rejestru działalności
regulowanej w roku 2020 do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z obowiązkiem wynikającym
z art. 9c ust. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
23. Przygotowanie harmonogramu realizacji zadań z funduszu sołeckiego na rok 2021.
24. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie niewyodrębniania środków funduszu sołeckiego w
budżecie na rok 2022.
25. Wydanie 2 decyzji na usunięcie drzew.
26. Dokonanie 6 wizji w terenie w celu oględzin drzew zgłoszonych do usunięcia przez osoby
fizyczne
27. Zawarcie aneksu na użyczenie infomatów.
28. Udział w konsultacjach dotyczących możliwości rozwoju sieci portów śródlądowych na Drodze
Wodnej Dolnej Wisły poprzez wypełnienie ankiety,
29. Zatwierdzenie zmiany planu łowieckiego Koła Łowieckiego nr 1 „DZIK”.
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30. Prace na kampanią edukacyjną dla mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji odpadów
komunalnych.
31. Weryfikacja informacji o zebranych odpadach komunalnych z terenu Miasta i Gminy Sztum
wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
32. Weryfikacja informacji o zebranych nieczystościach ciekłych z terenu Miasta i Gminy Sztum
w roku 2020.
33. Realizacja zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej”.
34. Realizacja umowy na zawieszenie dekoracji świątecznych na terenie Miasta i Gminy Sztum.
35. Realizacja umowy na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych,
chodników, parkingów, ścieżek pieszo-rowerowych, zatoczek i przystanków autobusowych na
terenie Miasta i Gminy Sztum”.
36. Usunięto 2 dzikie wysypiska na terenie Miasta i Gminy Sztum.
37. Rozliczenie zadanie „Budowa zbiorników bezodpływowych w Michorowie” oraz sporządzenie
sprawozdania z realizacji zadania do Krajowego Ośrodka wsparcia Rolnictwa.
38. Wydano 5 decyzji o uzgodnieniu dokumentacji inwestycji w pasach dróg stanowiących
własność gminy.
39. Wydano 6 decyzji na zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie dróg.
40. Przeprowadzono przeglądy dróg stanowiących własność gminy (gminnych i wewnętrznych).
41. 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.
42. Rozliczenie dofinansowania na opracowanie „Strategii elektromobilności dla Miasta i Gminy
Sztum”.
43. Współpraca z policją dot. przekazywania nagrań z monitoringu złożono - 4 wnioski.
44. Prace nad skablowaniem lamp hybrydowych oraz dostawienie nowych punktów świetlnych na
ścieżce pieszo-rowerowej wokół jeziora Zajezierskiego na odcinku przy ul. Kwidzyńskiej.
45. Otrzymano dofinansowanie na przygotowanie koncepcji inwestycyjnej dla zadania
„Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej w Mieście i Gminie Sztum”.
46. Realizacja umowy na „Konserwacje oświetlenia ulicznego na majątku mieszanym należącym
do Miasta i Gminy Sztum, Energa Oświetlenie i Energa Operator”.
STRAŻ MIEJSKA, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE, ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE:
________________________________________________
W zakresie działalności Straży Miejskiej
1. Kontrole porządkowe – 4 kontrole
2. Interwencje ze zwierzętami – 3 interwencje
3. Kontrole parkingowe zgodnie z regulamin użytkowania, parkingów miejskich punt C
regulaminu (samochody wystawione do sprzedaży).
4. Kontrole w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 2 kontrole.
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.
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Pouczanie i przypominanie o obowiązkach utrzymania dystansu społecznego, noszeniu
maseczek i rękawiczek oraz utrzymaniu odpowiedniej higieny celem ograniczenia
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.
W zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych
1. Utrzymywanie gotowości bojowej jednostek.
2. Rozliczanie kart drogowych i paliwa pobranego do samochodów i pozostałego sprzętu.
3. Rozliczanie czasu pracy strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych.
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 ZINTEGROWANEGO ROZWOJU:
1. W dniu 23 grudnia 2020 r. złożono do Wojewody Pomorskiego 3 wnioski w ramach trzeciego
naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na termomodernizację budynku
przychodni zdrowia na ul. Chełmińskiej, budowę kanalizacji sanitarnej w Zajezierzu oraz
przebudowę ul. Morawskiego. Łączna wartość tych trzech inwestycji to 4 920 000,00 zł, z czego
wnioskowane dofinansowanie to 4 182 000,00 zł . Wnioski są w trakcie oceny.
2. W dniu 5 grudnia 2020 r. złożono w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej wyjaśnienia do koncepcji projektowej pn. „SZTUM CIRCULAR
ECONOMY – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne”. Koncepcja została
złożona w ramach naboru do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – Łagodzenie
zmian klimatu i adaptacja do ich skutków finansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Całkowita wartość projektu wynosi
5 122 212,21 zł, z czego dofinansowanie to 85% kosztów. Wnioskodawcy, których koncepcje
zostaną pozytywnie ocenione będą zaproszeni do złożenia szczegółowego wniosku
o dofinansowanie.
3. W związku z ogłoszonym w dniu 4 stycznia 2021 r. naborem wniosków o uzyskanie środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane
w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa
gospodarki rolnej, przygotowano 2 wnioski o dofinansowanie na przebudowę ul. Topolowej,
Zielnej i Okrężnej w Czerninie oraz na drogę do Ramz Małych. Łączna wartość tych dwóch
inwestycji to 4 990 000,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to 4 241 500,00 zł.
Wnioski zostaną przekazane do zaopiniowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w
Pruszczu Gdańskim. Ostateczny termin złożenia wniosków do Wojewody Pomorskiego upływa
12 lutego 2021 r.
4. W związku z zakończeniem z dniem 31 grudnia 2020 r. realizacji projektów pn. Poprawa
efektywności energetycznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

– edukacyjnymi) oraz Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście
i Gminie Sztum, w dniu 25 stycznia 2021 r. złożono wnioski o płatność końcową.
W okresie sprawozdawczym przygotowano i wysłano do Instytucji Zarządzającej ankietę
monitorującą dla projektu będącego w okresie trwałości „Czas na sport, czas na zdrowie –
przebudowa boisk sportowych w miejscowości Piekło". Niniejszy projekt zrealizowany został
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W okresie sprawozdawczym trwały prace nad wnioskiem aplikacyjnym o przyznanie
rekomendacji do uzyskania pomocy finansowej udzielanej przez Sejmik Województwa
Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych
pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021” realizowanych na terenach wiejskich.
Wnioskowa kwota dofinansowania wynosi 10 000,00 zł, jest to maksymalna kwota
dofinansowania, jaką można otrzymać w ramach niniejszego programu.
W związku z przygotowaniami do kolejnej perspektywy finansowej UE na lata
2021-2027 rozpoczęto prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na wykonanie
dokumentacji na tereny wytypowane do rewitalizacji. Są to: 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 przy ul.
Reja 31, teren przy ścieżce rowerowej (Zajezierze).
Otrzymano wsparcie na wykonanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej transformacji
energetycznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum.
W ramach koncepcji zostanie przeprowadzona inwentaryzacja sieci deszczowej wraz z analizą
stosownych zmian, studium wykonalności dla planowanej do przebudowy oczyszczalni
ścieków, audyty energetyczne. Celem jest aby PWiK był jak najbardziej niezależny
energetycznie i oszczędny. Dodatkowo zostanie przeanalizowana możliwość magazynowania
energii oraz elastycznego wykorzystywania całej infrastruktury. Wsparcie w wysokości 60 tys.
euro otrzymano w ramach konkursu organizowanego przez europejskie konsorcjum wspierane
przez Komisję Europejską. Z całej Europy napłynęło około 500 zgłoszeń, które skutkowały
wypełnieniem ponad 250 poprawnych wniosków. Wniosek ze Sztumu był jednym z dwóch
z Polski, które otrzymały tego typu wsparcie. Nad przygotowaniem koncepcji będzie pracował
zespół pracowników Urzędu oraz PWiK.
W okresie międzysesyjnym trwała analiza 12 wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju
sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum na 2021 rok. W naborze który trwał do 15 grudnia 2020
roku ujęto 12 zadań na łączną kwotę 290 500,00 zł.
W okresie międzysesyjnym trwały czynności odbiorowe prac budowlanych wykonywanych
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.
Rozliczano sprawozdania końcowe składane przez organizacje pozarządowe dotyczące
realizacji zadań publicznych w ramach otrzymanych z Gminy dotacji w 2020 roku.
Przekazano sprawozdanie złożone przez Sztumskie Centrum Kultury, dotyczące przekazanej
dotacji na zadanie powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej do
Starostwa Powiatowego w Sztumie.
Odbyło się spotkanie robocze on-line w dniach 25-26.01.2021 r. w ramach polsko-niemieckiego
partnerstwa między miastami Sztum-Ritterhude w projekcie
BEACON na temat
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zdecentralizowanej produkcji energii, zarządzaniu energią i zapewnienia dobrego klimatu
w szkołach.
VI. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ:
1. Projekt pn. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum”:
Monitorowanie i rozliczenie świadczenia Specjalistycznych Usług Opiekuńczych oraz Asystenta
Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w okresie trwałości projektu.
2. Projekt „JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS II”:
1) Przekazanie pakietów warsztatowych dla SOSW Uśnice i ŚDS Czernin w ramach realizacji działania
pn,,, Zmysły i pomysły” wraz z rozliczeniem usługi.
2) Realizacja zajęć z elementami alpakoterapii dla uczniów SOSW Uśnice wraz z rozliczeniem usługi.
3) Przygotowanie oraz złożenie oferty w ramach konkursu „Od zależności ku samodzielności” – edycja
2021 r. pn. „Inwestycja w samodzielność”.
3. Projekt pn. „Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”:
1) Rozeznanie rynku na realizację świadczenia usług w ramach projektu.
2) Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do prowadzenia postępowań oraz projektów umów.
3) Przygotowanie Zarządzenia powołującego zespół zadaniowy do realizacji projektu, sporządzenie
oddelegowań oraz upoważnień.
4) Sporządzenie Zarządzenia w sprawie powołania grupy sterującej w ramach realizacji projektu.
5) Złożenie oraz zatwierdzenie częściowego wniosku o zaliczkę. Przekazanie środków na realizację
działań z podziałem na poszczególnych Partnerów.
4. Projekt „Kawa dla Seniora” – realizowany w Pizzeria „ROMA” oraz „Caffe Figaro”. Obecnie
215 seniorów posiada bony na kawę/herbatę.
5. Klub Integracji Społecznej:
1) Organizacja grupy wsparcia z psychologiem w formie zdalnej – 16.12.2020 r.
2) Rozliczenie świadczenia usługi doradcy zawodowego za m-c grudzień 2020 r.
3) Sporządzenie ocen kontraktów socjalnych.
4) Prowadzenie postępowania na wybór wykonawców w ramach realizacji KIS w 2021 roku.
5) Rekrutacja nowych uczestników KIS na 2021 rok.
6. Klub Senior + AMATOR:
1) Sporządzenie oraz podpisanie dokumentacji z otwarcia ofert na Prowadzenie Klubu Senior+
AMATOR.
2) Sporządzenie oraz podpisanie umowy z Wykonawcą na powierzenie realizacji zadania publicznego
dot. Prowadzenia Klubu w 2021 roku (Stowarzyszenie Labuntur Anni).
3) Przeprowadzenie rekrutacji uczestników Klubu w 2021 roku. Sporządzenie listy osób
zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej w zakresie uczestnictwa w Klubie Senior+ AMATOR.
7. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy
Sztum wydano 2826 kart tradycyjnych oraz 527 elektronicznych. Liczba rodzin, które otrzymały
SKDR wynosi 846.
8. Teleopieka, tzw. „Guzik życia” – 10 osób.
9. „Koperta życia” - 215 osób.
10. Realizacja programów przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Przewlekle Chorym
„Dar Serca” w Sztumie: Opieka wytchnieniowa całodobowa oraz Usługi opiekuńcze dla osób
niepełnosprawnych.
11. Złożenie wniosku na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 dla 5 osób na
pobyt całodobowy.
12. Przygotowanie dokumentacji konkursowej oraz umów związanych z otwartym konkursem ofert na
zadania z pomocy społecznej, w tym: schronienie, specjalistyczne usługi opiekuńcze, prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy, Dziennego Ośrodka Wsparcia, Rodzinnego Domu Pomocy.
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13. Przygotowanie Harmonogramu zamówień publicznych na 2021 r.
14. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020:
1) Monitorowanie 11 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, motywując do podjęcia leczenia.
2) Praca z rodzinami, gdzie dochodzi do przemocy we współpracy z przedstawicielami GZI oraz
członkami GR – 22 rodziny.
3) Do GKRPA zostały zgłoszone 4 osoby.
4) Wobec 15 osób prowadzenie postępowania o leczenie odwykowe.
5) Odbycie 1 wspólnego posiedzenia GKRPA.
6) Ogłoszenie 2 konkursów ofert na realizację zdań publicznych na 2021 rok w ramach zadań
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum.
7) W Punkcie Konsultacyjnym „Krokus” udzielono 32 porady.
15. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie:
1) W okresie międzysesyjnym do Przewodniczącej GZI wpłynęło 10 Niebieskich Kart.
2) Zwołano 30 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 – 10 rodzin.
16. Dział Realizacji Zadań Zleconych
1) okresie od 10.12.2020 r. do 18.01.2021 r. przyjęto ogółem: 128 wniosków, wydano 235 decyzji/
informacji administracyjnych, obsłużono łącznie 350 osób.
2) Wysokość wypłaconych wszystkich świadczeń w miesiącu grudniu 2020 r. wyniosła
2.318.501,10 zł.
3) Liczba świadczeniobiorców otrzymujących wypłaty na przykładzie m-ca grudnia 2020 r.:
a) zasiłki rodzinne
395 osób
b) świadczenie rodzicielskie
42 osoby
c) jednorazowa zapomoga
9 osób
d) świadczenia opiekuńcze
775 osób
e) fundusz alimentacyjny
119 osób
f) dodatki mieszkaniowe i energetyczne
243 osoby
g) świadczenie wychowawcze
2982 dzieci
17. Dział Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług.
1) W okresie międzysesyjnym sporządzono 209 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń
z pomocy społecznej.
2) W okresie międzysesyjnym z pomocy finansowej skorzystało 331 rodzin (702 osoby w rodzinie)
oraz z pomocy niefinansowej 238 rodzin (549 osób w rodzinie).
W roku 2020 r. z pomocy finansowej i niefinansowej skorzystały 452 rodziny, tj. 943 osoby
w rodzinie, a świadczenie przyznane decyzją miały 474 osoby.
W roku 2021 r. z pomocy finansowej i niefinansowej skorzystało 190 rodzin, tj. 297 osób w rodzinie,
a świadczenie przyznane decyzją miały 194 osoby.
3) Przeprowadzono 178 wywiadów środowiskowych, podpisano 3 nowe kontrakty socjalne.
4) W schroniskach przebywało 12 klientów.
5) W DPS przebywało 12 mieszkańców MiG Sztum, a w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie
(RDP) przebywało 8 podopiecznych (w tym 6 z terenu naszej gminy).
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) Ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych objęto 3 osoby.
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9) Świadczenie pracy socjalnej: 62 rodziny (173 osób), w tym świadczenie wyłącznie pracy socjalnej,
bez udzielenia pomocy finansowej: 46 rodzin (106 osoby).
10) W ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” wsparciem objęte zostały
4 osoby.
11) W środowiskach rodzin zagrożonych kontynuowano wsparcie w postaci 1 asystenta rodziny (dla
15 rodzin), oraz 1 rodzina korzystała z pomocy rodziny wspierającej.
12) Nadzór i monitoring rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego (500+), doradzanie
rodzicom w odpowiednim wydatkowaniu przyznanych pieniędzy.
13) W okresie międzysesyjnym interwencje pracowników socjalnych w związku ze zgłoszeniami
w przypadku 10 rodzin, w tym w 3 rodzinach, gdzie są dzieci.
14) Rozpoczęcie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020,
wydawanie skierowań dla łącznie 350 osób. Ustalono termin pierwszej dostawy żywności na miesiąc
luty 2021 r.
15) W pieczy zastępczej umieszczonych jest 31 dzieci, w tym 20 w zawodowej lub spokrewnionej
rodzinie zastępczej oraz 11 dzieci w Domu dla Dzieci. Odpłatność za rodzinę zastępczą za miesiąc
grudzień 2020 r. wyniosła 7 793,54 zł (19 dzieci), za miesiąc styczeń 2021 r. - 9 242,01 (20 dzieci).
Natomiast koszt pobytu w Domu dla Dzieci za miesiąc grudzień 2020 r. oraz styczeń 2021 r. wyniósł
po 10 912,60 zł. (11 dzieci) miesięcznie.
16) Współpraca z Policją oraz ze Strażą Miejską w zakresie udzielania pomocy osobom bezdomnym
przebywającym poza schroniskami na terenie naszej gminy. Monitorowanie miejsc, gdzie mogą
przebywać osoby bezdomne.
17) Zapoznanie się z diagnozą Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2021-2030, naniesienie
uwag i propozycji zmian w zakresie pomocy społecznej.
18) W dniu 13.01.2021 r. udział w spotkaniu roboczym służącym rozpoczęciu prac nad Strategią
Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Sztum na lata 2021 – 2030.
19) Naniesienie uwag do ankiety sporządzonej przez Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju celem
przeprowadzenia diagnozy do Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w
Mieście i Gminie Sztum na lata 2021 – 2030.
20) Udzielenie wsparcia 2 pogorzelcom z Gościszewa, którym dom spłonął w pożarze w noc
sylwestrową. Zamieszczenie apelu o pomoc dla w/w na stronie internetowej oraz przeprowadzenie
wywiadów środowiskowych w związku ze zdarzeniem losowym, wypłata wsparcia finansowanego.
18. Podejmowanie działań w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa:
1) Monitorowanie sytuacji osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uczestników DOW, ŚDS,
RDP.
2) Realizacja Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

I.

VII. W ZAKRESIE OŚWIATY:
Realizacja projektów i programów edukacyjnych
1. Projekt RPPM.03.01.00-IZ.00-22-0060/18 pn. Mam tę moc- upowszechnianie
i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 614
676,92 zł. w tym dofinansowanie w wysokości 522 475,38 zł. oraz wkład własny w kwocie 92
201,54 zł. Projekt realizowany będzie do 31 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:
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− organizację
specjalistycznych zajęć (m.in.: zajęć logopedycznych, korekcyjnokompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć kształtujących kompetencje emocjonalnospołeczne, terapii pedagogicznej) dla dzieci w wielu 3-6 lat uczęszczające do Publicznego
Przedszkola w Sztumie, w Czerninie, w Gościszewie, do Oddziału Przedszkolnego i Punktu
Przedszkolnego w Nowej Wsi,
− organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne (m.in.:
zajęcia językowe, pogotowie dydaktyczne, warsztaty naukowo-techniczne, zajęcia
matematyczno-przyrodnicze, zajęcia programowania, wyjazdy edukacyjne) dla dzieci
w wieku 3-6 lat uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Sztumie, w Czerninie,
w Gościszewie, do Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego w Nowej Wsi,
− organizację szkoleń dla nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu indywidualnej pracy
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
− organizację szkoleń dla nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności w posługiwaniu
się technologią informacyjno-komunikacyjną oraz stosowania nowoczesnych metod i form
pracy sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych,
− doposażenie przedszkoli w nowoczesny sprzęt multimedialny i komputerowy oraz pomoce
dydaktyczne i zabawki, a także meble i materiały papiernicze.
Działania realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, narzędzi
TIK i aktywizujących metod pracy.
W okresie międzysesyjnym w ramach projektu:
− realizowano zajęcia specjalistyczne i zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz
umiejętności uniwersalne w pięciu Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego, tj.
w Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Kubusia Puchatka
w Sztumie, w Zespole Szkół Publicznym Przedszkolu w Czerninie, w Zespole Szkół
Publicznym Przedszkolu w Gościszewie, w Oddziale Przedszkolnym w Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi oraz Publicznym Punkcie Przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi.
− zakupiono i dostarczono do Publicznego Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
w Nowej Wsi meble przedszkolne niezbędne do realizacji zajęć wychowawczych. Wartość
zamówienia 9 999,10 zł.
− prowadzono kontrolę dzienników zajęć, protokołów odbioru zajęć (frekwencji, tematyki
zajęć, ilości przeprowadzonych godzin oraz ich zgodności z harmonogramem),
− prowadzono nadzór finansowy nad projektem oraz obsługę finansową projektu.
− złożono wniosek o płatność za okres rozliczeniowy 01.10.2020 roku – 31.12.2020 roku.
− przygotowano zmianę wniosku o dofinansowanie.
2. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP 2014-2020 Działanie 3.1.
Edukacja przedszkolna RPO
− trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu, którego
przedmiotem będzie utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w ramach Publicznego
Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie oraz realizacja działań
związanych z poprawą jakości edukacji przedszkolnej. Termin składania wniosków
o dofinansowanie upływa w dniu 8 lutego 2021 roku.
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3. W ramach Programu Pomorskie Żagle Wiedzy Edukacja Morska i żeglarska trwają prace

związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu. Projekt będzie obejmował
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,
− 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.
Całkowita wartość przygotowanego projektu wynosi 197.400,00 zł.
4. W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego
wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki
pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie
czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych:
− rozliczono dotację i przygotowano sprawozdanie z otrzymanej dotacji celowej z budżetu
państw. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 15 000,00 zł, z czego wkład własny
wyniósł 3 000,00 zł a 12000,00 zł stanowiła dotacja. Biblioteka szkolna Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie wzbogaciła się o ponad 800 egzemplarzy
książek nie będących podręcznikami. Zakupiono pozycje książkowe dla uczniów
młodszych klas.
5. W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 „MALUCH+2020”.
W okresie międzysesyjnym:
− złożono roczne sprawozdanie z trwałości zadania,
− rozliczono dotację i złożono sprawozdanie finansowe z wykonania zadania.
6. W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 „MALUCH +” 2021
W okresie międzysesyjnym:
− wniosek o pozyskanie dofinansowania na pokrycie części kosztów funkcjonowania miejsc
opieki dla dzieci do lat 3 w Publicznym Żłobku w Sztumie został rozpatrzony pozytywnie,
− Miasto i Gmina Sztum otrzyma dofinansowanie w wysokości 53.760,00 zł,
− obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do podpisania
umowy o dofinansowanie.
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7. W ramach Rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole”:

W okresie międzysesyjnym przygotowano sprawozdanie z realizacji programu.
Całkowity koszt realizacji zadania to 207 695,77 zł, w tym wkład własny gminy 47 695,78 zł.
8. Rezerwa oświatowa subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych w Zespole Szkół w Gościszewie:
W okresie międzysesyjnym:
− zrealizowano i rozliczono dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego. Dostawa
obejmowała 4 kamery internetowe, 4 drukarki, 2 monitory interaktywne, laptop oraz
wizualizer,
− zrealizowano i rozliczono dostawę pomocy dydaktycznych. Dostawa obejmowała pomoce
dydaktyczne do realizacji zajęć z biologii, chemii, geografii i fizyki.
Całkowita wartość zadania wyniosła 75.000 zł.
9. W ramach Programu Rządowe wsparcie dla nauczycieli – 500 zł. dla nauczyciela
Miasto i Gmina Sztum otrzymała dofinansowanie na zakupu sprzętu, oprogramowania lub
usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć przez nauczycieli realizowanych z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć nauki zdalnej
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Kwota, o która zwiększono subwencję dla Miasta i Gminy Sztum na ten cel to 66.500,00 zł.
W okresie międzysesyjnym:
− Nauczycielom wypłacono dofinansowanie w terminie tj. do 31.12.2020 roku, zwiększona
kwota subwencji pokryła w 100% wysokość wypłaconego dofinansowania.
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 sprawozdanie za 2020
rok z wykonania dotacji na realizację pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków
szkolnych. Łączna kwota wypłaconych stypendiów i zasiłków szkolnych 79 064,00 zł, w tym
środki własne 16 309,80 zł.
2. Realizując obowiązki w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum wydano
1 decyzję przyznającą dofinansowanie. Na powyższe zadanie zostaną wykorzystane środki
z Funduszu Pracy w wysokości 8081,00 zł.
3. Przygotowano sprawozdanie w wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2020 roku na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Wykorzystano dotację w wysokości 162 242,80 zł.
4. Od 18.01.2021 roku uczniowie klas I-III szkół podstawowych powrócili do nauki stacjonarnej
w ścisłym reżimie sanitarnym. W formie stacjonarnej zajęcia prowadzone są w przedszkolach
i w oddziałach „0” przy szkołach podstawowych. Edukacja zdalna jest prowadzona w klasach
IV-VIII szkół podstawowych.
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5. W Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) dla podobszaru Opieka nad dziećmi do lat 3 (OP-

3) 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.
6. Rozliczono koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej uczniów niepełnosprawnych
uczęszczających do SOSW w Barcicach i Uśnicach oraz dokonano zwrotu kosztów dowozu
ucznia niepełnosprawnego przez rodzica/opiekuna prawnego własnym środkiem transportu.
7. Sporządzono Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy (Z-06a) dla
Głównego Urzędu Statystycznego w formie elektronicznej za okres sprawozdawczy: rok 2020
dla wszystkich jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina
Sztum.
8. Sporządzono sprawozdanie za miesiąc grudzień dla PFRON oraz sprawozdanie za okres
sprawozdawczy: rok 2020 dla PFRON dla jednostek oświatowych zobowiązanych do
składania sprawozdania dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum.
9. W Systemie Informacji Oświatowej (SIO) zostały udostępnione raporty subwencyjne do
weryfikacji i potwierdzenia przez jednostki samorządu terytorialnego. Dokonano weryfikacji
i potwierdzenia raportów dla wszystkich jednostek oświatowych dla których organem
prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum oraz dla których jest organem rejestrującym
(placówki niepubliczne). Od weryfikacji danych zależy wysokość części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na rok 2021.
10. W Systemie Informacji Oświatowej (SIO) zostały udostępnione do weryfikacji raporty (stan
na 30.09.2020), które będą wykorzystane do podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku. Dokonano
weryfikacji i potwierdzenia raportów dla wszystkich jednostek oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum oraz dla których jest organem rejestrującym
(placówki niepubliczne).
11. Przeprowadzono inwentaryzację pełną w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie.
12. Przygotowano ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2021 oraz statystycznej liczbie
dzieci w przedszkolach na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r.
o finansowaniu zadań oświatowych, niezbędna do naliczania dotacji dla szkół i przedszkoli
niepublicznych.
13. Przygotowywane jest zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego oraz do klas I publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta
i Gminy Sztum na rok szkolny 2021/2022.
14. Przygotowywane jest zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego na rok 2021 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Miasto i Gminę Sztum.
15. Sprawdzono rozliczenia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw dla wszystkich
jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum.
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16. Dokonano weryfikacji osób, które nabywają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego

za 2020 rok (tzw. „trzynastki”) dla wszystkich jednostek oświatowych.
17. Wypłacono pomoc zdrowotną dla 60 nauczycieli i nauczycieli emerytów, którzy złożyli
wnioski zgodnie z regulaminem. Uprawnienie zostało określone w ustawie Karta Nauczyciela.
18. Przygotowano i podpisano umowy z rodzicami uczniów, którzy otrzymali stypendium
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum. Stypendium zostało wypłacone dla 6 najlepszych
absolwentów, dla 10 uczniów klas V-VI oraz dla 22 uczniów klas VII i VIII w kategorii za
szczególne wyniki i osiągnięcia w nauce.
19. W związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2021 roku dokonano analizy
wynagrodzeń oraz przygotowano się do wypłaty dodatku wyrównawczego do minimalnego
wynagrodzenia za pracę od 01.01.2021 roku.
III.

Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
− 17.12.2020 roku – w trakcie zdalnego nauczania sposobem na omówienie lektury stały się
interaktywne zabawy i prezentacje. Klasa 3b w oparciu o lekturę „Dzieci z Bullerbyn”
przedstawiła własną wizję świata przedstawionego na stronach książki, dowodem są wykonane
makiety zagrody wiejskiej.
− 18.12.2020 roku – uczennica Carmen Makaruk z klasy 3b zajęła III miejsce w wojewódzkim
konkursie plastycznym „Zdrowe, smaczne, kolorowe - kupuje produkty krajowe”.
− 20.12.2020 roku – prezentacja prac uczestników szkolnego konkursu przeglądowego "Moje
hobby początkiem do kariery".
− 20.12.2020 roku – uczniowie przygotowali świąteczny evergreen, utwór „Zaraz spotkam cię,
zostało udostępnione na You Tube.
− 06.01.2021 roku – za udział w kampanii „Bądź kumplem – nie dokuczaj” szkoła otrzymała
podziękowanie i certyfikat od Kamila Stocha. W dniach 15-17.12.2020 roku uczniowie klas
VII uczestniczyli w zajęciach promujących koleżeńską postawę - “Bądź kumplem, nie
dokuczaj”. Celem zajęć było przybliżenie uczniom konsekwencji dokuczania i kształtowania
postawy empatii oraz poznanie sposobów na radzenie sobie z dokuczaniem. Zajęcia zostały
opracowane na podstawie kampanii społecznej Cartoon Network. W trakcie zajęć uczniowie
poznali kim jest „Dokuczacz” i jak sobie z nim radzić. W tym roku ambasadorem akcji jest
Kamil Stoch.
− 18.01.2021 roku – udział w V Ogólnopolskim Konkursie "Bezpieczny Internet - Działajmy
razem!". Uczniowie przygotowują w dowolnym programie graficznym plakat na temat
zawarty w tytule konkursu.
− 20.01.2021 roku – uczniowie klasy 2a brali udział w konkursie, którego celem było utrwalenie
poprawnego zapisu dat oraz pomoc rodzicom w wykonywaniu czynności domowych. Była to
praca długoterminowa w trakcie nauczania zdalnego.
− 21-22.01.2021 roku – odbył się 4. etap konkursu Wielki Maraton Czytelniczy, realizowany w
3 kategoriach wiekowych (kl. 2-3, kl. 4-6, kl. 7-8).
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:
− 17.12.2020 roku – odbyły się zajęcia profilaktyczne na temat konieczności spożywania
owoców i warzyw - Wartości odżywcze - witaminy ukryte w owocach i warzywach.
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− 14-18.12.2020 roku – przeprowadzono lekcje wychowawcze na temat sytuacji pandemicznej

i związaną z tym izolacją i ograniczonymi kontaktami, informacje jak poradzić sobie
z trudnymi emocjami oraz gdzie szukać pomocy w razie problemów.
− 14-18.12.2020 roku – przeprowadzono pogadanki o bezpieczeństwie podczas przerwy
świąteczno-noworocznej oraz zakazie używania środków pirotechnicznych,
− 14-18.12.2020 roku – przeprowadzono pogadanki o bezpieczeństwie podczas ferii zimowych
oraz aktywnym spędzaniu czasu wolnego.
− 18.12.2020roku – odbyły się wigilie klasowe on-line, przypomnienie tradycji
bożonarodzeniowych.
− 14-22.12.2020 roku – odbyła się zbiórka odzieży, żywności i pieniędzy w ramach akcji
„Razem na święta”.
− 23.12.2020 roku – opublikowano muzyczne życzenia świąteczne na kanale YouTube.
− 23.12.2020r roku – 03.01.2021 roku – Zimowa przerwa świąteczna.
− 04-15.01.2021 roku – ferie zimowe, prace remontowo-porządkowe na terenie placówki.
− 18.01.2021 roku – przeprowadzono pogadankę na temat niskich temperatur i właściwego
ubioru oraz odżywiania się. Bezpieczne zabawy ze śniegiem i na śniegu. Zakaz wchodzenia na
zamarznięte zbiorniki wodne. Rady i porady na bezpieczne zimowe zabawy.
− 18.01.2021 roku – przypomnienie uczniom obowiązujących zasad związanych z utrzymaniem
reżimu sanitarnego w czasie pandemii na terenie szkoły. Mycie rąk, dezynfekcja, noszenie
maseczek w częściach wspólnych, zasady komunikacji z rówieśnikami i nauczycielem w
czasie zajęć i pobytu w świetlicy szkolnej, stołówce szkolnej. Obowiązujące zasady na
zajęciach m.in. wychowania fizycznego. Wejście do szkoły - wyznaczone dla zespołu
klasowego.
− 20.01.2021 roku – odbyło się spotkanie z policjantem i panią pedagog w klasach 1 - pogadanka
na temat bezpiecznych zabaw na śniegu, zjeżdżaniu na sankach w bezpiecznych miejscach
i nie wchodzeniu na taflę jeziora.
3. Zespół Szkół w Czerninie:
− Uczniowie wykonali kartki on-line, które wydrukowali i przekazali swoim sąsiadom w ramach
Szkoła akcji MEN „Razem na Święta”. Celem akcji jest zachęcenie uczniów do niesienia
pomocy innym.
− 22.12.2020 roku - pensjonariusze Daru Serca otrzymali od społeczności szkolnej kartki
świąteczne, pierniczki i inne słodkości.
− Uczniowie wzięli udział w akcji zbiórki karmy dla psów i kotów pozostających pod opieką
Malborskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt.
− Społeczność szkolna wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji SZLACHETNA PACZKA.
− Uczniowie klas IV – VIII są uczestnikami projektu EKO Eksperymentarium. Eko
Eksperymentarium online powstało dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska
a dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Dzięki wizycie w wirtualnym domu i łamigłówkom, ukrytym w jego pokojach można
łatwo zrozumieć, jak wielkie znaczenie dla środowiska ma zmiana drobnych nawyków.
− W przedszkolu w czasie ferii odbyły się kulinarne warsztaty.
− Julia Łabiak z klasy VIII została laureatką I miejsca etapu powiatowego z chemii
POMORSKIEJ LIGI ZADANIOWEJ ZDOLNI Z POMORZA.
− Jacek Zołotar z klasy VII b został laureatem I miejsca etapu powiatowego z matematyki.
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4. Zespół Szkół w Gościszewie:

− w okresie 28.12.2020 roku do 11.02.2021 roku prowadzona jest w placówce kontrola
Najwyższej Izby Kontroli w zakresie: Zapewnienia warunków organizacyjnych sprzyjających
realizacji zadań nauczycieli, w tym efektywnego wykorzystywania czasu pracy oraz
zapewnienia warunków sprzyjających organizacji zajęć pozalekcyjnych w szkole
uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów. Kontrola obejmuje lata szkolne 20182019, 2019-2020, 2020-2021.
− od 18.01.2021 roku – wdrożono hybrydowy system nauki (kl. I-III – nauka stacjonarna), (kl.
IV-VIII – nauka zdalna).
5. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:
− w okresie od 21.12.2020 roku do 03.01.2021 - nie prowadzono nauki zdalnej ze względu na
przerwę świąteczną,
− wystawiono proponowane oceny na koniec I semestru,
− przeprowadzono inwentaryzację mienia szkolnego,
− trwały dostawy wyposażenia zakupionego z budżetu szkoły oraz w ramach projektu „Mam tę
moc”,
− w dniach 04-17.01.2021 roku dzieci i nauczyciele korzystali z ferii zimowych,
− w dniu 12.01.2021 roku nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi zostali poddani
testom na obecność COVID – brak wyników pozytywnych,
− od dnia 18.01.2021 roku wznowiono pracę szkoły: dzieci z klas 0 – III uczą się w trybie
stacjonarnym przy zachowaniu reżimu sanitarnego, klasy IV – VIII – w trybie zdalnym.
6. Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie:
− 16-23.12.2020 roku – dzieci z grupy 6-latków wykonywały w domu zadania z kalendarza
adwentowego w oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.
− 17-23.12.2020 roku – wszystkie grupy przedszkolne przygotowały w formie nagrania
programy artystyczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które zamieściły na grupowych
stronach fb: prezentacje multimedialne ze świątecznymi zdjęciami dzieci, montaże słownomuzyczne, przedstawienia: „Jasełka”, „Zagubione prezenty”, „Świąteczne oczekiwania na
Mikołaja”.
− 17.12.2020 roku – w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu „Kreatywny Przedszkolak”
grupa 6-latków wykonała choinkę z drewna, która ozdobiła salę na święta.
− 18.12.2020 roku – grupa 5-latków w ramach ogólnopolskiego projektu „Magiczna moc bajek”
realizowała zajęcie „Dlaczego powinniśmy tolerować innych”.
− 18.12.2020 roku – w grupie 6-latków nauczycielki przeprowadziły warsztaty z dziećmi pt.
„Świąteczne stroiki”.
− 18.12.2020 roku – grupa 6-latków wzięła udział w ogólnopolskim konkursie „Kartka
Świąteczna” organizowanego przez Przedszkole Nr 1 im. „Krasnala Hałabały” w Kobyłce.
− 21.12.2020 roku – grupa 5–latków w ramach ogólnopolskiego projektu „Magiczna moc bajek”
zapoznała się dobranocką „Porwanie Baltazara Gąbki” .
− 23.12.2020 roku – w grupie 3-latków w ramach grupowego projektu „Zdrowy przedszkolak”
odbyły się zajęcia na temat „Sport to zdrowie”.
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− 23.12.2020 roku – zamieszczenie na stronach przedszkola www. i Fb piosenki świątecznej
z życzeniami w wykonaniu wszystkich przedszkolaków, dla rodziców i gości, którzy
odwiedzają nasze strony.
− 28.12.2020 roku – w grupie 5-latków rozpoczęto realizację projektu „Zmierz uczucia” w
oparciu o książkę „Uczuciometr inspektora Krokodyla”.
− 04-05.01.2021 roku i 07.01.2021 roku – w grupie 3-latków, 6-latków i 5-latków, w ramach
realizacji projektu „Zmierz uczucia” odbyły się zajęcia: Sprawa 6. „Zawiść” i „Co to jest
Radość”
− 05.01.2021 roku – w gupie3-latków, w ramach realizacji projektu grupowego „W świecie
emocji trzylatka”, odbyły się zabawy z elementem dramy i pantomimy „Smutek”.
− 08.01.2021 roku – w ramach realizacji projektu grupowego „Mali kucharze”, w grupie 5latków odbyły się zajęcia warsztatowe „Pieczemy gofry”.
− 08.01.2021 roku – grupa 6-latków zakończyła udział w projekcie ogólnopolskim „Uczymy
dzieci programować”.
− 11.01.2021 roku – w grupie 3-latków, w ramach ogólnopolskiego programu ekologicznego
„O naszą ziemię dbamy i przyrodę ochraniamy”, odbyły się zajęcia na temat: „Dbamy o rośliny
i zwierzęta nawet te najmniejsze”.
− 11-15.01.2021 roku – w grupie 6-latków pod hasłem „Kreatywne Ferie” odbywały się zajęcia
badawcze o charakterze eksperymentu i doświadczenia.
− 11-15.11.2021 roku – w grupie 6-latków pod hasłem: „Bezpieczne i kulinarne Ferie” odbywały
się zajęcia kulinarne (pieczemy gofry, babeczki, sandwicze) oraz dbamy o bezpieczeństwo
podczas zabaw na śniegu.
− 13.01.2021 roku – w grupie 4-latków, w ramach realizacji projektu grupowego „Misiaki to
czyste dzieciaki”, został przeprowadzony konkurs wewnątrzgrupowy na wierszyk-rymowankę
o tematyce prohigienicznej.
− 14.01.2021 roku – grupa 6-latków wzięła udział w konkursie dla grup przedszkolnych „Eko
instrument marzeń” organizowanego przez Przedszkole Nr 74 w Poznaniu.
− 15.01.2021 roku – grupa 6-latków wzięła udział w konkursie plastycznym pt. „Portret Babci
i Dziadka” organizowanego przez Przedszkole Publiczne w Łoniowej i Dębińskie Centrum
Kultury.
− 15.01.2021 roku – w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu „Razem przez cztery pory
roku”, w grupie 3-latków odbyły się zabawy badawcze ze śniegiem.
− 17.01.2021 roku – w ramach realizacji projektu grupowego „W czasach średniowiecza – damy
i rycerze”, grupa 6-latków obejrzała film pt. „Wirtualna podróż po zamku w Malborku”.
− 18.01.2021 roku – w grupie 3-latków w ramach realizacji projektu „W świecie emocji
trzylatka” odbyły się zabawy: „Jak się dziś czujesz”, „Rozpoznajemy emocje”.
− 18.01.2021 roku – w grupie 6-latków, w ramach realizacji projektu „Zmierz uczucia” odbyły
się zajęcia na temat „Co to jest smutek”.
− 18.01.2021 roku – grupa 6-latków w ramach ogólnopolskiego projektu „Miś Bajkuś w krainie
bajkoterapii” realizowała temat pt. „Zaczarowane mrowisko- jak mrówka poszła do szkoły”.
− 19.01.2021 roku – w grupie 3-latków w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu
edukacyjnego „Razem przez cztery pory roku” przeprowadzono zabawę plastyczno – twórczą
„Mój śniegowy przyjaciel Bałwanek”.
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− 20.01.2021 roku – Klub Ekoludków (2 grupy 4-latków i jedna 3-latków) przeprowadził zajęcia
w ramach przedszkolnego projektu ekologicznego „O naszą ziemię dbamy i przyrodę
ochraniamy” – obchody „Światowego Dnia Wiedzy o Pingwinach”.
− 20.01.2021 roku – w grupie 4-latków w ramach realizacji ogólnopolskiego programu
ekologicznego „Kubusiowi Przyjaciele Natury” odbyły się obchody Dnia Śniegu.
− 20.01.2021 roku – w ramach działań związanych z Ogólnopolską Kampanią Całą Polska Czyta
Dzieciom umieszczono na przedszkolnej stronie www. nagrania opowiadania dla dzieci do
odtworzenia w domu „Z Basią w świat emocji”
− 21-25.01.2021 roku – osiem grup przedszkolnych przygotowało nagrania występów dzieci
z okazji Dnia Babci i Dziadka i zamieściło je na grupowych stronach Fb.
− 25.01.2021 roku – Klub Ekoludków (2 grupy 4-latków i jedna 3-latków) przeprowadził zajęcia
w ramach przedszkolnego projektu ekologicznego „O naszą ziemię dbamy i przyrodę
ochraniamy” – obchody „Dnia bez opakowań foliowych”.
− 25.01.2021 roku – w grupie 6-latków odbył się konkurs na temat „Maska Karnawałowa”
– wykonanie pracy w domu i zamieszczenie zdjęcia na grupowej stronie Fb.
VIII. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SZTUMSKIEGO
CENTRUM KULTURY
1. Prezentacja pokazu laserowego z okazji SYLWESTER 2020/2021 na Facebooku SCK, który
miał się odbyć na żywo lecz w związku z pandemią nie udało nam się go zrealizować.
2. Przygotowanie i odsyłanie prac osadzonym (uczestnikom Przeglądu Sztuki Więziennej) wraz
z podziękowaniem, koszulką i katalogiem
3. Konkurs online na ozdoby choinkowe z nagrodami w kategorii wiekowej (do 10 lat, 11-15 lat,
16+)
4. Z okazji ferii SCK zorganizowało akcję „Przybornik małego plastyka”, w której wszystkie
zainteresowane dzieci mogły wziąć udział odbierając pakiet z materiałami potrzebnymi do
przygotowania pomysłowych prac plastycznych wzorując się na filmikach instruktażowych
wyświetlanych przez całe ferie na Facebooku Sztumskiego Centrum Kultury
5. Podczas ferii SCK prowadziło działania dla dzieci i młodzieży. Proponowane były różnego
rodzaju aktywności online
6. Stała, bieżąca dbałość o wybrane elementy miejskiej dekoracji świątecznej (szopka, dekoracje
budynku i w budynku SCK)
7. Działania związane z organizacją 29. Finału WOŚP. Przygotowanie programu Finału w dniu
31.01.2021 (przygotowanie: aukcji allegro, plakatów, materiałów reklamowych, baneru, kontakt
z wolontariuszami i rejestracja na Fb Grupie Szefów Sztabów WOŚP).
8. ŚWIETLICE WIEJSKIE: Zajęcia zawieszone w okresie od 26.10.2020 r. do 31.01.2021r.
9. 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.
10. Kino- Teatr „Powiśle” od dnia 07.11.2020 zawieszona działalność do 31.01.2021 na podstawie
rozporządzenia.
Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor

25 | S t r o n a

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

26 | S t r o n a

