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 (XXX sesja online Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 31 marca 2021 roku
Na dzisiejszą sesję przygotowano i skierowano pod obrady sesji 12 projektów uchwał.
W okresie sprawozdawczym podjęto decyzje, zarządzenia oraz rozstrzygnięcia w następujących
sprawach:
W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:
Zmian w budżecie gminy na 2021 rok:
Zwiększenia i zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonano:
Na
podstawie
pisma
Wojewody
Pomorskiego
Nr
FB-I.3111.22.4.2021.JB
z dnia 19.02.2021 r. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie
podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021,
ustalono, na 2021 rok, plan dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji
rządowej, realizowanych na podstawie porozumień, własne oraz na zadania gmin uzdrowiskowych.
Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
750 „Administracja publiczna” w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono plan dotacji o
kwotę 6.643 zł. dochody bieżące (§2010) i wydatki bieżące (w tym kwota 2.309 zł na §4300 i kwota
4.334 zł na §4210), w ramach zadań zleconych,
852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększono plan dotacjio kwotę 6.309
zł. dochody (§2010) i wydatki (§2820), w ramach zadań zleconych,
855 „Rodzina” w rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększono plan
dotacji o kwotę 150.000 zł. dochody bieżące (§2010)
i wydatki (w tym kwota 100.000
zł na §3110, kwota 45.500 zł na §4110 i kwota 4.500 zł na §4300), w ramach zadań zleconych.
Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale: a) 710 „Działalność
usługowa” w rozdz. 71035 „Cmentarze” zmniejszono plan dotacji o kwotę 500 zł. dochody (§2020)
i wydatki (§4300),
852 „Pomoc społeczna” w rozdz.:
85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejszono plan dotacji o kwotę
10.000 zł. dochody (§2010) i wydatki (§4300), w ramach zadań zleconych,
85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zmniejszono plan dotacji o kwotę 500 zł. dochody (§2030)
i wydatki (§3110),
855 „Rodzina” w rozdz.:
85504 „Wspieranie rodziny” zmniejszono plan dotacji o kwotę 100 zł dochody (§2010) i wydatki
(§3110), w ramach zadań zleconych,
85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zmniejszono plan dotacji o kwotę 6.000
zł. dochody (§2010) i wydatki (§4130), w ramach zadań zleconych.
Na
podstawie
pisma
Wojewody
Pomorskiego
Nr
FB-I.3111.23.1.2021.BW
z dnia 16.03.2021 r. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 16 marca 2021r. w związku
z przyznaną dotacją na rok 2021 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w dziale
801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się:
Zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz.:
80103 „Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych” o kwotę 22.065 zł. dochody (§2030)
i wydatki (§4010), w ramach zadań własnych,
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b) 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” o kwotę 14.710 zł. dochody (§2030) i wydatki
(§4010), w ramach zadań własnych,
2) Zmniejszenia dochodów i wydatków w rozdz.:
a) 80104 „Przedszkola” o kwotę 36.775 zł. dochody (§2030) i wydatki (§4010), w ramach zadań
własnych,
b) 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” o kwotę 5.884 zł. dochody (§2030) i wydatki (§4010), w ramach
zadań własnych.
Przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy
ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej w kwocie 91.500 zł. (§4810) w tym kwotę:
1) 30.000 zł do działu 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w
naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na wydatki bieżące w tym na
świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3110), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku z tytułu
zdarzenia losowego w związku z pożarem, który miał miejsce w miejscowości Gościszewo.
2) 61.500 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90003 „Oczyszczanie
miast i wsi” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
(§4300), w celu zapewnienie środków na bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy
Sztum.

1.

2.

3.
1)

2)

3)

4)

Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków w dziale:
600 „Transport i łączność” w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” z wydatków majątkowych w
tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5
ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy)” kwotę 22.518 zł. (z §6057) na wydatki majątkowe
na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) (na §6059) na zadaniu pn.
„Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą
techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj”, w celu zawarcia umowy na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego,
750 „Administracja publiczna” w rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
kwotę 13.390 zł (z §4040) na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych (na §3020),
na wypłatę odszkodowania będącego skutkiem rozwiązania stosunku pracy.
801 „Oświata i wychowanie” w rozdz.:
801 „Oświata i wychowanie” z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 100 zł. (§4210) do rozdz. 80106
„Przedszkola” na wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020), w celu
zabezpieczenia środków na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (w SP Nowa Wieś),
80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwotę 300 zł na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacja ich statutowych zadań (§4280), z przeznaczeniem na
zakup usług zdrowotnych w SP Nowa wieś,
80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” kwotę 330 zł. na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacja ich statutowych zadań (w tym kwota 300 zł. na §4210 i kwota
30 zł na §4280), na zakup środków czystości i usług zdrowotnych w SP Nowa Wieś,
80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 600 zł na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym kwota 100 zł. na §4280 w SP
Nowa Wieś, kwota 491 zł na §4240 i kwota 9 zł na §4280 w ZS Gościszewo), w celu zakupu pomocy
dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenie oraz na badania lekarskiego pracownika
wspomagającego.
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4. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdz.
1) 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” z wydatków bieżących w tym dotacji na
zadania bieżące kwotę 10.000 zł (z §2720) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań (na §4300), na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej
prac remontowych przy zabytkowej kapliczce przy ul. Reja.
2) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z rozdz. 92195 „Pozostała działalność”
z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę
12.255 zł. (kwota 9.755 zł. z §4300 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gościszewie, kwota 2.500 zł
z §4300 Zakup i montaż zmywarki i okapu kuchennego- wyposażenie świetlicy w Postolinie) do
rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na wydatki bieżące w tym na dotacje na
zadania bieżące, z przeznaczeniem na:
a) „Dotacja dla SCK na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gościszewie – fundusz sołecki sołectwa
Gościszewo” kwota 9.755 zł. (§2800),
b) „Dotacja dla SCK na zakup i montaż zmywarki i okapu kuchennego - wyposażenie świetlicy
w Postolinie – fundusz sołecki s. Postolin” kwota 2.500 zł. (§2800).
Ponadto podjąłem zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Sztum za 2020 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Sztum na dzień 31 grudnia
2020 roku. Niniejsze sprawozdanie zostało przesłane radnym drogą elektroniczną.
II. REFERAT ORGANIZACYJNEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W okresie międzysesyjnym na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa oraz
Inwestycji i Majątku zostały wszczęte następujące postępowania przetargowe:
1. IM.271.2.2021 „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 rozstrzygnięto w dniu 05.03.2021 r. W postępowaniu wyłoniono do realizacji
zamówienia wykonawcę: TRASA Mirosław Klotzke, ul. Łąkowa 6, Rotmanka, 83-010 Straszyn.
Umowę zawarto w dniu 12.03.2021 roku.
2. GKiB.271.5.2021 „Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Sztum” Postępowanie
zostało wszczęte w trybie z wolnej ręki w dniu 23.03.2021 r. Negocjacje odbyły się w dniu
29.03.2021 r. Wykonawca zaoferował cenę za realizację zamówienia w wysokości: 570.000,00 zł.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 554.000,00 zł.
Podczas negocjacji wynegocjowano cenę oferty do kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia tj. 554.000,00 zł.
3. IM.271.6.2021 „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod
nazwą Przebudowa dróg w sołectwie Czernin” – W dniu 23.03.2021 r. wpłynęło pytanie do
postępowania od firmy Vivien-Pro (producent oświetlenia) – wyjaśniania opublikowano w dniu
25.03.2021 r. Kolejne pytanie wpłynęło od PROWED Biuro Projektów Drogowych. Wyjaśnień
udzielono w dniu 26.03.2021 r. Wyjaśnienia nie powodowały zmiany treści SWZ. Otwarcie ofert
odbyło się w dniu 30.03.2021 r. W postępowaniu wpłynęło 5 ofert.
CZĘŚĆ I: Oferta nr 1: NEOX Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk – 79.704,00zł.
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Oferta nr 2: PROWED Biuro Projektów Drogowych Wiesław Siemiątkowski, ul. Legionów 5,
82-300 Elbląg – 196.800,00 zł.
Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROJ-MASZ” Dorota Cieszyńska, ul.
Świetopełka 34e/1, 87-100 Toruń – 72.570,00 zł.
Oferta nr 4: AMPIS Projekt Sp. z o.o., Sp.k. ul. Czubińskiego 1a/1, 80-215 Gdańsk - 93.972,00 zł.
Oferta nr 5: SOCHA Sp. z o.o., ul. J.K. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz – 157.440,00 zł.
CZĘŚĆ II:
Oferta nr 1: NEOX Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk – 37.822,50 zł.
Oferta nr 2: PROWED Biuro Projektów Drogowych Wiesław Siemiątkowski, ul. Legionów 5,
82-300 Elbląg – 153.750,00 zł.
Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROJ-MASZ” Dorota Cieszyńska, ul.
Świetopełka 34e/1, 87-100 Toruń – 35.670,00 zł.
Oferta nr 4: SOCHA Sp. z o.o., ul. J.K. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz – 120.540,00 zł.
Obecnie trwa badanie i ocena ofert.
4. GKiB.271.7.2021 „MODERNIZACJA DRÓG Z ZASTOSOWANIEM PŁYT YOMBO NA
TERENIE GMINY SZTUM CZĘŚĆ I”. Postępowanie wszczęto w dniu 24.03.2021 r. Otwarcie ofert
zaplanowano na dzień 08.04.2021 r.
5. GKiB.271.8.2021 „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) oraz zagospodarowaniu przyjętych odpadów” . Postępowanie zostało wszczęte w dniu
23.03.2021 r. Negocjacje odbyły się w dniu 30.03.2021 r. Wykonawca zaoferował cenę za realizację
zamówienia w wysokości: 159.185,88 zł. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia kwotę w wysokości 159.185,84 zł.
6. GKiB.271.9.2021 „Administrowanie plażą miejską” Postępowanie zostało wszczęte w dniu
26.03.2021 r. Negocjacje odbędą się w dniu 31.03.2021r.
.
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. Trwają prace drogowe. 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. Został wyłoniony w drodze przetargu inspektor nadzoru inwestorskiego na
powyższe zadanie. W dniu 12.03.2021r. została podpisana umowa z firmą TRASA Mirosław
Klotzke ze Straszyna na sprawowanie nadzoru inwestorskiego za kwotę 31 365,00 zł. Wykonawca
rozpoczął roboty budowlane elektryczne i sanitarne.
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 Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Fast
– Bruk Mariusz Pelcer ze Straszewa za kwotę 52 000,00zł. z terminem wykonania do 31.03.2021r.
Z uwagi na stan muru przy wiacie śmietnikowej zachodzi konieczność przedłużenia terminu
realizacji. Inspektorem Nadzoru jest TRASA Mirosław Klotzke ze Straszyna za kwotę 4 797,00zł.
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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.
5. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezierze” – etap II. Wykonawcą robót
jest firma Marianna Kędziora Tereny Zielone z Kwidzyna na kwotę 2 057 995,90 zł. Wykonawca
zamawia materiały budowlane przy akceptacji nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a najbliższym
czasie rozpocznie też realizację. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma EKOINWEST S.C. Alicja Jurasińska, Andrzej Zegzuła, Zbigniew Jurasiński z Elbląga na kwotę 41
574,00 zł brutto. Nadzór autorski pełni Pan Leszek Witkowski ze Sztumu na kwotę 3 443,00zł.
6. „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 26.03.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych tj.
STRABAG Sp. z o. o. z Pruszkowa za cenę dla części I w kwocie 1.882.828,88zł brutto oraz dla
części II w kwocie 667 568,10zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma
TRASA Mirosław Klotzke ze Straszyna za kwotę łączną 28 290,00 zł brutto.
7. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy
Sztum”. W dniu 3 marca 2021r została podpisana umowa z Panem Zbigniewem Sawickim
z Malborka na przeprowadzenie przed inwestycyjnych badań archeologicznych–sondażowych na
kwotę 45 000,00 zł z terminem realizacji robót 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wykonawca
rozpocznie prace w chwili, gdy warunki pogodowe pozwolą na rozpoczęcie – zgodnie z decyzją na
prowadzenie badań.
Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji
1. „Przebudowa mostu nad kanałem Uśnickim”. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro
Projektów Drogowych Piotr Kania za kwotę 36 900,00 zł z terminem realizacji do dnia 31 marca
2021r. Została wydana decyzja lokalizacyjna na zadanie, po czym projektant złożył wniosek
o pozwolenie wodnoprawne do Wód Polskich. Z informacji uzyskanych od Wód Polskich z Elbląga
pozwolenie wodnoprawne będzie wydane w przeciągu 3 miesięcy, następnie będzie można dopiero
podpisać umowę dzierżawy (prawo dysponowania gruntem na cele budowlane dz. 277 Kanał
Uśnicki) z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (czas uzyskania około 1 miesiąca).
Po uzyskaniu powyższego projekt budowlany można złożyć na pozwolenie na budowę (uzyskanie
prawomocnej decyzji około 1,5 miesiąca). W związku z powyższym projektant zwrócił się
z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania o czas niezbędny na uzyskanie stosownych
dokumentów formalno-prawnych. Przygotowano aneks terminowy wydłużający termin realizacji do
dnia 31 sierpnia 2021r.
Postępowania przetargowe na realizację zadań inwestycyjnych
1. Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg w sołectwie Czernin, w tym:
Część I– „Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin – Ramzy Małe od ulicy Donimirskich
wraz z infrastrukturą techniczną”,
Część II– „Przebudowa ulic Topolowej, części ulicy Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz
z infrastrukturą techniczną”.
W dniu 19 marca 2021r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji
projektowej na obydwie części.
Zadania inwestycyjne w przygotowaniu
1. Przebudowa ulicy Morawskiego w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną.
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Trwają przygotowania do postępowania przetargowego na Wyłonienie Wykonawcy robót
budowlanych oraz następnie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W zakresie sprzedaży:
1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu nieograniczonego (ul. Reja 31B/5) za kwotę

50 000 zł. Dnia 02.03.2021 r. odbył się akt notarialny.
2. Sprzedaż działki rolnej nr 52/6 w obrębie Nowa Wieś (teren byłego wysypiska śmieci) za kwotę

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

5 790 zł.– sprzedaż bezprzetargowa, w celu poprawienia warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych. Dnia 02.03.2021 r. odbył się akt notarialny.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości ul. Mickiewicza 23 (budynek po byłej bibliotece). Dnia
11.03.2021 odbył się II przetarg, który zakończył się zakończony wynikiem negatywnym ze względu
na brak oferentów (cena wywoławcza 647 000 zł).
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym – dz. 308 Os. Na Wzgórzu w Sztumie. Dnia 09.03.2021r.
odbył się I przetarg, który wyłonił nabywcę działki (kwota wylicytowana przez nabywcę 79 310 zł).
W toku sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców (Os. Nad Jeziorem 1B/15, ul. Reja 31A/6,
ul. Lipowa 7/8, ul. Reja 19/9, Górki 6/4).
Rozpoczęcie procedury sprzedaży w drodze bezprzetargowej dz. 104/2 w Sztumskim Polu, w celu
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
Rozpoczęcie procedury sprzedaży dz. 573/24 ul. Osińskiego, w trybie przetargu nieograniczonego.
Analiza wniosków osób zainteresowanych nabyciem niezabudowanych działek gminnych (dz. 280,
285, 288 os. Na Wzgórzu, dz. 223/7 – 223/12 Biała Góra, dz. 279/206 ul. Nowowiejskiego).
Zlecono inwentaryzację lokali w budynku Postolin 14 wraz z wyceną lokalu niemieszkalnego. Lokal
niemieszkalny przeznaczony będzie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
Dnia 10.03.2021 r. odbył się akt notarialny dotyczący nieodpłatnego nabycia przez Gminę działki nr
194 (droga) w Barlewicach.
Wydano zaświadczenia o jednorazowej opłacie za przekształcenie użytkowanie wieczystego.
Aktualizacja bazy ewidencji gruntów (ewidencja gruntów użytkowników wieczystych).

Lokale mieszkalne:
1. Do urzędu wpłynęło 6 wniosków o mieszkanie. 3 zostały rozpatrzone. 3 do dalszego rozpatrywania.
2. Wydano 4 wskazania do najmu lokalu osobom z listy mieszkaniowej i listy dodatkowej, w wyniku
czego zawarte zostały dwie umowy najmu lokalu.
3. W trakcie weryfikacji kolejny wnioskodawca przed wydaniem wskazania do najmu.
4. W trakcie rozpatrywania trzy sprawy z wniosku zamianę mieszkania.
5. W trakcie rozpatrywania sprawa dot. najmu lokalu Sztumska Wieś 40 – najemca rozwiązał umowę
najmu lokalu, zostawiając w nim pełnoletnie dzieci.
6. W trakcie rozpatrywania sprawa dot. lokalu nie objętego umową Kochanowskiego 3 – osoba nie
chce opuścić lokalu.
7. Gmina otrzymała 5 prawomocnych wyroków o eksmisji z lokalu komunalnego, które zapadły
w 2020 r. wobec osób, które nie otrzymała uprawnienia do najmu socjalnego lokalu oraz 1 orzeczenie
z uprawnieniem eksmitowanych do najmu socjalnego.
8. Sprawa bezumownego korzystania z nieruchomości przy ul. Chopina 11A i B – sprawa przekazana
mecenasom do skierowania do Sądu pozwu o eksmisję.
9. W toku sprawa dot. lokalu w Górkach 2. Byli najemcy nie wydali lokali Gminie; złożyli wniosek
o ponowne rozpatrzenie ich sprawy.
10. Gmina realizuje remonty i naprawy w lokalach i budynkach zasobu mieszkaniowego gminywydatkowo ok. 35 tys. zł; na remonty wolnych lokali wydatkowano ok. 48 tys. zł.
11. Na bieżąco Gmina rozpatruje podania najemców w sprawach mieszkaniowych.
12. W trakcie przygotowania dane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym dot. stawek czynszu
w mieszkaniowych zasobach niepublicznych.

6|Strona

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

13. Udzielono odpowiedzi KOWR dot. złożonej propozycji przejęcia lokali i budynków mieszkalnych
do zasobu Gminy.
14. Przygotowano wniosek do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku
o pozytywne zaopiniowanie rozbiórki budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Jagiełły 24.
W zakresie dzierżawy
1. Zawarto 35 umów najmu na pomieszczenia gospodarcze znajdujące się na cz. dz. nr 148/79 obr.
Barlewice gmina Sztum.
2. Sporządzenie porozumienia dot. rezygnacji gruntu przeznaczonego na ogród przydomowy na cz. dz.
nr 265/2 obr. 2 m. Sztum.
3. Sporządzenie wykazu nieruchomości na dzierżawę gruntu pod pomieszczenie gospodarcze na okres
3 lat w obr. Koniecwałd na cz. dz. 214/4 wraz z umieszczeniem oraz wywieszeniem na tablicy
ogłoszeń BIP.
4. Sporządzenie wykazu nieruchomości na najem pomieszczenia gospodarczego na okres 3 lat w obr.
Barlewice na cz. dz. nr 148/79 wraz z umieszczeniem oraz wywieszeniem na tablicy ogłoszeń BIP.
5. Sporządzenie umowy dzierżawy na grunt pod pomieszczenie gospodarcze na cz. dz. nr 214/4 obr.
Koniecwałd gm. Sztum.
6. Sporządzenie umowy najmu na pomieszczenie gospodarcze na cz. dz. nr. 148/79 obr. Barlewice gm.
Sztum.
7. Na bieżąco rozpatrywanie wniosków dot. lokali użytkowych oraz dzierżawy/najmu gruntów
należących do Gminy.
W toku:
1. 3 sprawy 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
3. Rozpoczęcie procedury dot. rozbiórki pawilonu handlowego przy ul. Kasprowicza 1 w Sztumie.
Otrzymano zgodę na rozbiórkę z Starostwa Powiatowego w Sztumie.
Planowanie przestrzenne:
1. W dniu 25.02.2021 r. odbyło się spotkanie on-line, z Miejsko-Gminną Komisją UrbanistycznoArchitektoniczną oraz pracownikami odpowiedzialnymi za planowanie przestrzenne w Gminie
z inwestorem Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy FILA. Celem spotkania była próba ustalenia
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.
W dniu 26.02.2021 r. inwestor złożył nowy wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych „A, B” z lokalami
usługowymi, barażami podziemnymi, i elementami zagospodarowania terenu, na cz. działki nr
234/17, obr. 1 Sztum przy ul. Spokojnej, nie zmieniając go w zakresie bryły i wielkości budynków.
W dniu 15.03.2021 r. wniosek został uzupełniony o braki formalne, wymienione w wezwaniu w dniu
01.03.2021r. W dniu 19.03.2021r. wniosek został opublikowany w BIP z określeniem formy, miejsca
i terminu składania uwag do wniosku tj. do dnia 09.04.2021r.
2. 09.03.2021r. wysłano do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odpowiedź Gminy na skargę
inwestora, złożoną do Rady Miejskiej w Sztumie w dniu 22.02.2021 r. w sprawie zaskarżenia
Uchwały nr XXVIII.225.2021 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27.01.2021 r.
3. Trwają prace nad opracowaniem zmiany planu miejscowego w sąsiedztwie ul. Kochanowskiego
w Sztumie – obszar ok. 1,3 ha. W dniach od 12 marca 2021 r. do 12 kwietnia 2021 r. wyłożono do
publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.
Kochanowskiego w Sztumie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad
rozwiązaniami w planie odbędzie się w dniu 07.042021 r. o godz. 11.00. Termin wykonania planu14.05.2020 r.
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4. W dalszym ciągu trwają prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata
2021-2030. Wykonawca dnia 18.03.2021 r. przeprowadzi Warsztaty Strategiczne, których celem jest
wyznaczenie obszarów i celów strategicznych, kierunków działań oraz misji i wizji naszej Gminy.
Chęć udziału w Warsztatach zgłosiło 30 uczestników.
5. Trwają prace nad przygotowaniem sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju MiG Sztum na lata
2014-2020, za rok 2020 r.
Wydano:
1. 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa sieci wodociągowej, budowa
stacji telefonii komórkowej),
2. 13 decyzji o warunkach zabudowy (dla budynków mieszkalnych – dwóch w Gościszewie i jednego
w Sztumskiej Wsi, rozbudowy budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej w Postolinie,
budowy budynków mieszkalnych i gospodarczych w Gościszewie i Nowej Wsi, budynku
mieszkalnego i magazynowego w Gościszewie, budowy oranżerii, wozowni i budynku
gospodarczego w Zajezierzu, farm fotowoltaicznych w Nowej Wsi i Sztumskiej Wsi, adaptacji
poddasza w budynku mieszkalnym w Postolinie, rozbudowy budynku handlowo-usługowego
w Sztumskiej Wsi, budowy płyt fundamentowych pod silosy w Gronajnach),
3. 5 decyzji przenoszących warunki zabudowy dla budynków mieszkalnych na rzecz nowych
właścicieli
4. 5 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych (dla dwóch budynków w trakcie budowy
w Koniecwałdzie, dla budynku w trakcie budowy w Gościszewie oraz dla budynków istniejących
w Uśnicach i Nowej Wsi),
5. 1 zaświadczenie o istniejącym numerze porządkowym w Goraju,
6. 15 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie lub studium oraz o rewitalizacji,
7. 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto:
1. wyłoniono wykonawcę na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na lata 2021-2022 – Pan Daniel Załuski,
prowadzący działalność gospodarczą pn. STUDIO DZ DANIEL ZAŁUSKI z siedzibą w Gdańsku,
2. przekazano do GUS informację o nadanych numerach adresowych w lutym br.
W toku jest:
1. 8 spraw dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2. 39 spraw dotyczących ustalenia warunków zabudowy
3. 2 sprawy dotyczące służebności przesyłu.

1.
2.
3.

4.

Podziały nieruchomości:
Wszczęto 7 postępowań związanych z podziałem nieruchomości w mieście Sztum oraz w obrębie
geodezyjnym Gronajny i Zajezierze.
Zakończono postępowanie podziałowe wydaniem 4 decyzji podziału nieruchomości
w Postolinie, Gościszewie i Zajezierzu.
Trwają prace nad regulacjami gruntów w Gronajnach (ustalono kolejne spotkanie
z zainteresowanymi stronami- na 24 marzec 2021- w poszerzonym gronie zainteresowanych
mieszkańców. Za zgodą strony zlecono podział związany z regulacją drogi gminnej do drogi
powiatowej.
Wszczęto dwa postępowania o naliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
położonych w Sztumskim Polu, z jednoczesnym naliczeniem odszkodowania za przejęty z mocy
prawa grunt pod drogi publiczne (wniosek do sądu KW o wprowadzenie zmian własnościowych
i spotkanie na gruncie z rzeczoznawcą majątkowym 24.03.br).
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1.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

2.

3.

IV.W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I BEZPIECZEŃSTWA:
Prowadzenie postepowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięć pn.:
„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
„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
„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 msc. Koniecwałd
działka: nr 7, obr. Koniecwałd, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 7, obręb
Koniecwałd, gmina Sztum
„Budowa instalacji fotowoltaicznych Koniecwałd PV 2 o mocy do 1MW w msc. Koniecwałd
działka: nr 8, obr. Koniecwałd, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 8, obręb
Koniecwałd, gmina Sztum
„Budowa instalacji fotowoltaicznych Koniecwałd PV 3 o mocy do 1MW w msc. Koniecwałd
działka: nr 205/5, obr. Koniecwałd, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 205/5,
obręb Koniecwałd, gmina Sztum
„Budowa instalacji fotowoltaicznych Koniecwałd PV 4 o mocy do 1MW w msc. Koniecwałd
działka: nr 205/5, obr. Koniecwałd, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 205/5,
obręb Koniecwałd, gmina Sztum
„Budowa instalacji fotowoltaicznych Kępina PV 1 o mocy do 1MW w msc. Kępina działka: nr 13/5,
obr. Kępina, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 13/5, obręb Kępina, gmina Sztum
„Budowa instalacji fotowoltaicznych Kępina PV 2 o mocy do 1MW w msc. Kępina działka: nr 13/5,
obr. Kępina, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 13/5, obręb Kępina, gmina Sztum
„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.
Dokonano w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 49 wpisów, w tym 9 wpisów
o rozpoczęcie działalności, pozostałe 40 wpisów dotyczyły wznowienia, zmian wpisów lub
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2020 wykonano następujące czynności: 13 kotek poddano
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sterylizacji, 18 sztuk kotów - kontynuacja leczenia, 5 kotom wykonano badania kliniczne, kastracja
2 kocurów.
Centrum Pomocy Zwierząt w Kościerzynie odłowiło 1 bezpańskiego psa z terenu Miasta
i Gminy Sztum.
Realizacja 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 Przychodnią Weterynaryjną w Malborku – na świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych
zwierząt
z Gabinetem Weterynaryjny ANIVET w Starym Polu – na zapewnieniu całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
z osobą fizyczną z Białej Góry – na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca
w gospodarstwie rolnym.
Przygotowanie sprawozdania w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych
w 2020 roku dla MGOPS Sztum.
Sporządzenie zaktualizowanych wykazów dotyczących maksymalnej liczby osób, które podlegać
będą obowiązkowi poddania się kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.
Prace nad sporządzeniem wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych
w ramach funduszu sołeckiego za rok 2020.
Analiza sprawozdań podmiotów świadczących usługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych.
Przygotowanie dokumentacji do zawarcia umowy na Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych.
Realizacja umów na wykonanie dokumentacji projektowych w ramach zadania „Modernizacja dróg
gminnych z zastosowaniem płyt yumbo na rok 2021”.
Przygotowanie dokumentacji przetargowej na zadanie „Modernizacja dróg gminnych
z zastosowaniem płyt yumbo na rok 2021” – etap I.
Analiza sprawozdań podmiotów świadczących usługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych
i przygotowanie sprawozdania z gospodarki odpadami komunalnymi.
Przygotowanie danych do analizy systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta
i Gminy Sztum za rok 2020.
Wykonanie raportu rocznego w sprawie ilości wyrobów zawierających azbest w Bazie Azbestowej.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji Strategii rozwoju Miasta i Gminy Sztum za rok 2020.
Aktualizacja kosztorysów dla zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Koniecwałd
w gminie Sztum”.
Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania „Modernizacja drogi gminnej
w ramach FOGR w roku 2021”.
Przygotowanie dokumentacji na zadanie Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta
i Gminy Sztum.
Przygotowanie dokumentacji na zadanie Administrowanie plażą miejską.
Przygotowanie dokumentacji na zadanie Utrzymanie zieleni miejskiej.
Realizacja umowy na okresową kontrolę stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach
zabaw na rok 2021.
Przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy na oznakowanie pionowe i poziome dróg na rok
2021.
Analiza sprawozdań podmiotów świadczących usługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych.
Przygotowanie danych do sprawozdań GUS, POP, UM, BDO.
Udział w szkoleniu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie – aktualne wyzwania
i planowane zmiany prawne”, który odbędzie się w dniu 4 marca br. (czwartek) o godz. 9:00
Realizacja umowy na bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2021.
Realizacja umowy na utrzymanie czystości i porządku Targowiska Miejskiego na 2021r.
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29. Realizacja umowy na Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.

Sztum na rok 2021.
Realizacja umowy na utrzymanie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2021.
Realizacja umowy na dekoracje miasta (oflagowanie) na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2021.
Realizacja umowy na utrzymanie boisk na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2021.
Realizacja umowy na utrzymanie tężni na terenie Miasta Sztum na rok 2021.
Przygotowanie dokumentacji do umowy na utrzymanie sieci kanalizacji burzowej na terenie Miasta
i Gminy Sztum na rok 2021.
Realizacja umowy na likwidację dzikich wysypisk śmieci z terenu Miasta i Gminy Sztum
w roku 2021.
Realizacja umowy na bieżące utrzymanie przystanków na terenie Miast i Gminy Sztum na rok 2021.
Przygotowanie harmonogramu realizacji zadań z funduszu sołeckiego na rok 2021.
Aktualizacja danych w ramach VI aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych.
Uzupełnienie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
za rok 2020.
Wydanie 4 decyzji na usunięcie drzew.
Dokonanie 15 wizji w terenie w celu oględzin drzew zgłoszonych do usunięcia przez osoby fizyczne
Spotkanie w sprawie ustalenia ram współpracy z Urzędem Marszałkowskim w zakresie użyczenia
infomatów.
Prace na kampanią edukacyjną dla mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji odpadów
komunalnych.
Weryfikacja informacji o zebranych odpadach komunalnych z terenu Miasta i Gminy Sztum wraz
z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Weryfikacja informacji o zebranych nieczystościach ciekłych z terenu Miasta i Gminy Sztum w roku
2020.
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”.
Usunięto 2 dzikie wysypiska na terenie Miasta i Gminy Sztum.
Wydano 4 decyzji o uzgodnieniu dokumentacji inwestycji w pasach dróg stanowiących własność
gminy.
Wydano 4 decyzji na zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie dróg.
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.
Współpraca z policją dot. przekazywania nagrań z monitoringu złożono – 1 wniosek.
Prace nad skablowaniem lamp hybrydowych oraz dostawienie nowych punktów świetlnych na
ścieżce pieszo-rowerowej wokół jeziora Zajezierskiego na odcinku przy ul. Kwidzyńskiej.
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 – 10 kontroli
2. Interwencje zgłaszane przez mieszkańców – 19 kontroli.
3. Interwencje ze zwierzętami – 4 interwencji

11 | S t r o n a

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

4. Kontrole parkingowe zgodnie z regulamin użytkowania, parkingów miejskich punt C regulaminu
(samochody wystawione do sprzedaży).
5. Kontrole w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 4 kontroli.
6. Współpraca z Policją w sprawie działań ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV2 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 SARSCoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.
W zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych
1. Utrzymywanie gotowości bojowej jednostek.
2. Rozpowszechnianie wśród mieszkańców maseczek i informacji o szczepieniach w związku
z wirusem SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19
3. Rozliczanie kart drogowych i paliwa pobranego do samochodów i pozostałego sprzętu.
4. Rozliczanie czasu pracy strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych.
W zakresie Zarządzania Kryzysowego
1. Monitorowanie sytuacji w związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARSCoV-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:
W związku z naborem wniosków o przyznanie środków budżetu Województwa Pomorskiego
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, przygotowano i złożono wniosek na
modernizację drogi gruntowej Koślinka – Koniecwałd z wykorzystaniem płyt YOMB, na
odcinku o długości 553 m. Planowany koszt inwestycji wynosi 241 tys. zł, z czego wnioskowane
dofinansowanie to 117 tys. zł.
2. Koncepcja projektowa pn. „SZTUM CIRCULAR ECONOMY – odpowiedzią na współczesne
wyzwania klimatyczne” została zakwalifikowana do II etapu konkursu. Na prawie 50 złożonych
koncepcji z całego kraju do dalszego etapu konkursu zakwalifikowano 16 z nich, w tym projekt
Miasta i Gminy Sztum. Parterami projektu są: Elbląski Park Technologiczny, Stowarzyszenie Gmin
RP Euroregion Bałtyk i parter norweski - International Development Norway. Założeniem projektu
jest stworzenie na terenie Gminy Sztum możliwości do realizacji zasad gospodarki obiegu
zamkniętego i ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania. W ramach projektu
planuje się budowę nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz
hali magazynowo – naprawczej, do której mieszkańcy będą mogli oddać rzeczy niepotrzebne,
a nadające się do ponownego użycia i wykorzystania. Dzięki zaangażowaniu do projektu partnerów
krajowych i zagranicznych zaplanowano także szeroki zakres działań informacyjno – edukacyjnych.
Całkowita wartość projektu wynosi ponad 5 mln zł, z czego dofinansowanie to 85% kosztów. Termin
złożenia wniosku upływa 16 czerwca2021 r.
3. W okresie sprawozdawczym złożono:
− korektę IV częściowego wniosku o płatność w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii
w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum;
− częściowy wniosek sprawozdawczy w ramach projektu pn. Pomorskie Trasy Rowerowe
o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn.
4. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przygotowaniem Planu działań na rzecz
efektywnego energetycznie rozwoju Miasta i Gminy Sztum (SECAP) w ramach, których:
1.
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− wystąpiono do lokalnych przedsiębiorców oraz jednostek gminnych o wskazanie planów
inwestycyjnych w perspektywie do 2030 r. w zakresie zwiększania efektywności energetycznej oraz
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ramach prowadzonej działalności, a także
ewentualnych zamierzeń w kierunku tzw. błękitno – zielonej infrastruktury;
− wystąpiono do lokalnych przewoźników, świadczących usługi w zakresie transportu publicznego
oraz do jednostek gminnych o przekazanie informacji dotyczących zużycia paliwa;
− przygotowano dane dotyczące powierzchni użytkowej budynków na terenie Miasta i Gminy
w oparciu o dane statystyczne z bazy bdl.stat.gov.pl, Bazę Danych Obiektów Topograficznych 10k,
dane ze Starostwa w Sztumie oraz obliczenia własne.
5. W dniu 5 marca 2021 r. podpisano umowę grantową w ramach EUCF (European City Facilities –
Europejski Instrument Miejski) na wykonanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej gospodarki
wodnościekowej w Gminie Sztum. Na ten cel otrzymano wsparcie w wysokości 60 tys. euro.
6. W dniu 25.02.2020 roku ogłoszona została informacja na temat rozpatrzenia wniosków złożonych
w ramach 1 naboru do Programu Ochrona zabytków w ramach Programu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego 2020. Gmina złożyła w tym naborze wniosek o udzielenie dotacji na
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków tj. przy zabytkowej kapliczce zlokalizowanej na cmentarzu przy ul.
Kochanowskiego w Sztumie. Wniosek nie otrzymał dofinansowania ale na etapie oceny uzyskał
ilość punktów gwarantującą możliwość złożenia odwołania. W dniu 5 marca br. złożone zostało
takie odwołanie. Jednocześnie Gmina wsparła merytorycznie przygotowanie wniosku i odwołania
dotyczącego remontu zabytkowego muru przykościelnego w Postolinie, wspierając tym samym
Parafię Postolin w ubieganiu się o dofinansowanie remontu tego zabytku ze środków Programu.
7. W okresie międzysesyjnym trwały konsultacje dokumentu pn. „Diagnoza stanu i koncepcja
rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim 2030”. W wyznaczonym przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego terminie Gmina zgłosiła swoje uwagi oraz propozycje
fiszek projektowych w zakresie rozwoju turystyki wodnej na terenie Miasta i Gminy Sztum.
8. W dniu 17 marca odbyło się spotkanie z architektem L. Witkowskim w sprawie określenia kolejności
i wyboru formy postępowania w przypadku działań dotyczących terenów wstępnie wytypowanych
do rewitalizacji na terenie Sztumu. Czynności związane są z przygotowaniami do kolejnej
perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 i przygotowaniami do przeprowadzenia postępowań
mających na celu wyłonienie wykonawców dokumentacji projektowych na tereny wytypowane do
rewitalizacji z wykorzystaniem elementów błękitno- zielonej infrastruktury.
9. W okresie międzysesyjnym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia i wybrano
wykonawcę dokumentacji projektowej dotyczącej prac remontowych przy zabytkowej kapliczce
zlokalizowanej przy ul. Reja w Sztumie.
W zakresie kultury, sportu, zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi,
współpracy z zagranicą, turystyki i ochrony środowiska
1. W okresie międzysesyjnym zakończono rozliczanie sprawozdań końcowych składanych przez
organizacje pozarządowe dotyczące realizacji zadań publicznych w ramach otrzymanych
z Gminy dotacji w 2020 roku.
2. W okresie międzysesyjnym na podstawie złożonych przez Kluby sportowe wniosków
o przyznanie stypendium sportowego za wybitne wyniki sportowe Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
przyznał stypendia. W wyznaczonym na składanie wniosków terminie tj. do 31 stycznia br. 2 kluby
sportowe złożyły 3 wnioski o przyznanie stypendium. Po analizie dokumentów, wszystkie wnioski
zostały rozpatrzone pozytywnie. Stypendia sportowe w wysokości 2 200,00 zł rocznie każde,
przyznano: Oliwii Majewskiej i Miłoszowi Kamińskiemu – zawodnikom Uczniowskiego Klubu
Sportowego Sokolik oraz Kacprowi Traczewskiemu – zawodnikowi Klubu sportowego Victoria
Sztum. Stypendia zostaną wręczone podczas spotkania zorganizowanego w formie online.
3. W dniach 10 i 26 marca br. firmy Geneva Trust Polska Sp. z o.o. oraz LUXMED Diagnostyka
przy wsparciu organizacyjnym Miasta i Gminy Sztum przeprowadziły badania mammograficzne
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skierowane do kobiet w wieku 50-69 lat. Badania przeprowadzone zostały w ramach Programu
Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy, finansowany przez NFZ.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

VI. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ:
Trwałość projekt pn. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum”:
1) Monitorowanie świadczenia usługi asystenta rodziny dla 5 rodzin.
2) Rozliczenie usługi asystenta rodziny świadczonej w m-cu lutym 2021 r.
Projekt pn. „Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”:
1) Przygotowanie projektów umów na powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz
na organizację warsztatów dla opiekunów faktycznych Osób Niepełnosprawnych oraz na
prowadzenie grupy wsparcia.
2) Podpisanie umowy na świadczenie usługi Telemedycyny.
3) Przeszkolenie uczestników projektu z obsługi oraz instalacji sprzętu w zakresie realizacji usługi
Telemedycyny wraz z jej rozliczeniem. Wdrożenie usługi dla 5 seniorów w środowisku.
4) Monitorowanie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, usługi asystenta osoby starszej,
usługi asystenta rodziny.
5) Przeprowadzenie postępowania na Wybór Wykonawcy usług opiekuńczych na podstawie
ustawy PZP.
6) Realizacja spotkania z psychologiem w ramach Punktu Konsultacyjnego Poradnictwa
Rodzinnego dla uczestników ścieżki WSPARCIA RODZIN.
Projekt „Kawa dla Seniora” – realizowany w Pizzeria „ROMA” oraz „Caffe Figaro”. Obecnie
215 seniorów posiada bony na kawę/herbatę.
Klub Integracji Społecznej (KIS) - edycja 2021:
1) Podpisanie umów na świadczenie usługi psychologa oraz doradcy zawodowego.
2) Organizacja spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym wraz z rozliczeniem usługi za
miesiąc luty 2021 r.
3) Złożenie sprawozdania do PUW w Gdańsku z działalności KIS za 2020 rok.
4) Sporządzenie kontraktów socjalnych w ramach KIS.
5) Organizacja spotkań indywidualnych z psychologiem.
6) Sporządzenie oraz podpisanie umowy na organizację zajęć edukacyjnych pod nazwą „Kreatywna
integracja” w łącznym wymiarze 6 h.
Zadanie publiczne pn. „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior +” w ramach Programu
Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2020 - Klub Senior + AMATOR:
1) Sporządzenie i przekazanie uczestnikom klubu decyzji ustalających odpłatność za udział
w zajęciach organizowanych w Klubie Senior+ ,,AMATOR”.
2) Monitorowanie realizacji działań w miesiącu lutym i marcu 2021 r.
3) Sporządzenie oraz przesłanie oferty do PUW w Gdańsku w ramach ogłoszonego otwartego
konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2021-2025. Termin ogłoszenia
wyników konkursu 30.04.2021 r.
Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy
Sztum wydano 2860 Kart tradycyjnych oraz 549 elektronicznych. Liczba rodzin, które otrzymały
SKDR wynosi 856.
Teleopieka, tzw. „Guzik życia” – 10 osób.
„Koperta życia” - 215 osób.
Realizacja Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Odbieranie
zgłoszeń i sporządzanie zakupów dla seniorów przez pracowników socjalnych. Przygotowanie
zapotrzebowania na środki w ramach programu „Wspieraj Seniora” na marzec 2021 r. Ze wsparcia
w ramach Programu skorzystało 6 seniorów.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021:
14 | S t r o n a

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

1) Monitorowanie 4 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, motywując do podjęcia leczenia.
2) Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) zostały zgłoszone
3 osoby.
3) Wobec 20 osób prowadzenie postępowania o leczenie odwykowe.
4) Odbycie 2 wspólnych oraz 3 indywidualnych posiedzeń GKRPA.
5) Punk Konsultacyjny „Krokus” w Sztumie świadczy porady prawnika, psychologa, terapeuty ds.
uzależnień. Udzielono 45 porad.
11. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie:
1) W okresie międzysesyjnym do Przewodniczącej GZI wpłynęło 8 Niebieskich Kart.
2) Zwołano 31 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 – 19 rodzin.
4) Sporządzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum za 2020
rok, w tym z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie.
5) Sporządzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za
2020 r.
6) Sporządzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Sztum na lata
2019-2020 za rok 2020, w tym z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie.
12. Dział Realizacji Zadań Zleconych
1) W okresie od 17.02.2021 r. do 23.03.2021 r. Dział Realizacji Zadań Zleconych przyjął ogółem: 394
wnioski, wydano 430 decyzji/ informacji administracyjnych, obsłużono łącznie 389 osób.
2) Wysokość wypłaconych wszystkich świadczeń w miesiącu lutym 2021 r. wyniosła: 2.201.939,96
zł.
3) Wydano 4 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 lutego 2021 r.:
a) zasiłki rodzinne
393 osoby
b) świadczenie rodzicielskie
37 osób
c) jednorazowa zapomoga
5 osób
d) świadczenia opiekuńcze
795 osób
e) fundusz alimentacyjny
126 osób
f) dodatki mieszkaniowe i energetyczne
275 osób
g) świadczenie wychowawcze
2990 dzieci
13. Dział Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług.
1)
W okresie międzysesyjnym sporządzono 121 decyzji administracyjnych w zakresie
świadczeń z pomocy społecznej.
2)
W okresie międzysesyjnym z pomocy finansowej skorzystało 212 rodzin (436 osób
w rodzinie) oraz z pomocy niefinansowej 157 rodzin (394 osoby w rodzinie).
W roku 2021 r. z pomocy finansowej i niefinansowej skorzystało 319 rodzin, tj. 649 osób w rodzinie,
a świadczenie przyznane decyzją miało 330 osób.
3) Przeprowadzono 99 wywiadów środowiskowych, podpisano 13 nowych kontraktów
socjalnych.
4) W schroniskach przebywało 11 klientów.
5) 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.
6) W DPS przebywało 13 mieszkańców MiG Sztum, a w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie
(RDP) przebywało 8 podopiecznych (w tym 6 z terenu naszej gminy).
15 | S t r o n a

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

7) Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 26 osób, natomiast w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 8 osób.
8) Ze wsparcia w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie korzystało 14 seniorów.
9) Z terapii prowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie (ŚDS) korzystało
18 niepełnoprawnych osób.
10) Dożywianie – wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. W okresie
międzysesyjnym decyzją administracyjną posiłki miało przyznane 101 osób, w tym 33 dzieci
w wieku przedszkolnym, 65 uczniów oraz 3 osoby dorosłe.
11) Ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych objęto 4 osoby.
12) Świadczenie pracy socjalnej: 78 rodzin (170 osób), w tym świadczenie wyłącznie pracy
socjalnej, bez udzielenia pomocy finansowej: 44 rodzin (68 osób).
13) 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”.
14) Nadzór i monitoring rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego (500+), doradzanie
rodzicom w odpowiednim wydatkowaniu przyznanych pieniędzy.
15) W okresie międzysesyjnym interwencje pracowników socjalnych w związku ze zgłoszeniami
w przypadku 15 rodzin, w tym w 7 rodzinach, gdzie są dzieci.
16) Wydawanie żywności w ramach POPŻ w dniach 25.02.2021 r. do 03.03.2021 r. wydano 350
paczek dla 121 rodzin.
17) W pieczy zastępczej umieszczonych jest 32 dzieci, w tym 21 w zawodowej lub spokrewnionej
rodzinie zastępczej, 11 dzieci w Domu dla Dzieci. Odpłatność za rodzinę zastępczą za miesiąc
marzec br. – 9134,03 zł, natomiast za pobyt w Domu Dziecka w m-cu marcu br. – 12476,82 zł.
18) Prace nad dokumentem Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 r. oraz Sprawozdaniem
z działalności MGOPS.
19) Prace nad sprawozdaniem z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych za 2020 r.
20) Przygotowanie danych do sprawozdania ze Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum za 2020 r.
21) Prace nad Strategią Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie
Sztum na lata 2021-2030. Analiza projektu Diagnozy w ramach dokumentu i przesłanie uwag.
W dniu 17.08.2021 r. udział w warsztatach strategicznych.
22) 18.03.2021 r. – udział w warsztatach strategicznych w ramach opracowania Strategii Rozwoju
Miasta i Gminy Sztum na lata 2021-2030.
23) Monitorowanie sytuacji osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uczestników DOW,
ŚDS, RDP w związku z pandemią.
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 30 czerwca
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, korekcyjno-kompensacyjnych,
gimnastyki korekcyjnej, zajęć kształtujących kompetencje emocjonalno-społeczne, terapii
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−

−
−
−

−
−
−
−
−
−
2.

3.

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 matematycznoprzyrodnicze, 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 ostatnie zaplanowane zajęcia specjalistyczne i zajęcia rozwijające kompetencje
kluczowe oraz umiejętności uniwersalne w pięciu ww. Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego,
Realizacja zajęć kończy się z dniem 31 marca 2021 roku,
przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja usługi
szkoleń dla nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, wartość planowanych zamówień ok.
14 700,00 zł,
dokonano wyboru wykonawcy na realizację usługi szkoleń dla nauczycieli ośrodków wychowania
przedszkolnego,
rozpoczęto pracę z związane z przygotowaniem wniosku o płatność za okres rozliczeniowy
01.01.2021 roku – 31.03.2021 roku,
przygotowano zmianę wniosku o dofinansowanie polegająca na wydłużeniu okresu realizacji
projektu do dnia 30 czerwca 2021 roku w celu przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli,
prowadzono nadzór finansowy nad projektem oraz obsługę finansową projektu.
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.
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.
W dniu 8 lutego 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. Obecnie
trwa ocena formalna wniosku.
Projekt pn. Pomorskie Żagle Wiedzy - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów
poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum, współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata
2014-2020.
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W dniu 10.03.2021 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Obecnie trwa ocena formalna
wniosku. Planowany okres realizacji projektu: 01.06.2021 roku – 31.12.2022 roku. Wartość
dofinansowania na jaką został złożony wniosek: 197 400,00 zł.
Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkół podstawowych poprzez kompleksowe
wspomaganie rozwoju pięciu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto
i Gmina Sztum, rozumiane jako ścisłe zespolenie systemu wsparcia nauczycieli ze zdiagnozowanymi
potrzebami ucznia i szkoły.
W ramach działań zaplanowana została organizacja zajęć pozalekcyjnych i warsztatów
kształtujących kompetencje kluczowe dla 70 uczniów w oparciu o treści edukacji morskiej
i żeglarskiej, organizacja zajęć z doradztwa zawodowego promujących zawody związane
z branżą morską i nadmorskim położeniem regionu, organizację praktycznych zajęć żeglarskich oraz
wyjazdów edukacyjnych do instytucji związanych z edukacją morską i żeglarską, organizację
wydarzeń i festynów koncentrujących się wokół treści morskich, a także organizację szkoleń
doskonalących oraz sieci współpracy i doskonalenia dla 9n-li w zakresie stosowania nowoczesnych
metod i form pracy z elementami TIK ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych
u uczniów poprzez Edukację morską i żeglarską.
4. W ramach Rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole” 2021:
W okresie międzysesyjnym sporządzono kosztorysy i zestawienia wydatków niezbędnych do
przygotowania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego
5. W ramach Resortowego Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH+” 2021
W okresie międzysesyjnym przygotowano załączniki niezbędne do podpisania umowy
o dofinansowanie.
6. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
W marcu szkoły podstawowe z terenu Miasta i Gminy Sztum zostały zgłoszone do programu
powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Projekt jest współfinansowany przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Jednostki
Samorządu Terytorialnego. Operatorem wojewódzkim projektu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe w Słupsku. W ramach projektu zaplanowano zajęcia dla 5 grup 15 osobowych, w okresie
od września do grudnia 2021, na basenie w Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie. W nauce
pływania wezmą udział uczniowie z klas III.
II.
1.

−
−
−
2.

−
−
−

Realizacja działań związanych z obsługą administracyjno-finansową szkół oraz zadań
własnych gminy w zakresie oświaty.
Realizując obowiązki w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum:
podpisano umowę w sprawie trybu przekazywania w 2021 roku środków Funduszu Pracy
z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników oraz ich rozliczenia,
złożono wniosek do Kuratorium Oświaty w sprawie przekazania środków Funduszu Pracy na
dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
przekazano 2 pracodawcom środki z Funduszu Pracy w wysokości łącznie 13 055,59 zł.
Realizując obowiązki w zakresie zapewnienia dowożenia i opieki uczniów niepełnosprawnych:
podpisano umowę z rodzicem, który zwrócił się o zwrot kosztów dowozu dziecka/ ucznia
niepełnosprawnego środkami komunikacji publicznej,
rozliczono koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej uczniów niepełnosprawnych
uczęszczających do SOSW w Barcicach i Uśnicach,
dokonano zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego przez rodzica/opiekuna prawnego
własnym środkiem transportu, uwzględniając w niej liczbę kilometrów z miejsca zamieszkania do
szkoły oraz średnią cenę paliwa w gminie na dany rok szkolny,
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− dokonano zwrotu przewoźnikowi za dowozu do szkoły i zapewnienia opieki podczas dowozu dla
ucznia niepełnosprawnego.
3. Przygotowano sprawozdania o udzielonych zamówieniach dla poszczególnych szkół podstawowych
i przedszkoli za 2020 rok,
4. Przygotowano plan zamówień publicznych na rok 2021,
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. Sprawdzono rozliczenia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw dla wszystkich jednostek
oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum.
7. Naliczono dotację dla niepublicznych przedszkoli na miesiąc marzec 2021.
8. Podpisano umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową. Umowy o zarządzanie zostały zawarte
także przez szkoły i przedszkola. Obecnie trwają prace związane z wdrożeniem PPK. Tworzone są
dokumenty pracownicze, zbierane deklaracje, przygotowujemy się do podpisania umowy
o prowadzenie PPK.
9. Przygotowano sprawozdanie Z-12 dla GUS dla Zespołu Szkół w Gościszewie. Jest to obszerne
sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów za rok 2020.
10. Sporządzono sprawozdania finansowe (bilanse) dla szkół podstawowych i przedszkoli za 2020 rok,
11. Przygotowano sprawozdanie z realizacji strategii Miasta i Gminy Sztum w zakresie oświaty
w 2020 roku,
12. Przygotowano założenia do tworzenia projektów organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny
2021/2022,
13. W okresie międzysesyjnym pracownicy uczestniczy w niżej wymienionych szkoleniach:
1) Aktualizacja dotacji oświatowych na 2021 rok,
2) Raport o stanie dostępności. Obowiązki szkól, przedszkoli i placówek oświatowych w zakresie
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
3) Zasady rozliczania wpłaty na PPK, potrącenia, ewidencja księgowa oraz sprawozdawczość.
4) Prawidłowa gospodarka remontowa budynków i innych obiektów administracji publicznejprowadzenie, dokumentowanie remontów i prac budowlanych, ekspertyzy, protokoły, konsekwencje
nieprawidłowości.
14. Dokonano analizy Metryczki subwencji oświatowej na 2021 rok. Zgodnie z otrzymaną metryczką
wysokość subwencji oświatowej w 2021 roku zmniejszyła się o 138 000 zł.
15. Przygotowano raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego dla szkół
i przedszkoli. Jest to nowe sprawozdanie, którego obowiązek przekazania wynika z art. 11 ust. 1
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.). Przed jego wypełnieniem niezbędny był udział w szkoleniu.
Raport przygotowuje każda jednostka, a następnie jest publikowany w BIP podmiotu publicznego.
16. Przygotowano dane niezbędne do z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych oraz oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
17. Dokonano odpowiedzi w trybie udzielenia informacji publicznej:
a) dotyczącą możliwości ubiegania się szkół podstawowych o subwencję z rezerwy oświatowej;
b) dotyczącą możliwości ubiegania się szkół podstawowych o subwencję z rezerwy oświatowej oraz
o środki z programu Aktywna Tablica na lata 2021-2024.
Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne:

III.

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:

− W dniach 15-19 marca 2021 roku odbyło się nauczanie hybrydowe w klasach 1-3.
− Od 22.03.2021 roku odbywa się nauczanie zdalne dla wszystkich klas.
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− W dniu 24.02.2021 roku odbyło się ogłoszenie wyników szkolnego konkursu plastycznego
Walentynkowe serce.
− W dniu 26.02.2021 roku w ramach programu Multimedialne Pracownie Przedmiotowe ADM Cares
dla klas 4-8 zostały zakupione multimedialne pakiety matematyczno-przyrodnicze, dla klas I-III
został zakupiony najnowocześniejszy program multimedialny do nauki matematyki z elementami
języka angielskiego, umożliwiający nauczanie hybrydowe „Matematyka. To rozumiem”.
− W dniu 05.03.2021 roku dla uczniów klas III odbyły się zajęcia dotyczące Europejskiego Numeru
Alarmowego - 112. Przedstawicielka Punktu Informacji Europejskiej „Europe Direct”
w Dzierzgoniu omówiła zasady korzystania z numerów alarmowych, zwróciła uwagę na bezpieczne
zachowanie się podczas zimy oraz podkreśliła rolę służb ratowniczych. Wszyscy uczestnicy
wydarzenia otrzymali publikacje dotyczące UE, odblaski, worki z odblaskiem i wizerunkiem
Syriusza.
− W dniu 08.03.2021 roku w ramach szkolnych obchodów Dnia Kobiet:
o odbył się konkurs pn. Czy znasz te kobiety? - rozpoznawanie wizerunków kobiet - autorek książek
dla dzieci. Nagrodzeni: Szymon Podlaski, Kazimierz Zwoliński, Zuzanna Ciosek z klasy 3C.
o Rozstrzygnięto konkurs przeglądowy „Kobiety, które zmieniły świat”: I miejsce – Oliwia Łoszczuk
III B, II miejsce – Sandra Krajewska VI D, II miejsce – Sara Zdaniewicz VI D, III miejsce – Adriana
Truty VI C, wyróżnienie – Zosia Szlacht II A.
− W dniu 09.03.2021 roku uczniowie klas VI i VII wzięli udział w realizacji ogólnopolskiego projektu
„Misja: Informujesz=Ratujesz”. Pomysłodawcą projektu jest Klub Honorowych Dawców Krwi
„Ostoja” w Łukowie zrzeszony w Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi Rzeczpospolitej
Polskiej. Celem projektu jest promowanie idei honorowego dawstwa krwi i osocza wśród dzieci
i młodzieży szkolnej a poprzez nich wśród rodziców i rodzin przekazanie informacji związanych
z honorowym dawstwem krwi. Uczniowie realizujący projekt online obejrzeli prezentację
multimedialną oraz rozmawiali o tym, dlaczego tak ważne jest oddawanie krwi i osocza. Uczniowie
omówili również temat przełamywania stereotypów i upowszechniania idei honorowego
krwiodawstwa wśród swoich bliskich.
− W dniu 10.03.2021 roku zakończono zbiórkę karmy i innych artykułów dla zwierząt, podopiecznych
Malborskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt REKS.
− W dniu 12.03.2021 roku odbyły się szkolne eliminacje do Konkursu recytatorskiego „O ZŁOTE
USTA” dla klas 1-3.
− W dniach 15.03 – 16.04.2021 roku ogłoszono Szkolny Konkurs Ekologiczno – Fotograficzny
„O Ziemię Sztumską dbamy – bo tu mieszkamy i ją kochamy”. Celem konkursu jest inicjowanie
i szerzenie wśród dzieci i młodzieży proekologicznych nawyków w codziennym życiu oraz
zachęcanie dzieci i rodziców do podejmowania działań na rzecz poszanowania środowiska jako
jednej z form wspólnego, aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego. Zadanie konkursowe
polega na wyszukaniu zaśmieconego, zaniedbanego miejsca na terenie Miasta i Gminy w Sztumie,
rodzinnym wykonaniu prac porządkowych oraz dostarczeniu krótkiego oryginalnego sprawozdania
wraz ze zdjęciami z przebiegu podjętego działania.
− W dniach 15-21.03.2021 roku na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych uczniowie klas VI i VII
włączyli się w obchody Światowego Tygodnia Mózgu - święta popularyzującego wiedzę o mózgu
i jego działaniu i wzięli udział w webinariach przygotowanych przez Wydział Biologii Uniwersytetu
Gdańskiego w ramach Dni Mózgu w Trójmieście. Tematy webinariów to: Alternatywne stany
świadomości, Jak to jest mieć 9 mózgów, Mózg jak da Vinci oraz Atlas mózgu człowieka 3D.
Ponadto uczniowie wykonali ćwiczenia usprawniające pamięć i koncentrację uwagi.
− W dniu 19.03.2021 roku uczniowie klas VI i VII wzięli udział w Ogólnopolskim Wirtualnym Dniu
Otwartym na Politechnice Gdańskiej. Celem wydarzenia była prezentacja oferty Politechniki
Gdańskiej. Oprócz zwiedzania uczelni uczniowie wzięli udział w webinariach tematycznych: Roboty
nawodne i podwodne bliskiej przyszłości? Jakie są, jakie będą! Symulacja światów 3D- pokaz
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w Laboratorium Zanurzonej Rzeczywistości Przestrzennej oraz Pokaz zastosowania sztucznej
inteligencji w rozpoznawaniu obrazów.
W dniach 19.03 – 09.04.2021 roku odbyła się czwarta edycja Ogólnopolskiego Konkursu
Matematyczno-Plastycznego „Zarazić Matematyką”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie
Nauczycieli Matematyki. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje przedmioty:
matematykę i plastykę. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie własnoręcznie dowolną
techniką pracę plastyczną na temat „Zarazić Matematyką”.
W dniach 20-21.03.2021 roku odbył się Rejonowy Konkurs Recytatorski „O Złote Usta” 2021 roku.
W tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Sztumskie Centrum Kultury oraz Sztumski
Związek Drużyn „Jednota” wzięło udział 64 wykonawców. Konkurs, ze względu na sytuację
epidemiczną odbył się w formule zdalnej. Laureaci w kategorii klasy 1-3: F. Kubacki – 2 miejsce,
L. Karwowska – 3 miejsce, K. Trybańska, L. Duda – wyróżnienia, w kategorii klasy 4-6: M.
Zacharska – 2 miejsce, I. Jagiełło – wyróżnienie. W kategorii klasy 7-8: J. Strąk – 1 miejsce, M.
Baźmierowska – wyróżnienie.
W dniu 21.03.2021 roku obchodzono Dzień Kolorowej Skarpetki na znak solidaryzowania się z
osobami z zespołem Downa w ramach Światowego Dnia Zespołu Downa. Uczniowie klas 1-3
włączyli się aktywnie w akcję zwiększającą świadomość na temat Zespołu Downa.
W dniu 22.03.2021 roku obchodzono Dzień Wody, uczniowie sprawdzali, ile powierzchni całej kuli
ziemskiej zajmuje woda pitna i stworzyli listę, jak o nią dbać i jak ją oszczędzać. Poszerzyli wiedzę
z zakresu ekologii i wzięli udział w programie Eko Eksperymentarium online - klasa 3b otrzymała
dyplom dla za udział w programie.
W dniach 22-29.03.2021 roku uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym „Kartka
wielkanocna dla moich bliskich”. Zadaniem jest wykonanie kartki na Wielkanoc – takiej, jaką
chętnie podarowaliby bliskiej osobie.
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:
W dniu 03.03.2021 roku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski „Nasze ulubione wiersze”.
W dniu 04.03.2021 roku odbyło się podsumowanie oraz wręczenie dyplomów dla finalisty
z matematyki i 2 laureatów z chemii w Pomorskiej Ligii Zadaniowej.
W dniu 08.03.2021 roku odbyło się spotkanie online klas V z przedstawicielem Malborskiego
Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Reks. W marcu została zorganizowana zbiórka karmy dla
zwierząt.
W dniu 08.03.2021 roku obchodzono Dzień Kobiet – Panie i dziewczyny otrzymały słodką
niespodziankę.
W dniu 10.03.2021 roku obchodzono Dzień Mężczyzny – Panowie i chłopcy otrzymali słodką
niespodziankę.
W dniu 10.03.2021 roku odbyły się spotkania z policjantem dotyczące przestrzegania zasad
zachowania się w szkole oraz wzajemnych relacji rówieśniczych. Konsekwencje niepożądanych
zachowań oraz sposoby zapobiegania negatywnym sytuacjom.
W dniu 12.03.2021 roku odbył się szkolny konkurs „W świecie mitów”.
W dniu 12.03.2021 roku odbyły się warsztaty kreatywne - Wielkanocne wianki. Poszukiwanie przez
uczniów ciekawych inspiracji oraz własnoręczne wykonanie wielkanocnej ozdoby.
W dniu 17.03.2021 roku odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu „Jak ograniczyć zużycie
plastiku? oraz „Palenie szkodzi zdrowiu”.
W dniu 18.03.2021 roku odbyło się podsumowanie innowacji pedagogicznej „Miarowym Krokiem
po Zdrowie”.
W dniach 17-19.03.2021 roku w szkole odbył się próbny egzamin ósmoklasistów.
W dniu 19.03.2021 roku uczeń zdobył tytuł finalisty w etapie wojewódzkim XI Wojewódzkiego
Konkursu Historycznego „Historia regionalna. Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939”.
W dniach 20-21.03.2021 roku udział uczniów w Rejonowym Konkursie Recytatorskim „O Złote
Usta” organizowanym przez Sztumskie Centrum Kultury. W tegorocznej edycji zwycięzcami
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zostali: Grand Prix Jan Ragus 2a i Wiktoria Kądziela 6d, I miejsce – Anastazja Ruczkowska 1 c,
Tola Morżyk 2a, Zofia Lubowiecka 8c, II miejsce – Lena Hoppe 2 b, III miejsce – Maria Święcicka
5b, Dominika Zielińska 5 b.
W dniu 22.03.2021 roku udział 2 laureatów w Rejonowym Konkursie Recytatorskim „O złote usta”.
W dniu 22.03.2021 roku odbyły się szkolne obchody Pierwszego Dnia Wiosny oraz Dnia Wody.
W dniu 25.03.2021 roku odbyło się szkolenie online dla rodziców o tematyce cyberbezpieczeństwa
„Jak pomóc dziecku nie zginąć w sieci?”.
Zespół Szkół w Czerninie:
W dniu 26.02.2021 roku w Kwidzynie odbyły się eliminacje rejonowe Wojewódzkiego Konkursu
z geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym
2020/2021. Uczeń klasy ósmej Cyprian Kapuściński zdobył 72% punktów możliwych do zdobycia
i zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego.
21 uczniów klasy IV realizuje projekt międzynarodowy « Biodiversité » między miastami
partnerskimi z Niemiec i Francji. W marcu uczniowie mają nagrać film - autoprezentację. Wszystkie
działania będą dokumentowane na platformie padlet. Opiekunem projektu jest Katarzyna Chańko
oraz Aleksandra Szarycka.
W dniach 17-19.03.2021 roku odbyły się próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez
Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzaminy były przeprowadzane stacjonarnie, w reżimie
sanitarnym.
W przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna ”Zdrowy przedszkolak”.
W grupie przedszkolnej 3-4 latków została zorganizowana zbiórka karmy dla zwierząt
z Malborskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Reks.
W dniu 23.03.2021 roku ogłoszono laureatów i wyróżnionych w konkursie recytatorskim „O złote
usta” organizowanym przez Sztumskie Centrum Kultury. W tegorocznej edycji nagrodzeni zostali:
Michalina Powierza kl. I – II m-ce, Antonina Nowicka kl. II b – wyróżnienie, Aleksandra Siebert kl.
I – wyróżnienie, Aleksandra Cichacka kl. VII b – wyróżnienie, Maja Wesołowska kl. VII b –
wyróżnienie.
Zespół Szkół w Gościszewie:
W dniu 04.03.2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące analizy frekwencji,
wyników nauczania oraz zapoznania z zasadami przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego w roku
szkolnym 2020/2021.
W dniach 01-03 oraz 17-19.03.2021 roku odbyły się próbne egzaminy dla ósmoklasistów.
W dniu 12.03.2021 roku bibliotekarz uczestniczył w szkoleniu dot. aplikacji MOLNET+ w związku
z wdrażanym programem MOLNET+ w bibliotece szkolnej.
W dniu 16.03.2021 roku pracownik sekretariatu uczestniczył w szkoleniu Inwentarz Optivum
w związku z wdrażanym program do przeprowadzania inwentaryzacji w formie elektronicznej.
W dniach 20-21.03.2021 roku uczniowie wzięli udział w konkursie recytatorskim „O Złote Usta”
organizowanym przez Sztumskie Centrum Kultury. W tegorocznej edycji uczeń kl. II – otrzymał
wyróżnienie, uczennica kl. V – II miejsce.
W okresie od 08.02.2021 roku do 24.03.2021 roku Klub Sportowy „Ruch” Gościszewo wynajmuje
salę gimnastyczną zgodnie z harmonogramem zapisanym w umowie
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:
W dniach 15-19.03.2021 roku nauka w klasach I-III prowadzona była w trybie hybrydowym, od
22.03.2021 roku nauka prowadzona jest zdalnie.
dla klasy VIII zorganizowano konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych w wymiarze 6 godzin
tygodniowo.
W dniach 17-19.03.2021 roku przeprowadzono próbne egzaminy ósmoklasisty.
W dniu 23.02.2021 roku uczeń klasy VII wziął udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego w Malborku.
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− W dniu 10.03.2021 roku 7 uczniów klas IV – VI wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie
Logicznego Myślenia /w trybie zdalnym/.
− W marcu w klasach I – III odbyły się spotkania z policjantem i pielęgniarką szkolną.
6. Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie:
− W dniach 25-26.02.2021 roku dzieci z Klubu Ekoludków (3-latki i dwie grupy 4-latków) w ramach
realizacji projektu ekologicznego „O naszą ziemię dbamy i przyrodę ochraniamy” obchodziły Dzień
Niedźwiedzia Polarnego.
− W dniu 25.02.2021 roku grupa 6-latków realizowała w ramach ogólnopolskiego projektu „Miś
Bajkuś w krainie bajkoterapii” moduł pt. „Mrok na tropie przygód w ciemności”.
− W dniu 26.02.2021 roku grupa 6-latków obchodziła Dzień Dinozaura.
− W dniu 26.02.2021 roku w grupie 5-latków zrealizowano zadanie pod hasłem „Co to jest uczciwość”
w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Magiczna moc bajek”.
− W dniu 01.03.2021 roku grupa 6-latków obchodziła Dzień Piegów.
− W dniu 01-03.03.2021 roku grupa 3-latków wzięła udział w 3-dniowym wyzwaniu, które miało na
celu aktywizację ruchową dzieci na podstawie metody kreatywnej gimnastyki organizowanej przez
Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci „Ekspresja”.
− W dniu 02.03.2021 roku grupa 4-latków w ramach projektu grupowego „Misiaki to czyste dzieciaki”
zrealizowała eksperymenty z wykorzystaniem środków higienicznych.
− W dniu 03.03.2021 roku dzieci z Klubu Ekoludków (3-latki i dwie grupy 4-latków) w ramach
realizacji projektu ekologicznego „O naszą ziemię dbamy i przyrodę ochraniamy” obchodziły Dzień
Dzikiej Przyrody.
− W dniu 03.03.2021 roku w grupie 4-latków, w ramach realizacji projektu grupowego „Zmierz
uczucia” odbyły się zajęcia pt. „Zaskoczenie”.
− W dniu 03.03.2021 roku grupa 6-latków świętowała urodziny wszystkich dzieci z grupy, które
urodziły się w miesiącach zimowych.
− W dniu 04.03.2021 roku w grupie 3-latków odbyły się zajęcie „Sport to zdrowie” w ramach realizacji
projektu grupowego „Zdrowy przedszkolak”.
− W dniu 08.03.2021 roku w grupach wiekowych: 4-latków, 5-latków i 6-latków świętowano Dzień
Kobiet.
− W dniu 08.03.2021 roku w grupie 3-latków w ramach realizacji projektu grupowego „Zmierz
uczucia” odbyły się zajęcia „O wstydzie”
− W dniu 08.03.2021 roku w grupie 3-latków odbyły się zajęcia w ramach ogólnopolskiego projektu
edukacyjnego „Razem przez cztery pory roku” - moduł III. Wiosna – temat „Bazie”
− W dniu 09.03.2021 roku w grupie 5-latków w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu „Magiczna
moc bajek” zapoznano dzieci z baśnią „Niedźwiedź i trole”.
− W dniu 10.03.2021 roku grupa 4-latków świętowała Dzień Mężczyzny.
− W dniach 12 i 18.03.2021 roku we wszystkich grupach odbyło się ogólnoprzedszkolne działanie pod
hasłem „Chociaż mamy mało lat poznajemy matematyczny świat” – obchody Dnia Matematyki.
− W dniu 15.03.2021 roku grupa 4-latków wzięła udział w ogólnopolskim konkursie III edycja
„Przedszkolaki piszą wiersze” – zaangażowanie dzieci i rodziców.
− W dniu 16.03.2021 roku grupa 3-latków wykonała pracę plastyczną pt. „Idzie Wiosna” w ramach
współpracy ze Sztumskim Centrum Kultury.
− W dniu 16.03.2021 roku w grupie 3-latków odbyły się zajęcia w ramach ogólnopolskiego projektu
edukacyjnego „Razem przez cztery pory roku” - moduł III. Wiosna – obserwacja zmian w przyrodzie
podczas spaceru i pobytu na placu przedszkolnym.
− W dniu 17.03.2021 roku w grupie 3-latków odbyły się kolejne zajęcia w ramach ogólnopolskiego
projektu edukacyjnego „Razem przez cztery pory roku” - moduł III. Wiosna – założenie zielonego
ogródka w sali.
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− W dniach 18 i 24.03.2021 roku grupa 3-latków i 4-latków zrealizowała temat pt. „Dbam o zasoby
naturalne (powietrze, wodę i energię) w ramach ogólnopolskiego programu Kubusiowi Przyjaciele
Natury.
− W dniu 18.03.2021 roku w grupie 5-latków przeprowadzono wewnątrzgrupowy konkurs plastyczny
dla dzieci i rodziców „Papierowe gary” w ramach realizacji projektu „Mali kucharze”.
− W dniu 19.03.2021 roku w grupie 6-latków w ramach realizacji projektu grupowego „Zmierz
uczucia” odbyły się zajęcia - sprawa 5. „Złość”.
− W dniu 19.03.2021 roku w grupie 4-latków rozstrzygnięto konkurs „Słówko do słówka złóż
i wierszyk o higienie stwórz”.
− W dniu 19.03.2021 roku dzieci z grupy 6-latków wzięły udział w ogólnopolskim konkursie
plastycznym „Wielkanocne zwierzątko” organizowane przez Przedszkole Nr 5 w Mysłowicach.
− W dniu 22.03.2021 roku we wszystkich grupach wiekowych odbyła się ogólnoprzedszkolna
uroczystość „Powitanie Wiosny”, rodzice zostali zaangażowani w przygotowanie opasek
i strojów na obchody Powitania Wiosny.
− W dniu 22.03.2021 roku grupy 6-latków obchodziły Światowy Dzień Zespołu Downa – Dzień
kolorowej skarpetki.
− W dniu 23.03.2021 Klub Ekoludków w ramach wewnątrz przedszkolnego projektu ekologicznego
„O naszą Ziemię dbamy i przyrodę ochraniamy” obchodziły Dzień Wody.
− W dniu 26.03.2021 roku w grupie 6-latków odbył się konkurs grupowy „Przy rodzinnym stole”
w ramach projektu „Z kulturą mi do twarzy”.
− W dniu 27.03.2021 roku grupa 6-latków obchodziła Międzynarodowy Dzień Teatru.
VIII. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SZTUMSKIEGO
CENTRUM KULTURY
Działania Sztumskiego Centrum Kultury:
1. Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie Rejonowego Konkursu Recytatorskiego „O Złote Usta”
(przyjmowanie zgłoszeń oraz nagrań uczestników)
2. Udział w przygotowaniu strategii Miasta i Gminy Sztum 2020-2030
3. Przygotowanie założeń planu pracy w obszarze promocji miasta i gminy
4. Nabór do Klubu Senior+ Amator na rok 2021- kontynuacja (zbiórka deklaracji, oświadczeń o stanie
zdrowia i in. dokumentów)
5. Rozdysponowanie sprzętu i wyposażenia Klubu Senior + Amator.
6. Przeprowadzenie inwentaryzacji
7. 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
8. Warsztaty online dla liderów projektu „UTW dla społeczności” (przygotowanie planu stworzenia
ogródka społecznego prowadzonego przez seniorów)
9. Wykład online „Zero waste, czyli jak śmiecić mniej” dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku
10. Przygotowanie i złożenie sprawozdań GUS i innych dotyczących działalności placówki w roku 2020
(finansowych, rocznego oraz dotyczącego ferii 2021)
11. Przygotowanie wydarzenia z okazji DNIA KOBIET w tym: wystawy w Galerii SCK pn. „Świat
Kobiet w PRL-u”. Wystawę (z zachowaniem reżimu sanitarnego) odwiedziło ok. 100 osób
12. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na monitoring w świetlicy wiejskiej w Czerninie
13. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przegląd systemów alarmowych i systemu monitoringu
w budynkach należących do SCK
14. Przygotowywanie umów do ofert na przegląd systemów alarmowych i systemu monitoringu
w budynkach należących do SCK oraz na monitoring w świetlicy wiejskiej w Czerninie
15. Rozstrzygnięcie przetargu na pielęgnację murawy na stadionie miejskim
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16. Przygotowania do projektu „Aktywni +”
17. Przygotowanie projektu „Kultura- interwencje przy Narodowym Centrum Kultury”
18. Podpisanie umowy na montaż monitoringu i systemów alarmowych w świetlicy w Czerninie
19. Podpisanie umowy na serwis w świetlicy wiejskiej w Czernienie
20. Przygotowanie do projektu Cyfryzacja Domów Kultury
21. Udostępnianie na Facebooku materiałów dotyczących bieżących wydarzeń
22. Rozstrzygnięcie Rejonowego Konkursu Recytatorskiego „O ZŁOTE USTA”.
ŚWIETLICE WIEJSKIE:
Zajęcia zawieszone w okresie od 26.10.2020 r. do 09.04.2021 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 13.11.2020 zawiesił działalność do 11.02.2021 na podstawie
rozporządzenia.
Od 12.02.2021 r. Kino „Powiśle” wznowiło działalność w reżimie sanitarnym (możliwość
udostępniania 50% miejsc).
26.02.2021
18:00 „Gniazdo”
27.02.2021
18:00 „Gniazdo”
28.02.2021
18:00 „Gniazdo”
04.03.2021
9:00 seans zbiorowy dla szkół „Dywizjon 303. Prawdziwa historia”
18:00 „Palm Springs”
05.03.2021
18:00 „Palm Springs”
06.03.2021
18:00 „Palm Springs”
07.03.2021
18:00 Opera „Verdi Rigoletto”
09.03.2021
18:00 DKF „Helmut Newton. Piękno i bestia”
10.03.2021
17:00 „Naprzód”
11.03.2021
17:00 „Naprzód”
12.03.2021
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16:00 „Naprzód”
Od 13.03.2021 r. Kino „Powiśle” zawiesiło działalność do 09.04.2021 r. na podstawie
rozporządzenia.
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.
Od 13.03.2021 r.-09.04.2021 – ponownie zawieszono możliwość korzystania z obiektów
sportowych przez sportowców – amatorów.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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