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 (XXIX sesja online Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 24 lutego 2021 roku
Na dzisiejszą sesję przygotowano i skierowano pod obrady sesji 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 2021 rok:
Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1. 750 „Administracja publiczna” w rozdz. 75056 „Spis powszechny i inne” na podstawie pisma
Urzędu Statystycznego w Gdańsku Nr GDK-WE.3112.2.2021.103 z dnia 04.02.2021r.
przyznano dotację w wysokości 22.225 zł (§ 2010), z przeznaczeniem na wynagrodzenia
w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe (kwota 21.660 zł na § 3020, kwota
320 zł na § 4210 i kwota 245 zł na § 4260), w ramach zadań zleconych,
2.

852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.1.1.2021.SM z dnia
28.01.2021 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 2/1.1/2021 z dnia 28.01.2021r. zwiększono
plan dotacji na 2021 rok w kwocie 1.800 zł (§ 2010), wydatki (kwota 1.764 zł na § 3110 i kwota
36 zł na § 4210). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 24),
z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2021r.
dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania
realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, w ramach zadań
zleconych,

3. 855 „Rodzina” w rozdz. 85503 „Karta dużej rodziny” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.11.1.2021.MR z dnia 04.02.2021r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1/11.1/2021 z dnia 04.02.2021r. zwiększono plan dotacji na
2021 rok w kwocie 320 zł (§ 2010). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa
(poz.15) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej
Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (w tym kwota 267 zł § 4010, kwota
46 zł § 4110, kwota 7 zł § 4120), w ramach zadań zleconych.
Przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy
ogólne i celowe” kwotę 214.000 zł w tym:
1. z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe kwotę 14.000 zł (§ 4810) do działu
851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85195 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na zakup
maseczek, rękawiczek jednorazowych i środków dezynfekujących dla pracowników Urzędu
Miasta i Gminy (§ 4210),
2. z rezerwy ogólnej kwotę 200.000 zł (§ 4810) do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska” rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na wydatki bieżące jednostek
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budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§ 4300), w celu zabezpieczenia
środków finansowych na odśnieżanie terenów Miasta i Gminy.
Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków w dziale:
1. 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz.:
1) 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 4.000 zł (w tym kwotę 1.000 zł z § 4280 w Szkole
Podstawowej Nr 2 i kwotę 3.000 zł z § 4300 w Zespole Szkół+ Gościszewo) z wydatków
bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań do
rozdz.:
a) 80104 „Przedszkola” kwotę 3.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań (§ 4300), w ZS Gościszewo,
b) 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 1.000 zł na
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
(§ 4280), w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie nauczycieli
wspomagających w SP Nr 2 w Sztumie,
2) 80104 „Przedszkola” kwotę 27.050 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych
w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (w tym: kwotę 23.000 zł z § 4010,
kwotę 3.500 zł z § 4110 i kwotę 550 z § 4120) do rozdz. 80149 „Realizacja zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego” na wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym: kwotę
23.000 zł na § 4010, kwotę 3.500 zł na § 4110 i kwotę 550 zł na § 4120), w celu
zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli wspomagających
w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie,
2. 852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań kwotę 246.400 zł (z § 4300) na wydatki bieżące na dotacje na zadania
bieżące (§ 2810), w celu przekazania dotacji dla Fundacji „Przystań”.
Opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami w budżecie gminy na 2021 rok.
II. REFERAT ORGANIZACYJNEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W zakresie dowozów seniorów do punktów szczepień
1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr PN-II.110.1.2021.JB z późniejszymi
zmianami, samorządy zostały zobligowane do realizacji transportu do punktów szczepień
przeciwko SARS-CoV-2:
a) Osób niepełnosprawnych tj. posiadających aktualnie orzeczenie o niepełnosprawności w
stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
b) Osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie
trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień,
w przypadku miast powyżej 100 tys. osób, gmin miejsko – wiejskich oraz wiejskich
c) Transport powinien być realizowany na obszarze danej gminy. W wyjątkowych
przypadkach, w szczególności, gdy szczepienie będzie wykonywane poza granicami danej
gminy, transport może być realizowany, nie dalej niż:
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10 km od granic miasta na prawach powiatu;
20 km od granic pozostałych gmin.

Oraz
Zorganizować telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach
przeciwko SARS-CoV-2
Realizacja powyższych obowiązków:
2. W dniach 19-20,01.2021r. zrealizowaliśmy akcję informacyjną, przekazując do blisko 1 900
seniorów informacje o konieczności zaszczepienia się, informacje, że w przypadku braku
wsparcia rodziny, sąsiadów, znajomych samorząd zorganizuje transport do punktu szczepień
oraz informacje dotyczące form rejestracji na szczepienia,
3. Przygotowaliśmy punkt informacyjny z odrębnym nr telefonu do koordynatorów ds.
szczepień, którymi są Wojciech bednarski i Dominika Antoniak. Przekazaliśmy odpowiednie
informacje do Wojewody, na naszą stronę internetową i FB,
4. Dokonaliśmy bezpośredniego kontaktu z POZ-ami w celu ustalenia listy potencjalnych
chętnych na transport przez Miasto i Gminę Sztum. Bezpośrednie rozmowy z
koordynatorami ds. szczepień w POZ-ach pozwoliły na wypracowanie wspólnej strategii
przekazywania informacji do naszych koordynatorów,
5. W związku z szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi realizacji transportu
zabezpieczyliśmy transport zwykły i sanitarny dla osób nieporuszających się, podpisując
umowy o świadczenie usług przez dwie firmy zewnętrzne z terenu Miasta i Gminy Sztum,
6. Wytyczne Wojewody wskazują na 2 drogi rezerwacji transportu: bezpośredni kontakt
pacjenta z koordynatorem ds. szczepień w urzędzie oraz przekazanie odpowiedniej
informacji przez POZ-y. Brak skutecznego procesu zgłaszania się na szczepienia,
przysporzył nam wiele trudności i problemów. Mieszkańcy dzwonili do koordynatorów
gminnych z prośba o zapisanie się na szczepienie, z uwagi na duże problemy techniczne
Działania wykonywane przez Miasto i Gminą Sztum będą dotowane sztywnymi stawkami 24 zł i 52
zł. za jednorazowy transport. Środki, jakie zarezerwował Wojewoda tylko w części pokryją koszty
transportu seniorów.
Pierwsze transporty rozpoczęły się 28 stycznia br. i realizowane są cyklicznie. Na dzień sporządzenia
niniejszej informacji wykonano łącznie 17 przewozów zwykłych i medycznych.
W zakresie Narodowego Spisu Powszechnego
Od dnia 01.04.2021r. w Polsce przeprowadzany będzie Narodowy Spis Powszechny. Obecnie trwają
prace przygotowawcze. W Urzędzie Miasta i Gminy Sztum powstało Gminne Biuro Spisowe,
przeprowadziliśmy rekrutację na Rachmistrza Spisowego – zgłosiło się 22 kandydatów. Zgodnie z
wytycznymi przygotowujemy punkt do samospisu w siedzibie Urzędu. Od 1 marca do 12 marca będą
trwały szkolenia rachmistrzów, przeprowadzane przez GUS. Każdy kandydat będzie musiał napisać
egzamin kwalifikujący go do pełnienia funkcji Rachmistrza Spisowego. Na terenie naszego Miasta
i Gminy będzie pracowało 8 Rachmistrzów, którzy realizować będą prace osobiście lub
telefonicznie.
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W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W okresie międzysesyjnym na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa oraz Referatu
Inwestycji i Majątku zostały wszczęte następujące postępowania przetargowe:
„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”. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 27.01.2021 r. W dniu 27.01.2021 r. o godzinie
10:30 odbyło się otwarcie ofert.
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
Lp.
1

2
3

4

Nazwa Wykonawcy
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „FASTBRUK” Mariusz Pelcer
STRABAG Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy
Straszewo 111
82-420 Ryjewo

ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ul. Pomorska 26a
S.A.
83-200 Starogard
Gdański
Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo ul. Lotnicza 3
Robót Drogowo –
82-500 Kwidzyn
Budowlanych „STRZELBUD”
Sp. z o.o.

Cena brutto
oferty w PLN
1 543 524,59 zł

Długość okresu
gwarancji na rb
5 lat tj. 60 miesięcy

1 882 828,88 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

2 274 678,00 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

1 996 956,48 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

Cena brutto
oferty w PLN
896 047,56 zł

Długość okresu
gwarancji na rb
5 lat tj. 60 miesięcy

667 568,10 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

927 532,00 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

818 900,77 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA
Lp.
1

2
3

4

Nazwa Wykonawcy
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „FASTBRUK” Mariusz Pelcer
STRABAG Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy
Straszewo 111
82-420 Ryjewo

ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ul. Pomorska 26a
S.A.
83-200 Starogard
Gdański
Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo ul. Lotnicza 3
Robót Drogowo –
82-500 Kwidzyn
Budowlanych „STRZELBUD”
Sp. z o.o.

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Zaprojektuj i wybuduj przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną”
w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą
techniczną (część I) oraz budową kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni i
wykonaniem ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3171G w Sztumie (część II).
Postępowanie wszczęto w dniu 05.02.2021 r. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 16.02.2021 r.
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Zestawienie ofert:
Lp. Nazwa Wykonawcy lub Imię i
Nazwisko

Siedziba lub miejsce
prowadzonej
działalności
gospodarczej lub
miejsce zamieszkania
Wykonawcy

Ul. S. Rożanowicza 21,
86-300 Grudziądz
2
Ul. Łąkowa 6,
Rotmanka
83-010 Straszyn
3
Projektowanie, Nadzorowanie i Ul. Prusa 7
Pomiary Elektryczne Krzysztof 83-300 Kartuzy
Komolubi
4
ART Sławomir Rytlewski
Ul. Mikołaja Reja 16
83-110 Tczew
5
Development Design Sp. z o.o. Ul. Kopernika 25/2
76-200 Słupsk
Trwa badanie i ocena ofert.
1

MAKADAM Maciej
Stachowicz
TRASA Mirosław Klotzke

Cena brutto
oferty w PLN

Fakultatywnie – „Termin
stawienia się inspektora
nadzoru w siedzibie
Zamawiającego w
odpowiedzi na
nieplanowane wezwanie”

117.096,00 zł

do 2 dni roboczych

31.365,00 zł

do 1 dnia roboczego

34.700,00 zł

do 1 dnia roboczego

43.050,00 zł

do 1 dnia roboczego

152.215,50 zł

do 3 dni roboczych

III. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI I MAJĄTKU:
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 łączną
kwotę 2 111 807,20 zł. terminem wykonania do 30.04.2021r. W ciągu prowadzonych robót
napotykane są ciągłe utrudnienia w ich wykonywaniu. Wykonawca prowadzi roboty sanitarne.
Na chwilę obecną roboty częściowo zostały wstrzymane przez Nadzór Inwestorski z uwagi na
warunki pogodowe. Nadzór Inwestorski sprawuje firma STAVIADO Elwira Michałek z siedzibą
Os. Piastów 8/13, 83-200 Starogard Gdański. Wartość nadzoru inwestorskiego 19 600,00 zł. 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 3.673.925,85 zł. Terminy realizacji całej
umowy do dnia 30.06.2022r. W dniu 19.02.2021r. uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawca
przystąpił do wycinki drzew. Po poprawie warunków pogodowych rozpoczęte zostaną prace
budowlane. Jesteśmy na etapie wyłonienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w drodze
przetargu. Wpłynęło 5 ofert. Trwa badanie ofert.
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 52 000,00 zł. z terminem wykonania do
31.03.2021r. Inspektorem Nadzoru jest TRASA Mirosław Klotzke ze Straszyna za kwotę
4 797,00 zł.
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4. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta celem dostosowania do wymogów p. pożarowych”
W dniu 10 listopada 2020r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą InstalElektro 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. Trwają roboty budowlane elektryczne.
5. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezierze”– etap II. W dniu
21.01.2021r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych z firmą Marianna
Kędziora Tereny Zielone z Kwidzyna. W dniu 28 stycznia 2021r. został przekazany Wykonawcy
przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego teren i plac budowy. Z uwagi na warunki
atmosferyczne Wykonawca na dzień dzisiejszy nie może jeszcze rozpocząć robót budowlanych.
W dniu 25.01.2021r. został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego inspektor nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania. W dniu 26.01.2021r. została podpisana umowa z firmą
EKO-INWEST S.C. Alicja Jurasińska, Andrzej Zegzuła, Zbigniew Jurasiński z Elbląga na kwotę
41 574,00 zł. brutto. Przy realizacji inwestycji będzie pełniony również nadzór autorski przez
wykonawcę dokumentacji projektowej Pana Leszka Witkowskiego ze Sztumu. Przygotowano
projekt umowy.
Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji
1. „Budowa szybu windowego z dźwigiem osobowym przy budynku Urzędu Miasta i Gminy
w Sztumie, ul. Mickiewicza 39”. Wykonawca przekazał w dniu 18.02.2021r. dokumentację
projektową.
2. „Przebudowa mostu nad kanałem Uśnickim”. Trwają prace projektowe. Została wydana
decyzja lokalizacyjna na zadanie. Projektant złożył teraz wniosek po pozwolenie wodnoprawne
do Wód Polskich.
Postępowania przetargowe na realizację zadań inwestycyjnych
1. „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”. W dniu 17.02.2021r. wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych tj. STRABAG
Spółka z o.o. z Pruszkowa za cenę dla części I w kwocie 1.882.828,88 zł. brutto oraz dla części II
w kwocie 667 568,10zł brutto. Przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy na roboty
budowlane. Trwa postępowanie na wybór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zadania inwestycyjne w przygotowaniu
1. „Dokumentacja na modernizację dróg w sołectwie Czernin m.in. ul. Zielnej, Topolowej,
Okrężnej i Krótkiej” Przygotowywane jest postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji
projektowej.
2. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla
Gminy Sztum”. Przygotowywane jest postępowanie na wybór wykonawcy wykonania
archeologicznych badań ratowniczych.
Sprzedaż:
1. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców (ul. Baczyńskiego 4/2, Sztum) za kwotę
38 496 zł. (po zastosowaniu 70% bonifikaty).
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2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości ul. Mickiewicza 23 – budynek po byłej bibliotece–

I przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ogłoszono II przetarg, który odbędzie się
11.03.2020. (cena wywoławcza 647 000 zł.).
3. Sprzedaż w przetargu nieograniczonym – dz. 308 os. Na Wzgórzu – przetarg odbędzie się
09.03.2021 r. (cena wywoławcza 67 750 zł).
4. Przygotowania do sprzedaży lokalu użytkowego w miejscowości Postolin 14.
5. Zlecono wycenę 5 lokali mieszkalnych (os. Nad Jeziorem 1B/15, ul. Reja 31A/6, ul. Lipowa
7/8, ul. Reja 19/9, Górki 6/4) w celu przygotowania do sprzedaży na rzecz najemców.
6. Zlecono wycenę działki 272 os. Na Wzgórze (zainteresowanie właściciela nieruchomości
przyległej).
7. Wydano zaświadczenia o jednorazowej opłacie za przekształcenie użytkowanie wieczystego
oraz zaświadczenia zezwalające na wykreślenie hipotek.
8. Przeprowadzenie spisu z natury składników majątku stanowiących własność Gminy
w związku z inwentaryzacją pełną.
9. Aktualizacja bazy ewidencji gruntów + (ewidencja gruntów użytkowników wieczystych).
10. Gmina podpisała porozumienie z KOWR w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki
drogowej 194 w Barlewicach. Czekamy na informację dot. ustalenia terminu zawarcia aktu
notarialnego.
Lokale mieszkalne:
1. Wydano wskazanie do najmu lokalu wnioskodawcy z potrzeb mieszkaniowych.
2. Przygotowano i przekazano do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie SG-01 za
rok 2020 w zakresie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.
3. Wydano zgodę na zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe w mieszkaniu
komunalnym przy ul. Sienkiewicza 16.
4. W toku sprawa o wydanie lokalu w Górkach 2, od byłych najemców, którzy w nim nie
zamieszkują. Byli najemcy złożyli wniosek o ponowne rozpatrzenie ich sprawy.
5. W trakcie przygotowanie projektu remontu elewacji budynku mieszkalno-usługowego przy
ul. Jagiełły 6.
6. Gmina jako współwłaściciel nieruchomości podpisała umowę o przyłączenie do sieci
gazowej budynku przy ul. Władysława IV 5.
7. Przeprowadzono oględziny lokali mieszkalnych będących własnością KOWR. Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zwrócił się do Gminy o przejęcie 5 mieszkań do zasobu gminy
(Czernin i Sztumska Wieś).
8. Dokonano wizji lokali mieszkalnych, w związku ze zgłoszeniami najemców dot. wymiany
okien, przecieków itp. (Koślinka 21, Jagiełły 24)
9. Wyremontowano i przygotowano do zasiedlenia lokal mieszkalny w Górkach 2.
10. Przeprowadzono okresowe przeglądy przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych
komunalnych
Dzierżawy
1. Sporządzenie wykazu nieruchomości na najem gruntu pod pomieszczenia gospodarcze na
okres 3 lat w obr. Barlewice na cz. dz. nr 148/79 wraz z umieszczeniem oraz wywieszeniem
na tablicy ogłoszeń i BIP.
2. Zawarto umowę dzierżawy na czas określony do 3 lat z przeznaczeniem na
zagospodarowanie pod ogród przydomowy na cz. dz. nr 210/11 obr. 2 m. Sztum
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3. Zawarto 2 umowy dzierżawy na czas określony do 3 lat z przeznaczeniem na
zagospodarowanie pod ogród przydomowy na cz. dz. nr 109/82 obr. Barlewice gm. Sztum
4. Zawarto umowę dzierżawy na czas określony do 3 lat z przeznaczeniem na
zagospodarowanie pod ogród przydomowy na cz. dz. nr 279/220 obr. 2 m. Sztum
5. Zawarto umowę dzierżawy na czas określony do 3 lat z przeznaczeniem na
zagospodarowanie pod ogród przydomowy na cz. dz. nr 210/11 obr. 2 m. Sztum
6. Zawarto umowę dzierżawy na czas określony do 3 lat z przeznaczeniem na
zagospodarowanie rolnicze na cz. dz. nr 92/1 obr. Kępina gm. Sztum
7. Przygotowanie wniosku do Starostwa Powiatowego w Sztumie dot. pozwolenia na rozbiórkę
pawilonu handlowego na cz. dz. nr 402/5 obr 2 m . Sztum.
8. Bieżące rozpatrywanie wniosków dot. lokali użytkowych oraz dzierżawy/najmu gruntów
należących do Gminy.
W toku:
1. 1 sprawa dotycząca ustanowienia na gruncie gminy służebności przesyłu.
2. Realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie w budynku Piekło 30 m. in.
założenie Wyłącznika Prądu Przeciwpożarowego w budynku.
Planowanie przestrzenne:
1. W dniu 25.02.2021 r. odbędzie się spotkanie on-line, z Miejsko- Gminną Komisją
Urbanistyczno- Architektoniczną oraz pracownikami odpowiedzialnymi za planowanie
przestrzenne w Gminie, wspólnie z projektantem Fabryki Wodomierzy i Ciepłomierzy FILA,
opracowującym koncepcję urbanistyczno-architektoniczną. Celem spotkania będzie wspólne
omówienie warunków brzegowych, jakie musi spełnić wniosek o ustalenie lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących w tej lokalizacji, aby zachował
i wpasował się w kontekst otoczenia.
2. Trwają prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Górkach, obręb Barlewice. W dniu 09.12.2020 r. na dyskusji publicznej nad planem złożono
uwagi do planu, polegające na zwiększeniu terenu o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz zmianie przebiegu dróg wewnętrznych. Uwzględniono je w projekcie planu
i 09.02.2021r. ponownie wysłano do uzgodnień z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
3. Trwają prace nad opracowaniem zmiany planu miejscowego w sąsiedztwie ul.
Kochanowskiego w Sztumie – obszar ok. 1,3 ha. Projekt planu w dniu 20.01.2021 r. wysłano
do uzgodnień i opinii. 15.02.2021 r. wysłano ponowne uzgodnienie do Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Termin wykonania planu - 14.05.2020 r.
4. Trwają prace nad projektem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2021-2030.
Wykonawca przekazał poprawioną diagnozę z projektem Strategii do zapoznania się i analizy.
Wydano:
1. 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (przebudowa mostu w Uśnicach,
budowa linii kablowych nn w Zajezierzu)
2. 3 decyzje o warunkach zabudowy (dla rozbudowy budynku mieszkalnego w Postolinie oraz
budowy budynków mieszkalnych w Koniecwałdzie i Gościszewie)
3. 2 decyzje odmawiające ustalenia warunków zabudowy (z uwagi na niezgodność z przepisami
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)
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4. 3 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych (dla dwóch budynków w trakcie
budowy w obrębie Zajezierze oraz dla jednego budynku istniejącego w Sztumskim Polu)
5. 3 zaświadczenia o istniejącym numerze porządkowym (w Kępinie, Postolinie i Zajezierzu)
6. 19 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie lub studium oraz o rewitalizacji
7. 2 wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto:
1. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy na sporządzanie projektów decyzji o warunkach
zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na lata 2021-2022
2. Przygotowano umowy zlecenie dla członków Miejsko-Gminnej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej
3. Przekazano do GUS wykaz numerów porządkowych nadanych w styczniu 2021 roku.
W toku jest:
1. 11 spraw dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2. 43 sprawy dotyczące ustalenia warunków zabudowy
3. 12 spraw dotyczących ustanowienia na gruncie gminy służebności przesyłu.
Podziały nieruchomości:
1. Wszczęto 2 postępowania związane z podziałem nieruchomości w mieście Sztum oraz
w obrębie geodezyjnym Postolin.
2. Wszczęto postępowanie związane ze wznowieniem granic działki gminnej w obrębie
Gościszewo.
3. Zakończono postępowanie podziałowe wydaniem decyzji podziału nieruchomości
4. Trwają prace nad regulacją gruntów w Gronajnie (ustalono spotkanie z zainteresowanymi
stronami -na 23 luty 2021- w celu ostatecznego ustalenia zakresu prac regulacyjnych).
5. W trakcie przygotowanie procedury dot. wypłaty odszkodowania za grunty przejęte z mocy
prawa pod drogi gminne – dwa postępowania dot. nieruchomości położonych w Sztumskim
Polu.
6. W trakcie ustalenia dot. wypłaty odszkodowania za zajęty grunt pod drogę gminną w Nowej
Wsi (możliwość wydzielenia i sprzedaży rzecz Gminy).
IV.
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA:
1. Prowadzenie postepowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięć pn.:
1) „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą działce nr ew. 178/18
(obręb 0001) w miejscowości Barlewice, Gmina Sztum” (70MW) przewidzianej do realizacji
na działce nr 178/18, ob. Barlewice, gmina Sztum
2) „Budowa farmy fotowoltaicznej „Sztum Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 80 MW
zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Pietrzwałd, gmina Sztum, powiat sztumski,
województwo pomorskie”, przewidzianej do realizacji na działce nr 263, ob. Pietrzwałd
3) „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
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„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
5) „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
6) „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
7) „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
8) „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
9) „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
10) „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
11) „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
12) „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
13) „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
14) „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
2. Dokonano w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 84 wpisów, w tym 7 wpisów
o rozpoczęcie działalności, pozostałe 77 wpisów dotyczyły wznowienia, zmian wpisów lub
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
3. W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2020 wykonano następujące czynności: 6 kotek
poddano sterylizacji, 19 kotów- kontynuacja leczenia, 3 kotom wykonano badania kliniczne,
kastracja 1 kocura. Wykonano sterylizację 1 suki.
4. Centrum Pomocy Zwierząt w Kościerzynie odłowiło 1 bezpańskiego psa z terenu miasta
i gminy.
4)
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5. Realizacja umowy na rok 2021 z zakresu programu opieki nad zwierzętami:
1) z Fundacją „ANIMALSI” w Kościerzynie – na prowadzenie działań interwencyjno–
profilaktycznych polegających na odławianiu bezpańskich psów
2) z Przychodnią Weterynaryjną w Malborku – na świadczenie usług weterynaryjnych dla
bezdomnych zwierząt
3) z Gabinetem weterynaryjnym ANIVET w Starym Polu – na zapewnieniu całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
4) z osobą fizyczną– na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca
w gospodarstwie rolnym.
6. Wysłano oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020 do wszystkich
punktów - detal i gastronomia.
7. Wyliczenie opłat za sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2021.
8. Przygotowanie dokumentacji do zawarcia umowy na Prowadzenie Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych.
9. Realizacja umów na wykonanie dokumentacji projektowych w ramach zadania „Modernizacja
dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo na rok 2021”.
10. Przygotowanie dokumentacji na zadanie Administrowanie plażą miejską.
11. Przygotowanie dokumentacji na zadanie Utrzymanie zieleni miejskiej.
12. Przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy na Okresową kontrole stanu technicznego
urządzeń zabawowych na placach zabaw na rok 2021.
13. Przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy na oznakowanie pionowe i poziome dróg na
rok 2021.
14. Analiza sprawozdań podmiotów świadczących usługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych.
15. Przygotowanie danych do sprawozdań GUS, POP, UM, BDO.
16. Odpowiedzi na udzielenie informacji publicznej
17. Prace nad przygotowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sztum na 2021 rok” celem
zaopiniowania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, Koła Łowieckie, stowarzyszenia oraz
inne instytucje.
18. Przygotowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Mikołajki
Pomorskie części zadań Gminy Sztum z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
19. Realizacja umowy na bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok
2021.
20. Realizacja umowy na utrzymanie czystości i porządku Targowiska Miejskiego na 2021 r.
21. Realizacja umowy na Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy
Sztum na rok 2021.
22. Realizacja umowy na utrzymanie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2021.
23. Realizacja umowy na dekoracje miasta (oflagowanie) na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok
2021.
24. Realizacja umowy na utrzymanie boisk na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2021.
25. Realizacja umowy na utrzymanie tężni na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2021.
26. Przygotowanie dokumentacji do umowy na utrzymanie sieci kanalizacji burzowej na terenie
Miasta i Gminy Sztum na rok 2021.
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27. Realizacja umowy na likwidację dzikich wysypisk śmieci z terenu Miasta i Gminy Sztum
w roku 2021.
28. Realizacja umowy na bieżące utrzymanie przystanków na terenie Miast i Gminy Sztum na rok
2021.
29. 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.
30. Przygotowanie harmonogramu realizacji zadań z funduszu sołeckiego na rok 2021.
31. Wydanie 4 decyzji na usunięcie drzew.
32. Dokonanie 15 wizji w terenie w celu oględzin drzew zgłoszonych do usunięcia przez osoby
fizyczne
33. Spotkanie w sprawie ustalenia ram współpracy z Urzędem Marszałkowskim w zakresie
użyczenie infomatów.
34. Prace na kampanią edukacyjną dla mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji odpadów
komunalnych.
35. Weryfikacja informacji o zebranych odpadach komunalnych z terenu Miasta i Gminy Sztum
wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
36. Weryfikacja informacji o zebranych nieczystościach ciekłych z terenu Miasta i Gminy Sztum
w roku 2020.
37. Realizacja umowy na zawieszenie dekoracji świątecznych na terenie Miasta i Gminy Sztum.
38. 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”.
39. Usunięto 2 dzikie wysypiska na terenie Miasta i Gminy Sztum.
40. Wydano 4 decyzji o uzgodnieniu dokumentacji inwestycji w pasach dróg stanowiących
własność gminy.
41. Wydano 4 decyzji na zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie dróg.
42. 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.
43. Współpraca z policją dot. przekazywania nagrań z monitoringu złożono – 3 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. 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 – 8 kontroli
2. Interwencje ze zwierzętami – 5 interwencji
3. Kontrole parkingowe zgodnie z regulamin użytkowania, parkingów miejskich punt C
regulaminu (samochody wystawione do sprzedaży).
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4. Kontrole w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 3 kontroli.
5. Współpraca z Policją w sprawie działań ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa SARSCoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Kontrole przestrzegania ograniczeń w korzystaniu
z miejsc użyteczności publicznej. Kontrole przestrzegania obowiązkowych kwarantann.
Pouczanie i przypominanie o obowiązkach utrzymania dystansu społecznego, noszeniu
maseczek i rękawiczek oraz utrzymaniu odpowiedniej higieny celem ograniczenia
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.
W zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych
1. Utrzymywanie gotowości bojowej jednostek.
2. Rozliczanie kart drogowych i paliwa pobranego do samochodów i pozostałego sprzętu.
3. 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:
7. 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, w dniu 2 lutego 2021 r. przekazano do Wojewody Pomorskiego 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. Ponadto w dniu 10 lutego 2021 r. przekazano
do Wojewody Pomorskiego prośby Rady Sołeckiej oraz mieszkańców Czernina i Ramz Małych,
Zespołu Szkół w Czerninie, Stowarzyszenia „Dar Serca” oraz KGW Czernin, popierające
zgłoszone do dofinansowania inwestycje.
8. W dniach od 8 do 11 lutego 2021 r. Instytucja Zarządzająca RPO WP na lata 2014-2020
przeprowadziła kontrolę na miejscu realizacji projektu pn. Budowa kolektora deszczowego
z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe.
9. W dniu 27 stycznia 2021 r. przekazano do Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020
Sprawozdanie z zachowania trwałości projektu pn. Ochrona wód i przywracanie różnorodności
biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum.
10. W związku z naborem wniosków o przyznanie środków budżetu Województwa Pomorskiego
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, przystąpiono do przygotowywania
wniosku na modernizację drogi gruntowej Koślinka – Koniecwałd z wykorzystaniem płyt
YOMB. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2021 r.
11. W związku z przygotowaniami do kolejnej perspektywy finansowej UE na lata
2021-2027 prowadzono prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na
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wykonanie dokumentacji na tereny wytypowane do rewitalizacji z wykorzystaniem elementów
błękitno- zielonej infrastruktury. Wytypowane tereny 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 tzw. Zygzak (przed kładką), teren przy sądzie oraz teren przy
ul. Reja 31, teren przy ścieżce rowerowej (Zajezierze). Cały zakres pogrupowany został na
części, przygotowano opisy przedmiotów zamówienia oraz przeprowadzono rozeznanie na
rynku wykonawców takich dokumentacji.
12. Rozpoczęto prace nad SECAPem tj. planem na rzecz zrównoważonego energetycznie i
klimatycznie rozwoju. Projekt realizowany jest przy pomocy Stowarzyszenia Gminy Energy
Cities w ramach projektów Multiply oraz BEACON. Dzięki wykonaniu planu możliwy będzie
dostęp dla gminy do środków zewnętrznych na poziomie krajowym regionalnym i europejskim.
Plan będzie zakładał szereg działań do wdrożenia aby przeciwstawić się niekorzystnym
zmianom klimatu.
13. W okresie międzysesyjnym rozstrzygnięto nabór wniosków o przyznanie dotacji
w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum na 2021 rok. W naborze który trwał
od 2 do 15 grudnia 2020 roku złożono 12 wniosków. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone
pozytywnie. Podpisano umowy i udzielono dotacji na realizację 12 zadań na łączną kwotę
290 500,00 zł.
14. W okresie międzysesyjnym rozliczano sprawozdania końcowe składane przez organizacje
pozarządowe dotyczące realizacji zadań publicznych w ramach otrzymanych z Gminy dotacji
w 2020 roku.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

VI. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ:
Trwałość projekt pn. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum”:
1) Sporządzenie pism do Partnerów w sprawie popytu na usługi w ramach trwałości projektu.
2) Rozeznanie rynku wraz ze sporządzeniem i podpisaniem umowy na świadczenie usługi asystenta
rodziny.
Projekt pn. „Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”:
1) Kontrola nad prowadzonymi przez Partnerów postępowaniami.
2) Przeprowadzenie rekrutacji uczestników.
3) Przeprowadzenie postępowań koniecznych do wyłonienia Wykonawców (asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej, asystent rodziny, opieka wytchnieniowa, telemedycyna, psycholog,
prawnik, mediator, usługi opiekuńcze).
Projekt „Kawa dla Seniora” – realizowany w Pizzeria „ROMA” oraz „Caffe Figaro”. Obecnie
215 seniorów posiada bony na kawę/herbatę.
Klub Integracji Społecznej.
1) Rozeznanie rynku oraz sporządzenie projektów umów na realizację wsparcia psychologa oraz
doradcy zawodowego.
2) Rekrutacja nowych uczestników KIS – edycja 2021 (5 os.).
Zadanie publiczne pn. „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior +” w ramach Programu
Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2020 - Klub Senior + AMATOR:
1) Sporządzenie i przesłanie sprawozdania końcowego oraz z trwałości realizacji zadania
publicznego za 2020 rok.
2) Rekrutacja uczestników- 60 osób.
3) Monitorowanie realizacji działań w miesiącu lutym 2021 r. w ramach zadania.
Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy
Sztum wydano 2843 Karty tradycyjne oraz 542 elektroniczne. Liczba rodzin, które otrzymały SKDR
wynosi 851.
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7. Teleopieka, tzw. „Guzik życia” – 10 osób.
8. „Koperta życia” - 215 osób.
9. Realizacja Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Odbieranie
zgłoszeń i sporządzanie zakupów dla seniorów przez pracowników socjalnych. Ze wsparcia
w ramach Programu skorzystało dotychczas 6 seniorów.
10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021:
1) Monitorowanie 6 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, motywując do podjęcia leczenia.
2) Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) zostały zgłoszone
4 osoby.
3) Wobec 18 osób prowadzenie postępowania o leczenie odwykowe.
4) Odbycie 2 wspólnych oraz 5 indywidualnych posiedzeń GKRPA.
5) Trzech nauczycieli wzięło udział w szkoleniu dla realizatorów programu profilaktycznego
„Cukierki”.
6) Rozstrzygnięto konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2021 r. w ramach w/w Programu.
7) Punk Konsultacyjny „Krokus” w Sztumie świadczy porady prawnika, psychologa, terapeuty ds.
uzależnień. Udzielono 31 porad.
11. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie:
1) W okresie międzysesyjnym do Przewodniczącej GZI wpłynęło 5 Niebieskich Kart.
2) Zwołano 18 grup roboczych w celu podjęcia działań na rzecz rodzin, w których stwierdzono zjawisko
przemocy.
3) Praca z rodzinami, gdzie dochodzi do przemocy we współpracy z przedstawicielami GZI oraz
członkami grup roboczych – 22 rodziny.
4) Sporządzenie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie za okres I-XII 2020 r.
12. Dział Realizacji Zadań Zleconych
1) W okresie od 19.01.2021 r. do 16.02.2021 r. przyjęto ogółem: 980 wniosków, wydano 424 decyzje/
informacje administracyjne, obsłużono łącznie 313 osób.
2) Wysokość wypłaconych wszystkich świadczeń w miesiącu styczniu 2021 r. wyniosła:
2.181.270,18 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 stycznia 2021 r.:
a)
zasiłki rodzinne
387 osób
b)
świadczenie rodzicielskie
40 osób
c)
jednorazowa zapomoga
10 osób
d)
świadczenia opiekuńcze
789 osób
e)
fundusz alimentacyjny
124 osoby
f)
dodatki mieszkaniowe i energetyczne
243 osoby
g)
świadczenie wychowawcze
2993 dzieci
13. Dział Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług.
1) W okresie międzysesyjnym sporządzono 220 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń
z pomocy społecznej.
2) W okresie międzysesyjnym z pomocy finansowej skorzystało 198 rodzin (392 osoby
w rodzinie) oraz z pomocy niefinansowej 150 rodzin (366 osób w rodzinie).
W roku 2021 r. z pomocy finansowej i niefinansowej skorzystało 297 rodzin, tj. 593 osoby
w rodzinie, a świadczenie przyznane decyzją miało 305 osób.
3) Przeprowadzono 112 wywiadów środowiskowych, podpisano 3 nowe kontrakty socjalne.
4) W schroniskach przebywało 11 klientów.
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5)

6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)

14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)
23)
24)
25)

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.
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 skorzystały 24 osoby, natomiast w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 8 osób.
Ze wsparcia w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie korzystało 15 seniorów.
Z terapii prowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie (ŚDS) korzystało
18 niepełnoprawnych osób.
Dożywianie – wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. W okresie
międzysesyjnym decyzją administracyjną posiłki miało przyznane 56 osób, w tym 24 dzieci
w wieku przedszkolnym, 29 uczniów oraz 3 osoby dorosłe.
Ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych objęto 1 osobę.
Świadczenie pracy socjalnej: 86 rodzin (175 osób), w tym świadczenie wyłącznie pracy
socjalnej, bez udzielenia pomocy finansowej: 46 rodzin (119 osób).
W środowiskach rodzin zagrożonych kontynuowano wsparcie w postaci 1 asystenta rodziny
(dla 15 rodzin) oraz w miesiącu lutym 2021 zrekrutowano dodatkowo 3 rodziny do objęcia
wsparciem asystenta rodziny w ramach projektu „Siła współpracy – rozwój usług społecznych
w Mieście i Gminie Sztum”.
Nadzór i monitoring rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego (500+), doradzanie
rodzicom w odpowiednim wydatkowaniu przyznanych pieniędzy.
W okresie międzysesyjnym interwencje pracowników socjalnych w związku ze zgłoszeniami
w przypadku 15 rodzin, w tym w 7 rodzinach, gdzie są dzieci.
Podejmowanie działań w związku z realizacją POPŻ Podprogram 2020 (w tym odbieranie
zgłoszeń i wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej dla 350 osób). Dostawa
żywności w ilości 7 ton odbyła się w dniu 19.02.2021 r
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
zawodową lub spokrewnioną za miesiąc luty 2021 r. wyniosła 8572,95 zł. Natomiast koszt
pobytu w Domu dla Dzieci za miesiąc luty 2021 r. wyniósł 10912,62 zł.
W dniu 26.01.2021 r.- udział w spotkaniu roboczym dotyczącym Strategii Integracji
i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Sztum na lata 2021-2030.
Umieszczenie linku do ankiety na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.
Rozliczenie dotacji otrzymanych na realizację programu opieka wytchnieniowa, asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej, wspieraj seniora oraz przygotowanie sprawozdań z realizacji
programów.
Przesłanie do WPS PUW wniosku dot. Rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi – zapotrzebowanie na 2021 r. w ramach standaryzacji jakości
świadczonych usług dot. remontu ŚDS na kwotę 49 476,00 zł. oraz informacji w zakresie potrzeb
finansowych na standaryzację środowiskowych domów samopomocy.
Przygotowanie dokumentacji konkursowej dot. konkursu ofert na prowadzenie RDP, w tym
umowy i Zarządzeń.
Przygotowanie sprawozdania dot. wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz
sprawozdania „Asystent rodziny na 2020 r”.
Przygotowanie zbiorów centralnych za IV kwartał 2020 r.
Przygotowanie informacji dla PCPR w Sztumie dot. „Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Sztumskim na lata 2016-2021” za rok 2020.
Przygotowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę dot. odpłatności za usługi opiekuńcze.
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Podjęcie działań w związku z pożarem w Gościszewie, w którym poszkodowana została
4-osobowa rodzina (wizyta w środowisku, rozmowy na temat potrzeb rodziny, wystosowanie
apelu na stronę internetową o pomoc dla pogorzelców).
27) Monitorowanie sytuacji osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uczestników DOW,
ŚDS, RDP w związku z pandemią.
26)

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 uczęszczających 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 uczęszczających 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
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−

−
−
−

Publicznym Przedszkolu w Gościszewie, w Oddziale Przedszkolnym w Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi oraz Publicznym Punkcie Przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi.
przygotowano postępowanie na realizację 6 szkoleń dla nauczycieli ośrodków wychowania
przedszkolnego pn.:
1) Gimnastyka wyobraźni – metoda Storyline, Praktyczne ćwiczenia przygotowujące dzieci
do twórczej aktywności, Kinezjologia edukacyjna,
2) Sensoryka w rozwoju dziecka, Zmysły i ich integracja, Najczęstsze zaburzenia integracji
sensorycznej,
3) Wszechstronna stymulacja rozwoju - wykorzystanie plastyki w terapii dziecka,
4) Wspieranie rozwoju dziecka w zakresie umiejętności matematycznych,
5) Działania nowatorskie, innowacje i eksperymenty w przedszkolu,
6) Kreatywny przedszkolak – przedsiębiorczy dorosły.
Wartość planowanych zamówień 14.700,00 zł.
przeprowadzono dodatkową kwalifikację uczestników na zajęcia specjalistyczne
w Publicznym Przedszkolu w Czerninie,
prowadzono nadzór finansowy nad projektem oraz obsługę finansową projektu,
przygotowano wniosek o zmianę wniosku o dofinansowanie w celu wydłużenia okresu
realizacji projektu do 30 czerwca 20201 roku.

2. Projekt

RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/20 pn. Mali e-mocni. 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.
W okresie międzysesyjnym złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Planowany okres
realizacji projektu: 01.06.2021 roku – 30.06.2023 roku. Całkowita wartość projektu wynosi:
960 838,46 zł.
Celem projektu będzie zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej poprzez
utworzenie miejsc przedszkolnych dla 15 dzieci 3-4 letnich w ramach Punktu Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie i zapewnienie atrakcyjnej,
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w siedmiu Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego,
dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum.
W ramach działań zaplanowana została organizacja zajęć specjalistycznych oraz zajęć
rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, a także organizacja szkoleń
dla 15 nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności posługiwania się TIK oraz stosowania
nowoczesnych metod i form pracy.

3. W ramach Programu Pomorskie Żagle Wiedzy Edukacja Morska i żeglarska trwają prace

związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu. Projekt będzie obejmował
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;
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− 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. Termin złożenia wniosku
upływa w dniu 25 lutego 2021 roku.
4. W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat

3 „MALUCH+2020”. W okresie międzysesyjnym- złożono sprawozdanie z realizacji
programu w 2020 roku.
5. W ramach Rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole”: W okresie

sprawozdawczym przygotowano sprawozdanie z realizacji programu. Całkowity koszt
realizacji zadania to 207 695,77 zł, w tym wkład własny gminy 47 695,78 zł.
II.

Realizacja działań związanych z obsługą administracyjno-finansową szkół oraz zadań
własnych gminy w zakresie oświaty.
1. Realizując obowiązki w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum wydano jedną
decyzję przyznającą dofinansowanie. Na powyższe zadanie zostaną wykorzystane środki
z Funduszu Pracy w wysokości 8081,00 zł.
2. 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.
3. 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.
4. Złożono zapotrzebowanie na środki finansowe na stypendia i zasiłki szkolne od stycznia do
czerwca 2021 roku do Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
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5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

III.

Przygotowano zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum 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.
Przygotowano zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego na rok 2021 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum.
Przygotowano zarządzenia dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobka w sprawie zasad
przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz przydziału
środków higieny osobistej dla pracowników.
Przygotowano cząstkową ocenę pracy Pani Magdaleny Zimińskiej- Sałek dyrektora Zespołu
Szkół w Gościszewie.
Sprawdzono rozliczenia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw dla wszystkich
jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum.
Naliczono dotację dla niepublicznych przedszkoli na miesiąc luty 2021.
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia rocznego za 2020 rok (tzw. „trzynastki”) dla
wszystkich jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina
Sztum.
Złożono sprawozdanie za rok 2020 z dochowania minimalnego 5-letniego okresu
funkcjonowania miejsc opieki powstałych z udziałem środków w ramach Resortowego
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018
w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) dla podobszaru Opieka nad dziećmi do lat 3
złożono sprawozdanie resortowe o symbolu: „RKZ-4-G” za 2020 r.- Sprawozdania
z działalności żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.
Rozliczono dotację udzieloną placówkom niepublicznym w 2020 roku. Sprawdzono złożone
rozliczenia przez placówki niepubliczne.
Przygotowano sprawozdanie dot. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2020 roku dla Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Realizowano działania związane z wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Dokonano wyboru przedstawicieli załogi w celu wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie
zawarta umowa o zarządzanie PPK. Następnie dokonano wyboru instytucji finansowej.
Dokonano odpowiedzi na zapytanie w trybie udzielenia informacji publicznej. Pytanie
dotyczyło kwoty w roku szkolnym 2019/2020 która została przez gminę Sztum łącznie
wydatkowana na wynagrodzenia nauczycieli religii we wszystkich przedszkolach i szkołach,
dla których organem prowadzącym jest gmina Sztum.

Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
− 28.01.2021 roku – uczniowie klas III należący do kółka przyrodniczego wykonali na zajęciach
karmniki dla ptaków.
− 28.01.2021 roku – ogłoszenie przeglądowego konkursu plastycznego pt.: „Kobiety, które
zmieniły świat” w ramach doradztwa zawodowego. Uczestnicy mieli za zadanie
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−
−
−

−

−
−
−
−

przedstawienie sylwetki wybranej kobiety, która wyróżniła się wśród innych ludzi swoją pasją
i dokonaniami, której praca i życie przyczyniły się do rozwijania wiedzy o świecie.
29.01.2021 roku – uczniowie z klas 1-3 wzięli udział w konkursie plastycznym Moja ulubiona
książka. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
01.02.2021 roku – uczniowie przekazali karmę̨, koce i inne akcesoria potrzebującym
zwierzętom w Stowarzyszeniu REKS w Malborku.
01.02.2021 roku – uczniowie z klas trzecich odebrali dyplomy za udział w ogólnopolskim
konkursie nauk przyrodniczych Świetlik. Dyplomy także czekają na uczestników konkursu
z klas 4-7.
08, 09, 10.02.2021 roku – uczniowie klas VII A,B i D mieli możliwość uczestniczenia online
w lekcjach o bezpieczeństwie w sieci w ramach realizacji projektu ”Bakcyl”. Główne
zagadnienia, które zostały poruszone w trakcie lekcji to: Bezpieczne hasła – trudne do
złamania, ale łatwe do zapamiętania, Bezpieczna tożsamość w Internecie. Co należy zrobić,
aby chronić swoją prywatność i nie narażać się na cyberprzemoc?, Catfishing, czyli kradzież
tożsamości, Bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych, Phishing – na czym polega
i jak się przed nim chronić?, Jak zachować się w sytuacji, kiedy padniemy ofiarą
cyberprzemocy?
09.02.2021 roku – odbył się 5. etap ogólnopolskiego konkursu Wielki Maraton Czytelniczy.
12.02.2021 roku – zorganizowano Dzień Przebierańca.
15.02.2021 roku –uczniowie wykonali mnóstwo kreatywnych zadań związanych z tematem
walentynek. Uczestniczyli w konkursie plastycznym na najpiękniejsze serce walentynkowe.
15.02.2021 roku – rozstrzygniecie międzygminnego konkursu fotograficznego pt. „Drzewo
w obiektywie”. Wśród laureatów są nasi uczniowie: klasa 1b - Rafał Kuczkowski, Klasa 1cMaja Kazimierczak, Klasa 2a - Hania Wiśniewska, Oliwia Bakierska, Feliks Kubacki.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:

− 28.01.2021 roku – klasy czwarte przystąpiły do projektu Eko Eksperymentarium online.
− 28.01.2021 roku – wystawiono oceny klasyfikacyjne za 1 semestr.
− 28.01.2021 roku – odbyło się spotkanie Liderów nauczycielskich zespołów przedmiotowych –
podsumowanie 1 semestru
− 31.01.2021 roku – uczniowie wzięli udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
− 02.02.2021 roku – w szkole odbył się Dzień Pozytywnego Myślenia.
− 02.02.2021 roku – odbyło się spotkanie nauczycieli wspomagających – podsumowanie pracy
z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
− 04.02.2021 roku – odbyła się klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.
− 05.02.2021 roku – klasy piąte wzięły udział w warsztatach metalowych – tworzenie modeli.
− 05.02.2021 roku – odbyły się warsztaty dla klas szóstych - Przygotowanie lektur w pudełku.
− 08.02.2021 roku – rozpoczęcie drugiego semestru roku szkolnego 2020/2021
− 08.02.2021 roku – klasy szóste tworzyły magiczne kart postaci rodem z gier RPG.
− 08.02.2021 roku – przypomnienie uczniom zasad Netykiety - Kodeks Dobrych Praktyk
w czasie zdalnego nauczania.
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− 08.02.2021 roku – odbyła się pogadanka na temat odpowiedniego ubiór dostosowanego do
niskich temperatur, właściwego odżywiania, znaczenia śniadania oraz warzyw i owoców
w codziennej diecie dziecka.
− 08 - 12.02.2021 roku – odbyły się wywiadówki on-line podsumowujące sferę dydaktyczną
i wychowawczą ucznia indywidualnie i zespołu klasowego.
− 09.02.2021 roku – odbyły się zajęcia profilaktyczne w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu.
Pogadanka na temat korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.
− 09.02.2021 roku – odbyła się pogadanka na temat bezpiecznych zabaw na śniegu i ze śniegiem.
Bezwzględny zakaz wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne (w tym jezioro).
− 09.02.2021 roku – w klasach 6c i 8d odbyły się warsztaty „Być reporterem” w ramach
innowacji pedagogicznej „Nienudna lektura”.
− 10.02.2021 roku – dla klas czwartych odbyły się warsztaty przyrodnicze – dokarmianie ptaków
zimą.
− 10.02.2021 roku – odbył się kolejny etap konkursu ogólnopolskiego Wielkiego Maratonu
Czytelniczego.
− 10.02.2021 roku – zakończenie realizacji Programu dla szkół – I semestr, zawarto umowę na
II okres w zakresie dostarczania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych.
− 11.02.2021 roku – odbyła się Rada Pedagogiczna – podsumowanie 1 semestru.
− 11.02.2021 roku – odbyły się szkolne obchody Tłustego Czwartku.
− 14.02.2021 roku – odbyły się szkolne obchody Walentynek.
− 16.02.2021 roku – klasa 4b wzięła udział w Walentynkowym rajdzie pieszym.
3. Zespół Szkół w Czerninie:

− uczniowie szkoły brali udział w konkursie na film/spot dotyczący przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Dwa zespoły w składzie: Aleksandra Cichacka (klasa VII b), Natalia Cichacka
(klasa VI a), Igor Chańko (klasa VI b); Maja Wesołowska, Wiktoria Bonisławski, Julia Siebert,
Julia Marchel z klasy VII b uzyskały WYRÓŻNIENIA. Organizatorem konkursu była Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy MOPS w Sztumie.
− w innowacyjnym projekcie „Zdolni z Pomorza” realizowanym przez Samorząd Województwa
Pomorskiego w II etapie konkursu Julia Łabiak z klasy 8 zajęła 1 miejsce w powiecie
sztumskim, a 26 miejsce wśród wszystkich 80 uczestników konkursu zdobywając tytuł
Laureata Etapu Powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej z chemii i zakwalifikowała się do
etapu wojewódzkiego.
− w klasach I – III odbyły się bale karnawałowe.
− 08.02.2021 roku – uczniowie klasy I zostali pasowani na ucznia i czytelnika. Dzieci
przedstawiły program artystyczny. Każde dziecko otrzymało książkę "Pierwsze abecadło"
wydaną przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach kampanii "Mała książka - wielki człowiek".
− w przedszkolu realizowano innowację pedagogiczna Zdrowy przedszkolak oraz zajęcia
w ramach projektu Mam tę moc.
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4. Zespół Szkół w Gościszewie:

− 04.02.2021 roku - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej I półrocze
roku szkolnego. W okresie od 8 do 12 lutego 2021 roku odbyły się wywiadówki dla rodziców
uczniów klas I-VIII w trybie zdalnym.
− 12.02.2021 roku - firma zewnętrzna wykonała prace związane z odśnieżaniem dachów
budynku szkoły.
− 18.02.2021 roku - odbyło się posiedzenie zespołu nauczycieli prowadzących zajęcia
z uczniami klasy VII w celu ustalenia zasad organizacji zajęć dla uczennicy o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.
− 12 pracowników zgłoszono do szczepień w systemie SIO.
− 10 pracowników przyjmie szczepionkę w dniu 19 lutego, 2 osoby zostaną zaszczepione
w innym terminie ze względu na zachorowanie i przebywanie w kwarantannie.
5. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:

− dzieci z klas 0 – III uczą się w trybie stacjonarnym przy zachowaniu reżimu sanitarnego, klasy
IV – VIII – w trybie zdalnym.
− 27.01.2021 roku - odbyła się rada klasyfikacyjna podsumowująca wyniki uczniów
w I semestrze.
− przeprowadzono spotkania z rodzicami /w trybie on-line/.
− 10-12.02.2021 roku - przeprowadzono próbne egzaminy klasy VIII.
− trwały dostawy wyposażenia zakupionego z budżetu szkoły oraz w ramach projektu „Mam tę
moc”.
− nauczyciele zostali poddani szczepieniom przeciwko wirusowi Covid,
6. Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie:

− 27.01.2021 roku – w ramach realizacji ogólnopolskiego programu „Kubusiowi Przyjaciele
Natury” w grupie 3-latków odbyły się zajęcia na temat „Dbamy o swoje zdrowie”.
− 27.01.2021 roku – grupa 5-6-latków realizowała w ramach ogólnopolskiego projektu „Miś
Bajkuś w krainie bajkoterapii” temat pt. „Zaczarowane mrowisko- jak mrówka poszła do
szkoły. Rozmowa o niepowodzeniu w nauce nowych rzeczy”.
− 28.01.2021 roku – grupa 5-6-latków obchodziła Dzień Lego – matematyczne zabawy klockami
Lego.
− 28.01.2021 roku – w ramach projektu grupowego „Zdrowy Przedszkolak” w grupie 3-latków
przeprowadzone zajęcia pt. „Czystość to zdrowie”.
− 28.01.2021 roku – udział dzieci z grupy 4-latków w ogólnopolskim konkursie plastycznym
„Zima, zima za oknami”.
− 29.01.2021 roku – w przedszkolu odbyła się ogólnoprzedszkolna uroczystość- Bal
Karnawałowy pod hasłem „Bal Przyjaciół Kubusia Puchatka”.
− 01.02.2021 roku – udział dzieci z grupy 4-latków w ogólnopolskim konkursie plastycznym
„Serduszko puka w rytmie cza-cza”.
− 02-08.02.2021 roku – w grupie 5-latków przeprowadzano zajęcia o tematyce: „Nie szata zdobi
człowieka”, „Co jest dla mnie piękne?”, „Dobranocki z dawnych lat”, „Kłamstwo nie popłaca”
w ramach projektu „Magiczna moc bajek”.
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− 02.02.2021 roku – w ramach realizacji projektu grupowego „W czasach średniowiecza – damy
i rycerze” grupa 6-latków zapoznała się z legendami kilku zamków polskich i ich bohaterami
– rycerz Zawisz, Biała Dama.
− 03.02.2021 roku – w grupie 3-latków odbyły się zajęcia na temat „Zabawy na śniegu”
w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Razem przez cztery pory roku”.
− 04.02.2021 roku – w grupie 6-latków w ramach grupowego projektu „Praca moich rodziców”
dzieci zapoznały się z zawodem kucharza i instruktora narciarskiego.
− 05.02.2021 roku – w ramach realizacji ogólnopolskiego programu „Kubusiowi Przyjaciele
Natury” w grupie 4-latków odbyły się zajęcia na temat „Dbamy o aktywność fizyczną”.
− 05.02.2021 roku – grupa 6-latków przygotowała występ z okazji Dnia Babci i Dziadka, który
zamieszczono na grupowym Fb.
− 05.02.2021 roku – w grupie 6-latków, w ramach Kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom
wysłuchano bajki nagranej na dyktafon, którą czytał rodzic.
− 08.02.2021 roku – w ramach realizacji ogólnopolskiego programu „Kubusiowi Przyjaciele
Natury” w grupie 3-latków odbyły się zajęcia na temat „Dbam o siebie - jem warzywa
i owoce”.
− 08.02.2021 roku – w ramach realizacji grupowego projektu „W świecie emocji trzylatka”
w grupie 3-latków odbyły się zajęcia na temat „Kącik złości”
− 08.02.2021 roku – „Lodowe konstrukcje” – grupa 5-6-latków wykonała zadanie w ramach
ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Kreatywny przedszkolak”.
− 09.02.2021 roku – grupa 4-latków i grupa 5-latków obchodziły Międzynarodowy Dzień Pizzy.
− 10.02.2021 roku – w grupie 6-latków przeprowadzono konkurs online dla rodziców pt. Jaka to
bajka?.
− 10.02.2021 roku – w grupie 5-6-latków obchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu
− 10.02.2021 roku – w grupie 5-latków, w ramach realizacji projektu grupowego „Zmierz
uczucia”, odbyły się zajęcia pt. „Strach”.
− 10-17.02.2021 roku – w grupie 4-latków rodzice zostali włączeni do napisania listu/apelu
celem niesienia pomocy zwierzętom zimą.
− 11.02.2021 roku – Klub Ekoludków (2 grupy 4-latków i jedna 3-latków) przeprowadziła
zajęcia w ramach przedszkolnego projektu ekologicznego „O naszą ziemię dbamy i przyrodę
ochraniamy” – obchody „Dnia dokarmiania zwierzyny leśnej”.
− 11.02.2021 roku – Tłusty czwartek - w grupie 6-latków odbyła się uroczystość grupowa.
− 12.02.2021 roku – grupa 3-latków obchodziła Walentynki w ramach projektu grupowego
„W świecie emocji trzylatka”.
− 15.02.2021 roku – „Walentynki” w dwóch grupach 5-latków, w 5-6-latkach i w dwóch grupach
6-latków obchodzono dzień zakochanych Walentynki.
− 15.02.2021 roku – rodzice z grupy 4-latków zostali włączenie do akcji EkoWalentynki
− 15.02.2021 roku – Klub Ekoludków (2 grupy 4-latków i jedna 3-latków) przeprowadziła
zajęcia w ramach przedszkolnego projektu ekologicznego „O naszą ziemię dbamy i przyrodę
ochraniamy” – obchody „Dnia wieloryba”
− 15.02.2021 roku – w ramach projektu „Zmierz uczucia” grupa 5-latków przepracował temat
pt. „Smutek”.
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− 15.02.2021 roku – grupa 5-6-latków w ramach ogólnopolskiego projektu czytelniczego
„Magiczna moc bajek” odbyła zajęcia na temat „Dlaczego Pinokio ma długi nos”.
− 15.02.2021 roku – nauczycielki z grupy 3-latków przygotowały i zamieściły relację z realizacji
II modułu „Zima” ogólnopolskiego projektu „Razem przez cztery pory roku”.
− 15.02.2021 roku – nauczycielki z grupy 5-latków przygotowały i zamieściły na stronie Fb
organizatora sprawozdanie z realizacji w miesiącach styczeń/luty zadań projektowych
międzynarodowego projektu „Magiczna moc bajek”.
− 16.02.2021 roku – grupa 6-latków rozpoczęła realizację V bloku tematycznego pt. „Mrok na
tropie przygód w ciemności” w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Miś Bajkuś
w Krainie Bajkoterapii”.
− 17.02.2021 roku – trzy grupy tj. 5-latki, 5-6-latki i 6-latki obchodziły Dzień Kota. W grupie 56-latków rodzice włączyli się w obchody Dnia Kota poprzez zamieszczanie na grupowym fb
zdjęć swoich pupilów.
− 17.02.2021 roku – spotkanie online dzieci z grupy 4-latków z kucharką w ramach realizacji
tematyki kompleksowej.
− 18.02.2021 roku – w grupie 3-latków i 4-latków, w ramach realizacji projektu grupowego
„Zmierz uczucia”, odbyły się zajęcia - sprawa 7 „O zaskoczeniu”.
− 18.02.2021 roku – w grupie 5-latków rodzice wraz z dziadkiem przygotowali film dla dzieci
o tematyce przyrodniczej, który został odtworzony w Sali.
− 23.02.2021 roku – w ramach realizacji projektu grupowego „W czasach średniowiecza – damy
i rycerze” dzieci z grupy 6-latków stworzyły Kodeks Współczesnego Rycerza.
− 23.02.2021 roku – w grupie 4-latków został rozstrzygnięty grupowy konkurs dla dzieci
i rodziców „Słówko do słówka złóż i wierszyk o higienie ułóż” w ramach projektu grupowego
„Misiaki to czyste dzieciaki”.
VIII. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SZTUMSKIEGO
CENTRUM KULTURY
Działania Sztumskiego Centrum Kultury:
- Kontynuowanie działań związanych z organizacją 29. Finału WOŚP.
Przygotowanie programu Finału w dniu 31.01.2021 (przygotowanie: aukcji
allegro, plakatów, materiałów reklamowych, kontakt z wolontariuszami
i rejestracja na fb Grupie Szefów Sztabów WOŚP, wysyłka wylicytowanych
prac),
- 29. Sztumski Finał WOŚP – zebrana kwota – 32 772, 43 zł. (zrealizowane
działania: kwesta, transmisja online, rozliczenie Sztabu, monitorowanie aukcji
Allegro),
- Przygotowanie w Galerii Małej wystawy pamiątek ze Sztumskich Finałów
WOŚP (dostępna nieodpłatnie dla zwiedzających od 01.02.2021 r.),
- Przygotowanie w Galerii Dużej eventu i wystawy z okazji Walentynek pt.
„Sztumska Szkoła Uwodzenia Czesława M.” (dostępna dla zwiedzających od
14.02.2021 r.)
- Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie Rejonowego Konkursu
Recytatorskiego „O Złote Usta”,
- Udział w przygotowaniu strategii Miasta i Gminy Sztum 2020-2030,
- Przygotowanie założeń planu pracy w obszarze promocji miasta i gminy,
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- Nabór do Klubu Senior+ Amator na rok 2021- kontynuacja (zbiórka deklaracji,
oświadczeń o stanie zdrowia i in. dokumentów),
- Rozdysponowanie sprzętu i wyposażenia Klubu Senior + Amator.
Przeprowadzenie inwentaryzacji,
- Kontynuowanie pracy Klubu SENIOR+AMATOR w formule zdalnej. Kontakt
z członkami Klubu Senior+ Amator poprzez social-media. Podjęte
i realizowane tematy to m.in.: przygotowanie artykułów na Finał WOŚP,
propagowanie i popularyzowanie szczepień przeciwko COVID-19,
przygotowanie upominków na Walentynki,
- Warsztaty online dla liderów projektu „UTW dla społeczeństwa”,
- Przygotowanie PROJEKTU „DigitalKids – plac zabaw w przestrzeniach
cyfrowych”.
- Przygotowanie WALENTYNEK w SCK (wystawa w Galerii SCK, konkurs
On-line pt. „Dlaczego Ona? Dlaczego On?” i wybranie zwycięzców oraz przekazanie nagród),
- Porządkowanie budynku „starej” biblioteki,
- Przygotowanie i złożenie sprawozdań GUS i innych dotyczących
działalności placówki w roku 2020 (finansowych, rocznego oraz dotyczącego
ferii 2021),
- wznowienie z dniem 12.02.2021 r. działalności Kino-Teatru „Powiśle”,
- Przygotowanie zapytania ofertowego na monitoring w świetlicy wiejskiej
w Czerninie,
- Przygotowanie ofert na przegląd systemów alarmowych i systemu monitoringu w budynkach
należących do SCK,
- Udostępnianie na Facebooku materiałów dotyczących bieżących wydarzeń,
- Stała dbałość o powierzony sprzęt, pomieszczenia i otoczenie obiektów
(m.in. porządki w pomieszczeniach magazynowych i pracowniach,
Odśnieżanie terenu przy obiektach SCK),
- Stała, bieżąca dbałość o wybrane elementy miejskiej dekoracji świątecznej
(szopka, dekoracje budynku i w budynku SCK).
ŚWIETLICE WIEJSKIE:
Zajęcia zawieszone w okresie od 26.10.2020 r. do 24.02.2021 r.
GRUPY ARTYSTYCZNE:
W przypadku grup artystycznych istnieje możliwość realizacji wybranych zajęć
w
trybie zdalnym.
Od dnia 01.02.2021 roku zajęcia w formie stacjonarnej, w ramach przygotowań do przeglądów i
festiwali, realizują grupy wokalne i soliści, a od 19.02.2021 r. próby wznowiła Sztumska Orkiestra
Dęta (w ramach przygotowań do XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota
Trąbka” 2021.
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 realizuje pracę w trybie
zdalnym.
Kino - Teatr „Powiśle” od dnia 07.11.2020 zawiesił działalność do 12.02.2021 na podstawie
rozporządzenia.
Od 12.02.2021 r. Kino „Powiśle” wznowiło działalność w reżimie sanitarnym (możliwość
udostępniania 50% miejsc).
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12.02.2021
16:00 „Waleczne rybki”
18:00 „After 2”
13.02.2021
16:00 „Waleczne rybki”
18:00 „After 2”
14.02.2021
16:00 „Waleczne rybki”
18:00 „After 2”
16.02.2021
18:00 DKF„Słudzy”
19.02.2021
9:00 „Tajemniczy ogród”
16:00 „Tajemniczy ogród”
20.02.2021
16:00 „Tajemniczy ogród”
21.02.2021
16:00 „Tajemniczy ogród”
23.02.2021
18:00 DKF „Malarka i złodziej”
26.02.2021
18:00 „Gniazdo”
27.02.2021
18:00 „Gniazdo”
28.02.2021
18:00 „Gniazdo”
STADION:
Od 28.12 – do 14.02.2021 w związku z wprowadzeniem ROZPORZĄDZENIA RADY
MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na Stadionie Miejskim odbywały się treningi
osób (indywidualnie lub zespołowo) zawodniczo uprawiających sport zrzeszonych w klubach
sportowych.
Od 12.02.2021 r. do 28.02.2021 r. – wznowiono amatorski sport na świeżym powietrzu, w tym na
Stadionie Miejskim.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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