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 (XXXI sesja online Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 28 kwietnia 2021 roku
Na dzisiejszą sesję przygotowano i skierowano pod obrady sesji 15 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 w dziale:
1. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.48.2.2021.BW z dnia
22.04.2021 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr MF/FG1.4143.3.105.2021.MF.827 z dnia 20
kwietnia 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2020 rok z rezerwy celowej budżetu państwa
poz.7 w kwocie 580.311 zł dochody (§2010) i wydatki (w tym: kwota 9.113 zł na §4010, kwota
1.567 zł na §4110, kwota 142 zł na §4120, kwota 130 zł na §4210, kwota 427 zł na §4300 i kwota
568.932 zł na §4430), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na
pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I terminie
płatniczym 2021 roku, w ramach zadań zleconych,
2. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.1.3.2021.MR z dnia 8.04.2021
r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/1.3/2021 z dnia 8.04.2021 r. zwiększono plan dotacji
na 2021 r. w kwocie 1.360 zł dochody (§2010) i wydatki (kwota 1.333 zł na §3110 i kwota 27
zł na §4300). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.24) z przeznaczeniem
na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2021 r. dla odbiorców
wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy
w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w ramach zadań zleconych,
3. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku Nr FB-I.3111.35.1.2021.BW z dnia 2.04.2021 r. decyzją Wojewody Pomorskiego
nr 1/35.1/2021 z dnia 2.04.2021 r. zwiększono plan dotacji celowej na rok 2021 w kwocie
40.800 zł dochody (§2030) i wydatki (kwota 38.800 zł na §3240 i kwota 2.000 zł na §3260).
Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26, z przeznaczeniem na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie
z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
4. 855 „Rodzina” rozdz. 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”
na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.69.1.2021.MR z dnia 23.04.2021 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/69.1/2021
z dnia 22 kwietnia 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej na rok 2021, ze środków
pochodzących z ustawy budżetowej na 2021 r. w kwocie 2.000 zł dochody (§2010) i wydatki
(§4130), z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń
rodzinnych i zasiłku dla opiekuna, w ramach zadań zleconych,
5. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdz. 92116 „Biblioteki” o kwotę 20.000
zł, dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
I.
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porozumień j.s.t. dochody (§2320) i wydatki (§2480), zgodnie z podpisanym aneksem nr 2/2020
z dnia 10 grudnia 2020 r. do Porozumienia z dnia 16 lutego 2005 r. zawartego z Powiatem
Sztumskim na powierzenie zadań powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej
Sztumskiemu Centrum Kultury.
Przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy
ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej w kwocie 28.240 zł (z §4810) do działu 600 „Transport
i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” w tym kwotę:
1. 8.240 zł na zadanie pn. „Dokumentacja na modernizację dróg w sołectwie Czernin m.in. ul.
Zielnej, Topolowej, Okrężnej i Krótkiej” (na §6050), z przeznaczeniem na opracowanie
kompleksowej dokumentacji projektowej,
2. 20.000 zł na zadanie pn. „Wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Mieście
i Gminie Sztum – dokumentacja i inne” (§6050), z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji
projektowej i częściowo wykonanie robót budowlanych.
Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków w dziale:
1. 801 „Oświata i wychowanie” z 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”
z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych kwotę 5.884 zł (§4010) do rozdz. 80104 „Przedszkola” na wydatki bieżące
jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (na §4010) w PP
Nr 1 w Sztumie, w celu prawidłowego sklasyfikowania,
2. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
kwotę 3.800 zł w tym z wydatków bieżących kwotę:
1) 3.740 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, związanych z programami
finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt
4 ustawy), w tym (kwotę 3.274 zł z §4017, kwotę 640 zł z §4117 i kwotę 174 zł na §4717),
2) 60 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, związanych ze współfinansowaniem
programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust.
3 pkt 4 ustawy), (z §4119),
na wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami
finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 kwotę 3.800 zł (na §4217), dot.
projektu pn. „Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej
w Mieście i Gminie Sztum”.
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:
IM.271.6.2021 „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod
nazwą Przebudowa dróg w sołectwie Czernin” –
Obecnie trwa badanie i ocena ofert. Zamawiający ocenia najkorzystniejszą ofertę firmy „PROJMASZ” Dorota Cieszyńska w szczególności spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Termin
związania ofertą został przedłużony z uwagi na terminy wynikające z ustawy PZP w zakresie
składania przez Wykonawców dokumentów. Wykonawca do jutra tj. do dnia 28.04.2021 r. ma termin
na złożenie wyjaśni do treści złożonych przez niego dokumentów.
1.
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2. GKiB.271.7.2021 „MODERNIZACJA DRÓG Z ZASTOSOWANIEM PŁYT YOMBO NA
TERENIE GMINY SZTUM CZĘŚĆ I”
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 08.04.2021 r. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty tj.
Fakultatywnie –
Lp.
Nazwa Wykonawcy lub Imię i
Siedziba lub miejsce
Cena brutto
„Długość
okresu
Nazwisko
prowadzonej
oferty w PLN
gwarancji i rękojmi
działalności
na roboty
gospodarczej lub
budowlane”
miejsce zamieszkania
Wykonawcy
1
Przedsiębiorstwo Usługowe
Os. Władysława Jagiełły 1.690.024,62 zł 5 lat tj. 60 miesięcy
„Dewaco” Wojciech Hoffman
3a/6
82-440 Dzierzgoń
2
Przedsiębiorstwo
Usługowo
– Otłowiec 27
2.255.254,20 zł 5 lat tj. 60 miesięcy
Produkcyjne Budownictwa „TOM” 82-520 Gardeja
Tomasz Nabożny
3
ROMADO – BRZEZIŃSKI Sp. z Sznurki 115
1.598.988,99 zł 5 lat tj. 60 miesięcy
o.o.
83-324 Brodnica Górna
Obecnie trwa badanie i ocena ofert.

3.
GKiB.271.9.2021 „Administrowanie plażą miejską”
Negocjacje odbyły się w dniu 31.03.2021 r. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację
zamówienia kwotę w wysokości 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto).
Wykonawca złożył za pośrednictwem platformy zakupowej formularz cenowy z którego wynika,
że oferuje wykonanie zamówienia za kwotę brutto 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia
tysięcy złotych i 00/100). Zamawiający podjął negocjacje w zakresie ceny oferty, w wyniku czego
Wykonawca obniżył cenę swojej oferty do kwoty 200.000,00 złotych brutto (słownie: dwieście
tysięcy złotych brutto).
Umowę zawarto w dniu 12.04.2021 r.
4. GKiB.271.10.2021 „BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA I
GMINY SZTUM”
W toku negocjacji ustalono że wynagrodzenie należne wykonawcy wyniesie 276.000,00 zł brutto.
Negocjacje odbyły się w dniu 08.04.2021 r. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację
zamówienia kwotę w wysokości 276.000,00 zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć
tysięcy złotych brutto). Wykonawca złożył za pośrednictwem platformy zakupowej formularz
cenowy z którego wynika, że oferuje wykonanie zamówienia za kwotę brutto 280.000,00 zł (słownie:
dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100). Zamawiający podjął negocjacje w zakresie ceny
oferty, w wyniku czego Wykonawca obniżył cenę swojej oferty do kwoty 276.000,00 złotych brutto
(słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych brutto).
Umowę zawarto w dniu 21.04.2021 r.
5. IM.271.11.2021 „Przebudowa ulicy Morawskiego w Sztumie wraz z infrastrukturą
techniczną”
Postępowanie zostanie wszczęte w tym tygodniu. Z terminem otwarcia ofert po upływie 14 dni.
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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 2.111.807,20zł terminem wykonania do 30.04.2021r. W ciągu prowadzonych robót
napotykane są ciągłe utrudnienia w ich wykonywaniu. Z uwagi na stan muru przy wiacie
śmietnikowej zachodzi konieczność przedłużenia terminu realizacji. W celu rozebrania muru
niezbędne jest uzyskanie zgody Konserwatora Zabytków a następnie o pozwolenie na rozbiórkę do
Starostwa Powiatowego.
Trwają prace drogowe i sanitarne.
Nadzór Inwestorski sprawuje firma STAVIADO Elwira Michałek z siedzibą Os. Piastów 8/13,
83-200 Starogard Gdański. Wartość nadzoru inwestorskiego 19.600,00zł.
Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID
19 w kwocie – 1.437.433,00zł.
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą
techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Wykonawcą inwestycji jest firma „DROGOMEX” sp. z o.o. z Pruszkowa za kwotę 3.673.925,85zł.
Terminy realizacji całej umowy do dnia 30.06.2022r.
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 31.365,00zł.
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 przedłużono termin realizacji inwestycji do dnia
30.08.2021r.
Inspektorem Nadzoru jest TRASA Mirosław Klotzke ze Straszyna za kwotę 4.797,00zł.
4. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta celem dostosowania do wymogów p. pożarowych”
W dniu 10 listopada 2020r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą InstalElektro z Kwidzyna na kwotę 352.000,00zł brutto z terminem wykonania do dnia 30 kwietnia 2021r.
Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawuje firma EKO-INWEST z Elbląga za kwotę 15.990,00zł.
Planuje się rozszerzenie umowy poprzez wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią
w piwnicy budynku oraz wykonanie rozdziału instalacji wodociągowej. Po przedstawieniu
kosztorysów przez wykonawcę i sprawdzeniu przez inspektora zostanie sporządzony stosowny aneks
zwiększający wartość wynagrodzenia i termin wykonania.
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5. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezierze” – etap II
Wykonawcą robót jest firma Marianna Kędziora Tereny Zielone z Kwidzyna na kwotę
2.057.995,90zł.
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma EKO-INWEST S.C. Alicja Jurasińska,
Andrzej Zegzuła, Zbigniew Jurasiński z Elbląga na kwotę 41.574,00zł brutto.
Nadzór autorski pełni Pan Leszek Witkowski ze Sztumu na kwotę 3.443,00zł.
W chwili obecnej trwają prace ziemne, zostały wytyczone przez geodetę chodniki wraz
z wysokościami.
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 przedinwestycyjnych badań archeologicznych–sondażowych na kwotę
45.000,00zł z terminem realizacji robót 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Zostały rozpoczęte wykopy.
Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji
1. „Przebudowa mostu nad kanałem Uśnickim”
Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektów Drogowych Piotr Kania za kwotę
36.900,00zł.
Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wydłużono termin
wykonania 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 30 marca 2021r. odbyło się otwarcie ofert na ww. zadanie. Najniższe kwotowo oferty złożyło
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROJ-MASZ” Dorota Cieszyńska z Torunia, tj.:
Część I (dokumentacja Czernin-Ramzy Małe)
72.570,00 zł brutto,
Część II (drogi wewnętrzne w Czerninie) 35.670,00 zł brutto.
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Kwota zabezpieczona na to zadanie wynosiła 100 tyś. zł. Zwiększono wartość w budżecie
o kwotę 8 240,00 zł. W chwili obecnej trwa badanie ofert.
2. Przebudowa ulicy Morawskiego w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną. Zostało
przygotowane postępowanie przetargowe na roboty budowlane.
Zadania inwestycyjne w przygotowaniu
1. Budowa przejść dla pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta i gminy Sztum
Uzyskano warunki przyłączeniowe z Zakładu Energetycznego na oświetlenie przy ulicy Słonecznej
oraz złożono wnioski o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego na trzy przejścia.
Przygotowywane są dokumenty do postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji
projektowej.
Sprzedaż:
1. Rozpoczęto procedurę nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Sztumskiego działek nr
163/3, 163/2, 251, 290 stanowiących drogę gminną Postolin - Nowa Wieś.
2. 01.04.2021r. odbyły się 2 akty notarialne dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
najemców (ul. Morawskiego 10/14, os. Nad Jeziorem 7/16)
3. Ogłoszono III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Mickiewicza 23
(budynek po byłej bibliotece). Termin przetargu 24.06.2021. Cena wywoławcza 549 000zł.
4. Wpłynęły 2 wnioski o sprzedaż najmowanych lokali mieszkalnych.
5. W toku sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców (os. Nad Jeziorem 1B/15, ul. Lipowa
7/8, ul. Reja 19/21/9, ul. Galla Anonima 7/2, os. Nad Jeziorem 10/14, ul. Baczyńskiego 12/).
Akty notarialne na sprzedaż 4 lokali zaplanowano na 12.05.2021r.
6. Zlecono wycenę wolnego lokalu mieszkalnego ul. Galla Anonima 7/7, w celu przygotowania do
sprzedaży w trybie przetargowym.
7. Rozpoczęto procedurę sprzedaży w trybie przetargowym wolnego lokalu użytkowego nr 5 przy
Pl. Placu Wolności 26.
8. Rozpoczęto procedurę sprzedaży działek nr 280, 285, 288 - os. Na Wzgórzu.
9. Ukazał się wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży dz. 272 os. Na Wzgórzu oraz dz. nr 98
w Gronajnach.
10. Wydano zaświadczenia o jednorazowej opłacie za przekształcenie użytkowania wieczystego.
11. Aktualizacja bazy ewidencji gruntów (ewidencja gruntów użytkowników wieczystych).
W toku:
1. Sprawa uregulowania dostępu do drogi publicznej dla działki 465/2 – ul. Lipowa 1.
2. Procedura sprzedaży dz. 573/24 ul. Osińskiego, w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Procedura sprzedaży w drodze bezprzetargowej dz. 104/2 w Sztumskim Polu, w celu
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
4. Sprawa zamiany działek pomiędzy gminą a spółką „ZDROWIE” w celu uzyskania dostępu do
drogi publicznej dla działki gminnej nr 527/1, zabudowanej garażami, przy ul. Morawskiego.
Lokale mieszkalne:
1. Wydano dwa wskazania do najmu lokalu rodzinie z listy mieszkaniowej (Osińskiego 3,
Koniecwałd 45).
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Rozpatrzono dwie sprawy z wniosków lokatorów, w związku ze śmiercią najemców.
Zawarto umowę najmu lokalu z osobą wskazaną do najmu z podlisty mieszkaniowej (Pietrzwałd
24).
4. Wydano wskazanie do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu, poprzedzone posiedzeniem
Społecznej Komisji Mieszkaniowej, w celu uzyskania opinii w sprawie (Górki 2).
5. Wydano trzy wskazania do zamiany lokalu (Plebiscytowa 9, Sienkiewicza 5, Nowowiejskiego
14F)
6. Wydano jedno wskazanie do najmu pom. tymczasowego Plebiscytowa 9 – dłużnik dobrowolnie
je przyjął, dzięki temu Gmina odzyskała mieszkanie, które zostało zasiedlone.
7. W trakcie rozpatrywania cztery nowe wnioski o przydział mieszkania.
8. Odzyskano mieszkanie przy ul. Fiszera 1 - dłużnik dobrowolnie opuścił i wydał lokal, jeszcze
przed wszczęciem postępowania sądowego o eksmisję.
9. Odzyskano jedno pomieszczenie tymczasowe, które zostało wydane dobrowolnie, dzięki
działaniom referatu we współpracy z MGOPS (Plebiscytowa 12); po przygotowaniu do
zasiedlenia pomieszczenie ma zostać wskazane osobie z tytułu bezdomności
10. Zakończono remont lokalu do ponownego zasiedlenia Fiszera 1/7. W trakcie remont lokalu przy
Związku Jaszczurczego 4/2, Fiszera 1/1, Nowowiejskiego 7/7.
11. Uczestnictwo w sprawach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada udziały –
podejmowanie uchwał.
12. Bieżący nadzór nad zarządzaniem zasobem mieszkaniowym gminy przez Zarządcę – PWiK
 toku analiza wniosku Zarządcy o podwyższenie stawki roboczogodziny i stawki za
zarządzanie zasobem,
 analiza złożonej przez Zarządcę informacji o stanie zasobu oraz wykonanych pracach w roku
2020r.
13. Bieżące rozliczanie kosztów utrzymania zasobu– w okresie międzysesyjnym rozliczono
i przekazano do płatności 32 faktury.
14. Zgodnie z obowiązkiem ustawowym zebrano dane i przekazano do ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego stawki czynszu najmu w zasobie mieszkaniowym
niepublicznym.
15. Przygotowano i opracowano dostosowany do znowelizowanej ustawy o ochronie praw
lokatorów „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 20212025”, który zostanie przedstawiony do podjęcia przez Radę Miejską na sesji majowej.
16. W trakcie realizacji projekt rozbiórki lokalu gminnego w budynku przy ul. Osińskiego 6.
2.
3.

Dzierżawy:
1. Sporządzono wykaz nieruchomości na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na garaż na okres 3
lat w obr. Barlewice na części działki nr 148/11 wraz z umieszczeniem oraz wywieszeniem na
tablicy ogłoszeń i BIP.
2. Sporządzenie wykazu nieruchomości na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na ogród
przydomowy na okres 3 lat w obr. 3 miasta Sztum na działce nr 275, 276 wraz z umieszczeniem
oraz wywieszeniem na tablicy ogłoszeń i BIP.
3. Sporządzenie wykazu nieruchomości na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na ogród
przydomowy na okres 3 lat w obr. 2 miasta Sztum na części działki nr 348, 349 wraz
z umieszczeniem oraz wywieszeniem na tablicy ogłoszeń i BIP.
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4. Sporządzenie porozumienia w sprawie rezygnacji z części działki nr 279/36 obr. 2 m. Sztum
z przeznaczeniem na ogród przydomowy
5. Zawarto umowę dzierżawy na czas określony na grunt z przeznaczeniem na ogród przydomowy
na dz. nr 275, 276.
6. Dokonano regulację gruntu znajdującego się na dz. 348, 349 obr. 2 miasta Sztum
z przeznaczeniem na ogród przydomowy; zawarto 2 umowy dzierżawy na czas określony.
7. Dokonywanie regulacji gruntu znajdującego się na dz. nr 537/7 obręb 2 miasta Sztum
z przeznaczeniem na ogród przydomowy.
8. Zawarto umowę najmu na czas określony do 3 lat na grunt z przeznaczeniem na pomieszczenie
gospodarcze na części działki nr 148/79 obr. Barlewice gm. Sztum.
9. Zawarto umowę dzierżawy na czas określony do 3 lat na grunt z przeznaczeniem na garaż
znajdujący się na działce nr 148/11 obr Barlewice gm. Sztum.
10. Zawarto aneks do umowy dzierżawy na grunt pod budynkiem gospodarczym na części działki
nr 214/4 obr. Koniecwałd gm. Sztum.
11. W zakresie przeprowadzenia estetyzacji Miasta Sztum został zlikwidowany budynek
gospodarczy znajdujący się przy ul. Kasprowicza w Sztumie.
12. Na bieżąco rozpatrywanie wniosków dot. lokali użytkowych oraz dzierżawy/najmu gruntów
należących do Gminy.
W toku:
1. 3 sprawy dotyczące 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 26. 02.2021 r. wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
i inwestycji towarzyszących polegających na budowie 2 budynków mieszkalnych
wielorodzinnych „A i B”, z lokalami usługowymi, garażami podziemnymi i elementami
zagospodarowania terenu na części działki nr ewidencyjny 234/17, obr. 1 m. Sztum przy ul.
Spokojnej w Sztumie. Dzień wcześniej, w dniu 25.02.2021r. odbyło się spotkanie on-line,
z Miejsko-Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną oraz pracownikami
odpowiedzialnymi za planowanie przestrzenne w Gminie, bez projektanta Fabryki Wodomierzy
i Ciepłomierzy FILA, opracowującym koncepcję urbanistyczno-architektoniczną. Celem
spotkania było wydyskutowanie 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. Pomimo spotkania wniosek inwestora wpłynął
w niezmienionej formie w kwestii wielkości, wysokości i umiejscowienia budynków
kubaturowych. Zmianie uległ układ komunikacyjny inwestycji. Wjazd na teren inwestycji ma
się odbywać z ulicy Spokojnej oraz Kochanowskiego, zamiast ul. Konopnickiej. Projekt
uchwały został przygotowany na sesję.
2. W dniu 08.04.2021r. wszedł w życie zmieniony plan miejscowy dla części obszaru w obrębach
Koniecwałd i Kępina za PSSE. Został opublikowany w Dz. Urz. Woj. Pom. w dniu 25.03.2021r.
3. W dniu 06.04.2021r. została wysłana do Wojewody Pomorskiego Uchwała Rady Miejskiej
w Sztumie nr XXX.236.2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
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4.

5.

6.
7.

zagospodarowania przestrzennego w Górkach, obręb Barlewice, celem sprawdzenia
i przekazania do publikacji w Dz. Urz. Woj. Pom.
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 odbyła się w dniu 07.04.2021 r. Nikt nie przybył. Termin
wykonania planu - 14.05.2021r.
W dniu 14.04.2021r. wyłoniono Wykonawcę opracowania zmiany planu miejscowego w Nowej
Wsi, Pracownię Architektury STUDIOPROJEKT Jakub Sieniawski. Termin wykonania planu 7
m-cy, za kwotę 20.910,00zł brutto.
Przygotowano sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju MiG Sztum na lata 2014-2020, za
rok 2020r.
Trwają prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2021-2030
- wyznaczenie obszarów strategicznych i celów operacyjnych.

Wydano:
1. 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dla budowy linii kablowych
niskiego napięcia w obrębach Zajezierze, Barlewice i Nowa Wieś oraz budowy gazociągu
średniego ciśnienia w obrębie Barlewice),
2. 1 decyzję odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji gazowej
regulacyjno-pomiarowej w obrębie Sztumska Wieś, ze względu na naruszenie przepisów
o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
3. 3 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy (dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
w Zajezierzu, farmy fotowoltaicznej w obrębie Barlewice oraz rozbudowy i nadbudowy
budynku szpitala w Sztumie o szyb windowy z możliwością przebudowy pomieszczeń strefy
wejścia głównego oraz zadaszenia)
4. 1 decyzję przenoszącą warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
w Parparach na rzecz innego podmiotu,
5. 2 decyzje zmieniające warunki zabudowy (dla budynków w Zajezierzu i Koniecwałdzie),
6. 1 decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla budynku rekreacyjnego
i gospodarczego w obrębie Gościszewo, ze względu na naruszenie przepisów ustaw o ochronie
gruntów rolnych i leśnych oraz o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.
7. 5 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych dla budynków w: Sztumskim Polu,
Gościszewie, Zajezierzu, Parparach oraz Sztumie.
8. 22 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie lub studium oraz o rewitalizacji,
9. 2 wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto:
1. Przekazano Wojewodzie Pomorskiemu rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydanych w I kwartale br. wraz z rejestrem wniosków o ich wydanie,
2. Przekazano do GUS wykaz numerów porządkowych nadanych w marcu 2021r.
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W toku jest:
1. 8 spraw dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2. 41 spraw dotyczących ustalenia warunków zabudowy.
Podziały nieruchomości:
1. Wszczęto 6 postępowań związanych z podziałem nieruchomości Sztumie oraz obrębie
ewidencyjnym Koślinka, Gościszewo Sztumska Wieś.
2. Wszczęto postepowanie zmieniające klasę bonitacyjną gruntów w Nowej Wsi (teren przy byłym
wysypisku śmieci).
3. Zakończono postępowanie podziałowe wydaniem 1 decyzji podziału nieruchomości
w Zajezierzu.
4. Trwają prace nad regulacjami gruntów w Gronajnach – przygotowanie zmiany użytku działki
nr 91, następnie podział i sprzedaż Przewidywany termin zakończenia IV kwartał 2021 (odbyło
się kolejne spotkanie z zainteresowanymi gruntem mieszkańcami).
5. Trwa postępowanie 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 (oczekiwanie na zawiadomienie z sądu KW i operatów
technicznych od rzeczoznawcy).
Inne:
1. Wznowiono rozmowy z właścicielem gruntu w Nowej Wsi w sprawie o wypłatę
odszkodowania. Na fragmencie działki został posadowiony wodociąg i droga gminna. Strona
wyraziła zgodę na podział nieruchomości.
2. Weryfikacja nieruchomości z wyszczególnieniem rodzaju prawa, udziału, obrębu, nr działki,
powierzchni, użytku, numeru księgi wieczystej, celem wprowadzenia i przygotowania
deklaracji podatkowych.
3. Rozpoczęto prace nad aportem – przekazaniem sieci wodociągowych będących własnością
gminy na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

IV.W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I BEZPIECZEŃSTWA:
1. Prowadzenie postepowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięć pn.:
1) „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 295/8, ob. Sztumska Wieś,
gmina Sztum” (4MWp) przewidzianej do realizacji na działce nr 295/8, ob. Sztumska Wieś,
gmina Sztum
2) „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
3) „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
4) „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 41MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Sztumska Wieś, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”,
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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
5) „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
6) „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
7) „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
8) „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
9) „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
10) „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
11) „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
12) „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
13) „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
14) „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
15) „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 77 wpisów, w tym 21 wpisów
o rozpoczęcie działalności, pozostałe 56 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: 7 kotek
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poddano sterylizacji, 12 sztuk kotów - kontynuacja leczenia, 4 kotom wykonano badania
kliniczne, wykonano eutanazję 1 kota.
4. Centrum Pomocy Zwierząt w Kościerzynie odłowiło 1 bezpańskiego psa z terenu Miasta
i Gminy Sztum.
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 Weterynaryjna 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 osoba fizyczną z Białej Góry – na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom gospodarskim
miejsca w gospodarstwie rolnym.
6. Złożono wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego za rok 2020.
7. Przygotowanie uchwały w sprawie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta
i Gminy Sztum.
8. Przygotowanie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej (droga gminna Postolin
– Nowa Wieś nr 218527G.
9. Przygotowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały XLII.360.2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania zadań z zakresu
usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sztum
10. Przekazanie do Wód Polskich celem zaopiniowania uchwały Rady Miejskiej w Sztumie nr
XXX.247.2021 w sprawie w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
11. Prace nad przygotowaniem Analizy systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Miasta i Gminy Sztum za rok 2020.
12. Realizacja umowy na Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
13. Realizacja umów na wykonanie dokumentacji projektowych w ramach zadania „Modernizacja
dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo na rok 2021”.
14. Wyłonienie Wykonawcy w ramach procedury przetargowej na zadanie „Modernizacja dróg
gminnych z zastosowaniem płyt yumbo na rok 2021” – etap I.
15. Przygotowanie danych do raportu o stanie Miasta i Gminy Sztum za rok 2020 - informacje
z zakresu działalności Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.
16. Przygotowanie sprawozdania z realizacji Strategii rozwoju Miasta i Gminy Sztum za rok 2020.
17. Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej
w miejscowości Koniecwałd w gminie Sztum”.
18. Przygotowanie dokumentacji dla zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Barlewiczki w gminie Sztum”
19. Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania „Modernizacja drogi
gminnej w ramach FOGR w roku 2021”.
20. Realizacja zadanie Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sztum.
21. Realizacja zadanie Administrowanie plażą miejską.
22. Realizacja zadanie Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej.
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23. Przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy na oznakowanie pionowe i poziome dróg na
rok 2021.
24. Przygotowanie danych do sprawozdań GUS, POP, UM, BDO.
25. Realizacja umowy na utrzymanie czystości i porządku Targowiska Miejskiego na 2021r.
26. Realizacja umowy na Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy
Sztum na rok 2021.
27. Realizacja umowy na utrzymanie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2021.
28. Realizacja umowy na dekoracje miasta (oflagowanie) na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok
2021.
29. Realizacja umowy na utrzymanie boisk na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2021.
30. Realizacja umowy na utrzymanie tężni na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2021.
31. Przygotowanie dokumentacji do umowy na utrzymanie sieci kanalizacji burzowej na terenie
Miasta i Gminy Sztum na rok 2021.
32. Realizacja umowy na likwidację dzikich wysypisk śmieci z terenu Miasta i Gminy Sztum
w roku 2021.
33. Realizacja umowy na bieżące utrzymanie przystanków na terenie Miast i Gminy Sztum na rok
2021.
34. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.
35. Wydano 2 opinie w sprawie dzierżawy obwodów łowieckich.
36. Zatwierdzono plany łowieckie złożone przez koła łowieckie działające w granicach
administracyjnych gminy Sztum.
37. Wydano 1 decyzję na uprawę konopi włóknistych.
38. Wydano 1 decyzję na usunięcie drzew i przygotowano 2 projekty decyzji celem uzgodnienia
wycinki z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku
39. Wszczęto 2 postepowania w sprawie wymierzenia kar administracyjnych za usunięcie drzew
bez zezwolenia.
40. Dokonano 16 wizji w terenie w celu oględzin drzew zgłoszonych do usunięcia przez osoby
fizyczne.
41. Prace na kampanią edukacyjną dla mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji odpadów
komunalnych.
42. 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”.
43. Usunięto 4 dzikie wysypiska na terenie Miasta i Gminy Sztum.
44. Wydano 6 decyzji o uzgodnieniu dokumentacji inwestycji w pasach dróg stanowiących
własność gminy.
45. Wydano 4 decyzji na zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie dróg.
46. 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.
47. Współpraca z policją dot. przekazywania nagrań z monitoringu.
48. Prace nad skablowaniem lamp hybrydowych oraz dostawienie nowych punktów świetlnych na
ścieżce pieszo-rowerowej wokół jeziora Zajezierskiego na odcinku przy ul. Kwidzyńskiej.
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49. Realizacja umowy na „Konserwacje oświetlenia ulicznego na majątku mieszanym należącym
do Miasta i Gminy Sztum, Energa Oświetlenie i Energa Operator”.
W zakresie działalności Straży Miejskiej w Sztumie
1. Kontrole porządkowe – 5 kontroli
2. Interwencje zgłaszane przez mieszkańców – 10 kontroli.
3. Interwencje ze zwierzętami – 2 interwencji
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 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 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
SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19.
2. Utrzymywanie całodobowej łączności z Policją, Strażą Pożarną, WCZK Gdańsk oraz
Starostwem Powiatowym.
3. Monitorowanie sytuacji pogodowej i wydawanych ALERTÓW pogodowych z WCZK Gdańsk
i ich publikacja, jeśli dotyczy mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.
V. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ZINTEGROWANEGO ROZWOJU:
1. W dniu 21 kwietnia 2021 r. Premier zatwierdził listę wniosków rekomendowanych do
dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wśród wniosków wybranych do
dofinansowania znajduje się projekt Miasta i Gminy Sztum pn. Poprawa bezpieczeństwa
i dostępności komunikacyjnej Zakładu Karnego w Sztumie poprzez przebudowę drogi
gminnej nr 218024G ul. Nowowiejskiego i drogi gminnej nr 218009.G ul. Gdańska
w Sztumie. Kwota dofinansowania wynosi 50 % planowanych kosztów inwestycji, tj. 1 626 042
zł. Inwestycja, której realizacja już się rozpoczęła, zostanie wykonana do końca tego roku.
2. W związku z naborem wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych (2021)
złożono w dniu 8 kwietnia do Wojewody Pomorskiego 2 wnioski na przebudowę przejść dla
pieszych na ul. Słonecznej w Sztumie oraz ul. Reymonta w Czerninie oraz 1 wniosek na
14 | S t r o n a

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

3.

4.

5.

6.

7.

8.

budowę przejścia dla pieszych na ul. Akacjowej w Czerninie. Łączna wartość tych 3
inwestycji to 220 tys. zł. W ramach inwestycji planowana jest wykonanie wyniesionych przejść
dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem oraz oznakowaniem.
W związku z trwającymi pracami nad Regionalnym Programem Strategicznych
w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego, będącego podstawą
wydatkowania środków unijnych w perspektywie 2021 – 2027 Samorząd Województwa
Pomorskiego uwzględnił wniosek Miasta i Gminy Sztum dotyczący budowy oczyszczalni
ścieków w Sztumskim Polu. Inwestycja ta zostanie ujęta w RPS jako przedsięwzięcie
strategiczne, co zdecydowanie zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania ze środków
regionalnych i krajowych. W związku z tym w dniu 2 kwietnia przedłożono do Departamentu
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego WP kartę zadania, zawierającą informację
na temat planowanej inwestycji.
W związku z tym, że koncepcja projektowa pn. „SZTUM CIRCULAR ECONOMY–
odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne” została zakwalifikowana do II etapu
konkursu w dniu 22 kwietnia odbyło się spotkanie z parterami projektu (Stowarzyszeniem Gmin
RP Euroregion Bałtyk, International Development Norway Association, Politechnika Gdańską).
W trakcie spotkania omówiono kwestie związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie
z podziałem zadań na poszczególnych partnerów. Termin złożenia aplikacji upływa 16 czerwca
2021 r.
W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przygotowaniem Planu działań na rzecz
efektywnego energetycznie rozwoju Miasta i Gminy Sztum (SECAP) w ramach, których:
 Sporządzono listę potencjalnych przedsięwzięć w ramach przygotowywanego planu.
Otrzymano 58 propozycji inwestycji. Wynika z nich iż szacowany koszt inwestycji
w zieloną energię wynosił będzie do roku 2030 ponad 64 mln zł co poskutkuje spadkiem
emisji CO2 o 4309 ton/rok ; Wszystkie przedstawione inwestycje będą realizowane przez
podmioty zewnętrzne tj. Zakład karny, przedsiębiorcy, starostwo, PWiK itd.
W ramach EUCF (European City Facilities – Europejski Instrument Miejski) rozpoczęto prace
nad ograniczeniem zużycia energii w PWiK w Sztumie. Pierwszym krokiem jest analiza stanu
sieci deszczowej i kanalizacyjnej. Wykonano już pierwsze obliczenia oraz zidentyfikowano
najważniejsze miejsca problemowe.
W okresie międzysesyjnym trwały czynności przygotowawcze do postępowań mających na celu
wyłonienie wykonawców na wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących terenów
wytypowanych do rewitalizacji z wykorzystaniem błękitno – zielonej infrastruktury na terenie
Sztumu. Czynności związane są z przygotowaniami do kolejnej perspektywy finansowej UE na
lata 2021-2027.
W okresie międzysesyjnym podpisano umowę z wykonawcą 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 dniu 16 kwietnia ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych
w 2021 roku. Zadania dotyczą następujących obszarów: turystyki i krajoznawstwa, ochrony
i promocji zdrowia, ochrony środowiska i przyrody, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
15 | S t r o n a

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

2.

3.

kultury fizycznej i sportu na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do
projektów grantowych realizowanych w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, służących realizacji zadań publicznych
Miasta i Gminy Sztum. Nabór ofert trwa do 10 maja 2021 roku.
W okresie międzysesyjnym w dniu 02.04.br. zorganizowano spotkanie online podczas którego
wręczone zostały stypendia w zakresie sportu. 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.
W okresie międzysesyjnym rozpoczęto przygotowanie Sprawozdania z realizacji Programu
współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.

VI. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ:
1. 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 marcu 2021 r.
3) Monitorowanie zapewnienia zasad trwałości projektu przez Partnerów.
2. Projekt pn. „Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”:
1) Monitorowanie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, asystenta osoby starszej, asystenta
rodziny, Telemedycyny, usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych oraz
rozliczenie powyższych usług za m-c marzec.
2) 26.03.2021 r. – realizacja spotkania indywidualnego z psychologiem w ramach Punktu
Konsultacyjnego Poradnictwa Rodzinnego.
3) 30.03.2021 r. – realizacja spotkań z prawnikiem w ramach Punktu Konsultacyjnego Poradnictwa
Rodzinnego.
4) Przeprowadzenie postępowania oraz podpisanie umowy na świadczenie usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania uczestników.
5) Sporządzenie częściowego wniosku o płatność w zakresie wszystkich Partnerów za okres 01.01.
– 31.03.2021 r. wraz z formularzem ,,Monitorowanie uczestników”, przesłanie wniosku za
pośrednictwem SL2014 do Instytucji Zarządzającej.
6) Przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy w zakresie organizacji warsztatów dla
opiekunów faktycznych Osób Niepełnosprawnych oraz prowadzenia grupy wsparcia dla
opiekunów faktycznych.
7) Przesłanie próby dokumentów zawartych we wniosku o płatność za okres 01.01.-31.03.2021 r.
3. Projekt „Kawa dla Seniora” – realizowany w Pizzeria „ROMA” oraz „Caffe Figaro”. Obecnie
215 seniorów posiada bony na kawę/herbatę.
4. Klub Integracji Społecznej (KIS) - edycja 2021:
1) Podpisanie umowy na organizację zajęć edukacyjnych pod nazwą „Kreatywna integracja”
w łącznym wymiarze 6 h.
2) 24.03.2021 r. – realizacja spotkania indywidualnego z doradcą zawodowym w wymiarze 1h/os.
3) 29.03.2021 r. – realizacja spotkania indywidualnego z psychologiem w wymiarze 1h/os.
4) 30.03.2021 r. oraz 20.04.2021 r. – realizacja spotkania grupy wsparcia z pracownikiem socjalnym.
5. Zadanie publiczne pn. „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior +” w ramach
Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2020 - Klub Senior+
AMATOR:
1) Monitorowanie realizacji działań w miesiącu kwietniu 2021 r.
2) Weryfikacja dokumentacji niezbędnej do rozliczenia działalności Klubu w m-cu marcu 2021r.
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3) Złożenie oferty w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2021-2025, oferta została
zakwalifikowana do oceny merytorycznej.
6. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy
Sztum wydano 2866 Kart tradycyjnych oraz 551 elektronicznych. Liczba rodzin, które otrzymały
SKDR wynosi 859.
7. Teleopieka, tzw. „Guzik życia” – 9 osób.
8. „Koperta życia” - 215 osób.
9. Realizacja Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. W okresie
międzysesyjnym wykonane zostały 4 usługi dla 2 seniorów, w tym zrobienie zakupów,
wykupienie recept, wizyty w przychodni zdrowia.
10. Sporządzenie oraz złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu
Osłonowego
„WSPIERANIE
JEDNOSTEK
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
W TWORZRENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” (złożono
w dniu 16.04.2021 r.).
11. W dniu 30.03.2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę Nr 301/237/21
w sprawie uzgodnień z zakresu zintegrowanych projektów w obszarze usług społecznych
i infrastruktury społecznej w ramach RPO WP 2014-2020. Konsultacje z Panią Szafrańską dot.
zakresu prac nad wnioskami o dofinansowanie projektów oraz wysokości środków finansowych
przeznaczonych na poszczególne projekty.
12. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021:
1) Monitorowanie 11 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, motywując do podjęcia
leczenia.
2) Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) zostały zgłoszone
dwie osoby.
3) Wobec 22 osób prowadzenie postępowania o leczenie odwykowe.
4) Odbycie 2 wspólnych oraz 6 indywidualnych posiedzeń GKRPA.
5) Punk Konsultacyjny „Krokus” w Sztumie świadczy porady prawnika, psychologa, terapeuty ds.
uzależnień. Udzielono 40 porad.
6) Sporządzenie sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku PARPA-G1.
7) Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego za rok 2020.
13. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie:
1) W okresie międzysesyjnym do Przewodniczącej GZI wpłynęło 6 Niebieskich Kart.
2) Zwołano 20 grup roboczych w celu podjęcia działań na rzecz rodzin, w których stwierdzono
zjawisko przemocy.
3) Dnia 30.03.2021 r. - udział w posiedzeniu online Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
w Sztumie.
4) Praca z rodzinami, gdzie dochodzi do przemocy we współpracy z przedstawicielami GZI oraz
członkami grup roboczych – 24 rodziny.
5) Złożono do Sądu Rejonowego wniosek o wgląd w sytuację rodziny.
6) Złożono 3 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 207 kk.
7) W dniu 30 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.
Wystosowano pismo do szkół i przedszkoli o włączenie się do akcji poprzez wykonanie zdjęć
z hasłami, plakatami itp., które będą symbolem łączenia się z tymi, którzy są przeciwni stosowania
przemocy wobec dzieci. Zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka.
14. Dział Realizacji Zadań Zleconych
1) W okresie od 24.03.2021 r. do 20.04.2021 r. Dział Realizacji Zadań Zleconych przyjął ogółem:
431 wniosków, wydał 357 decyzji/ informacji administracyjnych, obsłużył łącznie 492 osoby.
2) Wysokość wypłaconych wszystkich świadczeń w miesiącu marcu 2021 r. wyniosła:
2.168.770,98 zł.
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3) Wydano 2 zaświadczenia do wniosku o „czyste powietrze” o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na członka gospodarstwa domowego.
4) W okresie od 01.02.2021 r. do 20.04.2021 r. wpłynęło 1496 wniosków o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 z czego 660 wniosków
zostało rozpatrzonych, natomiast 30 wniosków przekazano do Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku celem ustalenia czy w przedmiotowych sprawach mają zastosowanie
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
5) Liczba świadczeniobiorców otrzymujących wypłaty na przykładzie m-ca marca 2021 r.:
a) zasiłki rodzinne
402 osoby
b) świadczenie rodzicielskie
38 osób
c) jednorazowa zapomoga
10 osób
d) świadczenia opiekuńcze
810 osób
e) fundusz alimentacyjny
127 osób
f) dodatki mieszkaniowe i energetyczne
266 osób
g) świadczenie wychowawcze
2980 dzieci
15. Dział Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług.
1) W okresie międzysesyjnym sporządzono 170 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń
z pomocy społecznej
2) W okresie międzysesyjnym z pomocy finansowej skorzystało 229 rodzin (525 osób w rodzinie)
oraz z pomocy niefinansowej 160 rodzin (396 osób w rodzinie)
W roku 2021 z pomocy finansowej i niefinansowej skorzystały 333 rodziny, tj. 679 osób
w rodzinie, a świadczenie przyznane decyzją miało 345 osób
3) Przeprowadzono 91 wywiadów środowiskowych (od dnia 01.01.2021 r. – 397), podpisano trzy
nowe kontrakty socjalne
4) W schroniskach przebywało 11 klientów
5) W DPS przebywało 13 mieszkańców MiG Sztum, a w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie
(RDP) przebywało 7 podopiecznych (w tym 5 z terenu naszej gminy)
6) Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 26 osób, natomiast w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 8 osób
7) Ze wsparcia w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie korzystało 15 seniorów
8) Z terapii prowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie (ŚDS) korzystało
18 niepełnoprawnych osób
9) Dożywianie – wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Obecne pomocą
w ramach ww. Programu objęte są 132 osoby, w tym: 118 dzieci w wieku szkolnym
i przedszkolnym (pomoc w formie finansowej), 11 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
(pomoc w formie posiłku), 3 osoby dorosłe otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy
o pomocy społecznej. Wzmożona praca dot. zmian decyzji w ramach Programu „Posiłek w szkole
i w domu”. Łącznie zmieniono decyzje dla 60 rodzin. Przygotowano pisma do 10 placówek
oświatowych dot. obecnego finansowania posiłków
10) Ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych objęto 2 osoby
11) Bieżące wprowadzanie pracy socjalnej do Systemu Pomost. Świadczenie pracy socjalnej
narastająco od 01 stycznia 2021 r.: 118 rodzin (242 osoby), w tym świadczenie wyłącznie pracy
socjalnej, bez udzielenia pomocy finansowej: 61 rodzin (137 osób)
12) W środowiskach rodzin zagrożonych kontynuowano wsparcie w postaci 2 asystentów rodziny
(dla 21 rodzin)
13) Odbieranie zgłoszeń i interwencje w sprawie rodzin – 9, w tym 8 dotyczyło rodzin z dziećmi.
14) Dostarczenie paczek SHOEBOX dla 20 kobiet dotkniętych przemocą
15) Sporządzanie odpowiedzi na pisma w sprawie prośby dot. repatriacji, łącznie w okresie
międzysesyjnym – 3 rodziny
16) W dniu 15 kwietnia 2021 r. przyjęcie II tury żywności w ramach POPŻ Podprogram 2020
(łącznie 4 942 kg). Od dnia 21.04.2021 r. rozpoczęcie wydawania żywności dla łącznie 350 osób.
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17) W pieczy zastępczej umieszczonych jest 32 dzieci, w tym 21 w zawodowej lub spokrewnionej
rodzinie zastępczej, 11 dzieci w Domu Dziecka. Odpłatność za rodzinę zastępczą za miesiąc
kwiecień br. wyniosła 8 751,13 zł, natomiast za pobyt w Domu Dziecka 13 012,82 zł.
18) Zapoznanie się z projektem Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Mieście i Gminie Sztum na lata 2021 – 2030 wraz z przedstawieniem uwag do dokumentu.
19) Sporządzanie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok
20) Sporządzenie Sprawozdania z działalności MGOPS za 2020 rok
21) Przygotowanie danych do sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy
Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”,
w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań
22) Sporządzenie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum za 2020r.
w ramach celu „Aktywni mieszkańcy”
23) Przygotowanie informacji na stronę internetową MGOPS w związku z obchodzonymi świętami,
tj: Światowym Dniem Autyzmu (2 kwiecień), Światowym Dniem Zdrowia (7 kwietnia), Dniem
Ludzi Bezdomnych (14 kwiecień) oraz Międzynarodowym Dniem Kombatanta (15 kwiecień)
24) Przygotowanie oświadczenia dot. przyjęcia środków w ramach Programu „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2021
25) 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, 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,
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 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:
 dokonano wyboru wykonawcy realizacji usługi szkoleń dla nauczycieli ośrodków
wychowania przedszkolnego i podpisano umowę w dniu 08.04.2021 roku;
 zrealizowano szkolenie w zakresie przygotowania nauczycieli ośrodka wychowania
przedszkolnego do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych pn.: Sensoryka w rozwoju dziecka. Zmysły i ich integracja oraz pn.:
Wszechstronna stymulacja rozwoju – wykorzystanie plastyki w terapii dziecka. Szkolenia
odbyły w dniach 9 i 10 kwietnia 2021 roku;
 zrealizowano szkolenie w zakresie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych
sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych, postaw
i umiejętności pn.: Wspieranie rozwoju dziecka w zakresie umiejętności matematycznych
w przedszkolu, formy aktywności dzieci sprzyjające rozwoju myślenia matematycznego,
rola spostrzegania, orientacji przestrzennej i uwagi w zabawach, a rozumowanie
matematyczne oraz pn.: Działania nowatorskie, innowacje i eksperymenty w przedszkolupodniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod
doświadczania, obserwowania, czy eksperymentowania. Szkolenia odbyły w dniach 23 i 24
kwietnia 2021 roku;
W każdym szkoleniu uczestniczyło 16 nauczycieli z 4 ośrodków wychowania przedszkolnego.
Wartość zamówień ok. 9 600,00 zł.
 złożono wniosek o płatność za okres rozliczeniowy 01.01.2021 roku – 31.03.2021 roku;
 prowadzono nadzór finansowy nad projektem oraz obsługę finansową projektu
 dokonano pomiaru wskaźników rezultatu bezpośredniego, odnotowującego efekt wsparcia
bezpośredniego po zakończeniu realizowanych zajęć. Porównano osiągnięte efekty
nauczania z efektami założonymi w projekcie.
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. 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.
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Planowany okres realizacji projektu: 01.06.2021 roku – 30.06.2023 roku. Całkowita wartość
projektu wynosi: 960 838,46 zł.
Wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną ocenę formalną i został przekazany do
oceny merytorycznej.
3. W ramach Rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole” 2021:

W okresie międzysesyjnym sporządzono wniosek o pozyskanie wsparcia finansowego na zakup
sprzętu i wyposażenia kuchni i stołówek szkolnych, dokonano analizy poprawności
sporządzenia wniosków dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie, Szkoły Podstawowej
w Nowej wsi i Zespołu Szkół w Gościszewie. Całkowita wartość zadanie wynosi 162 500 zł.
Wkład własny stanowi 20% całkowitej wartość zadania.
4. W ramach Programu Zdalna szkoła +

W okresie międzysesyjnym przygotowano uzupełnienia do wniosku o płatność.
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:
 złożono wniosek do Kuratorium Oświaty w sprawie przekazania środków Funduszu Pracy
na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 wydano decyzję przyznającą dofinansowanie. Na powyższe zadanie zostaną wykorzystane
środki z Funduszu Pracy w wysokości 7682,75 zł.
2. Realizując obowiązki w zakresie zapewnienia dowożenia i opieki uczniów niepełnosprawnych:
 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,
 dokonano zwrotu przewoźnikowi za dowozu do szkoły i zapewnienia opieki podczas dowozu
dla ucznia niepełnosprawnego.
3. Przygotowano dla dyrektorów szkół formularze celem złożenia do jst informacji niezbędnych
dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 roku.
4. 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.
5. Sprawdzono rozliczenia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw dla wszystkich
jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum za
miesiąc kwiecień 2021 roku.
6. Naliczono dotację dla niepublicznych przedszkoli na miesiąc kwiecień 2021 roku.
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7. Przygotowano aktualizację podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci

obowiązującej od stycznia 2021 roku do naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych.
8. Wypłacono dotację dla niepublicznych przedszkoli na kwiecień 2021 roku oraz wyrównanie
kwot wypłaconej dotacji za okres styczeń-marzec 2021 roku po dokonanej aktualizacji kwot
dotacji.
9. Przygotowano pisma do sąsiednich gmin dotyczące zwrotu kosztów dotacji za dzieci
w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta i Gminy Sztum a zamieszkałych na terenie
innych gmin za miesiąc kwiecień. Rozliczono dotację za okres styczeń – marzec 2021 roku, po
dokonanej aktualizacji kwot dotacji.
10. Podpisano umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową. Umowy o zarzadzanie zostały
zawarte także przez szkoły i przedszkola. Obecnie trwają prace związane z wdrożeniem PPK.
Pracownicy MGZO uczestniczyli w szkoleniach związanych z wdrożeniem, obsługą PPK oraz
naliczaniem składek. Zebrane zostały dokumenty i deklaracje od pracowników.
11. Przygotowano sprawozdanie Z-05 - Badanie popytu na pracę za I kwartał 2021 roku dla GUS
dla Zespołu Szkół w Gościszewie.
12. Przygotowano sprawozdania INF- 1 dla PFRON za miesiąc marzec 2021 roku dla placówek.
13. Sporządzono sprawozdanie z wysokości kosztów zarzadzania oświatą za I kwartał 2021 roku do
Systemu Informacji Oświatowej.
14. Rozpoczęto procedurę przedłużenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Czerninie, Zespołu
Szkół w Gościszewie, Szkoły Podstawowa w Nowej Wsi, wystąpiono o opinię do Rady
Pedagogicznej i związków zawodowych.,
15. Przygotowano Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum w zakresie
oświaty za 2020 rok.
16. Realizowano prace związane z zatwierdzeniem arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli na
rok szkolny 2021/2022. Przeprowadzono analizę projektów arkuszy organizacji pracy szkół
i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.
III.

Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
 W dniu 30.03.2021 roku – uczniowie z zajęć pozalekcyjnych z fizyki w ramach projektu
Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza „Być jak Ignacy” – „Nauka to przyszłość”
przystąpili do projektu pod hasłem „Transport”. W trakcie realizacji projektu, uczniowie
zdobywali wiedzę na temat historii transportu, transportu miejskiego, smart city, transportu i
miast przyszłości. Uczniowie przygotowali projekt pojazdu przyszłości. Uwzględnili w nim
czynniki ekologiczne, rodzaj zasilania, wykorzystanie energii odnawialnej, bezpieczeństwo
oraz wykorzystanie technologii przyszłości.
 W dniu 31.03.2021 roku – odbyło się rozstrzygnięcie konkursu Uniwersytetu Dzieci–
„Kartka wielkanocna dla moich bliskich”, szkołę reprezentowało wiele ciekawych prac.
 W dniu 31.03.2021 roku – klasy drugie i trzecie uczestniczyły w warsztatach on-line
„Przygotowujemy pisanki”
 W dniu 02.04.2021 roku – obchodzono Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
 W dniu 07.04.2021 roku – w ramach Światowego Dnia Zdrowia:
• Na lekcjach wychowania fizycznego odbyły się pogadanki oraz prezentacje zdrowego
stylu życia. Przedstawiane zostały filmiki dotyczące prawidłowego odżywiania,
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aktywności fizycznej oraz piramida zdrowia. Dzieci wykonywały ćwiczenia kształtujące
prawidłową postawę ciała. Przygotowały i wykonują w różnej formie ćwiczenia.
Najciekawsze zadania to sztafeta ćwiczeń, ruletka, otwieranie pudełek i kart oraz gry
planszowe.
• Na zajęciach kształtujących kompetencje emocjonalno-społeczne uczniowie skupili się
na haśle tegorocznej edycji, które brzmi: „Budujemy bardziej sprawiedliwy i zdrowszy
świat”. Uczestnicy zajęć obejrzeli film „ABC promocji zdrowia” oraz wykonali zadania
w prezentacji genially: „Tydzień promocji zdrowia” oraz „Przeciwdziałania wirusom”.
Ponadto zapoznali się i omówili miesięczny kalendarz - Aktywny Kwiecień 2021
opracowany przez Action for Happiness PL.
W dniu 09.04.2021 roku – odbył się podsumowanie projektu z dziedziny prawa „Lekcje
z Temidą”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas VII. Celem projektu jest podnoszenie
poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie dowiedzieli
się, dlaczego ludzie stworzyli prawo, jak należy reagować na prześladowanie w szkole
i Internecie, gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa, jak dostać się na studia
prawnicze i co można po nich robić. Po realizacji projektu nasza szkoła otrzymała certyfikat.
Program finansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości.
W dniu 09.04.2021 roku – uczniowie klas pierwszych wzięli udział w Wojewódzkim
Projekcie Edukacyjnym „Uczę się bezpieczeństwa”. Projekt został opracowany przez
funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
Pierwszoklasiści zostaną wyposażeni w odblaski, które przyczynią się do zwiększenia ich
widoczności na drodze, zaś jednym z zadań projektu jest udział uczniów w konkursie
plastycznym pt. ”Uczę się bezpieczeństwa”.
W dniu 12.04.2021 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.
W dniu 13.04.2021 roku – przedstawiciele samorządu szkolnego - Ania Steiniger i Cyprian
Piróg wzięli udział w konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia dla
województwa pomorskiego, organizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
wspólnie z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem. Ponad 600 osób z całego województwa,
podczas pracy w grupach tematycznych mogło przedstawić problemy nurtujące młodzież.
W dniu 14.04.2021 roku – odbył się Etap III – wojewódzkiego XXVI Ogólnopolskiego
Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”
w roku szkolnym 2020/2021. Uczestniczyło w nim 5 uczniów: M. Kopczyński VIIA, Adriana
Truty VI C, Weronika Szumowska VII D, Cyprian Piróg VII C, S. Raczkowski VI A.
W dniu 14.04.2021 roku – odbył się ostatni, 7. etap ogólnopolskiego konkursu Wielki
Maraton Czytelniczy w kategoriach: „Poznacie nowych przyjaciół”- klasy II-III, „Czytanie
rozwija, czytanie wzbogaca”- klasy IV-VI, „W lustrze książki”- klasy VII.
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W dniu 14.04.2021 roku – szkoła przyłączyła się do akcji #niejestemmigającąliterką - mini
kampanii społecznej, w czasie trwania której nauczyciele będą się starali zachęcać uczniów
aby uczestniczyli na lekcjach z włączoną kamerką, żeby mówić jak najczęściej: JAK MIŁO
CIĘ WIDZIEĆ, NIE TYLKO SŁYSZEĆ.
Przy zupełnym zamknięciu w domu najlepszą formą kontaktu z innymi są rozmowy na
kamerkach internetowych. Prowadzenie konwersacji audiowizualnych wprowadza
stosunkowo najmniej ograniczeń. Widoczna jest twarz oraz, przynajmniej częściowo,
gestykulacja rozmówcy. Obraz w połączeniu z tonem i barwą głosu umożliwia również
lepsze odczytanie przekazu informacji na poziomie emocjonalnym.
W dniu 16.04.2021 roku– uczniowie klas VIIC i VIIE wzięli udział w spotkaniu online
z doradczyniami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie, które omówiły
lokalny rynek pracy, zawody nadwyżkowe, zrównoważone i deficytowe naszego powiatu
wykorzystując narzędzie – Barometr zawodów, b za rok uczniowie będą podejmować decyzję o
wyborze szkoły i zawodu. Pomocą w podjęciu tej decyzji są spotkania z instytucjami rynku pracy.













W dniu 19.04.2021 roku – w ramach ogólnopolskiego projektu „Jesteśmy różni, lecz równie
ważni” w klasie 2a oraz 3b odbyły się zajęcia pogłębiające wiedzę dotyczącą funkcjonowania
osób dotkniętych autyzmem i zespołem Aspergera. Szkoła otrzymała podziękowanie za
aktywne zaangażowanie w akcję.
W dniu 20.04.2021 roku – z okazji przypadającego na 30 kwietnia Światowego Dnia
Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci włączenie się uczniów, rodziców, nauczycieli do udziału
w kampanii, aby wszyscy razem wyrazili sprzeciw wobec bicia dzieci poprzez stworzenie
galerii zdjęć.
W dniach 20- 21.04.2021 roku – dla uczniów klas VII odbyły się zajęcia warsztatowe online
na temat przeciwdziałania uzależnieniom. Spotkanie prowadziła pani psycholog Barbara
Turzyńska, współpracująca na co dzień z Pracownią Badań Społecznych SONDA z Krakowa.
Młodzież rozmawiała o zagrożeniach płynących z używania szkodliwych substancji oraz
o konieczności edukacji w temacie różnego rodzaju uzależnień. Organizatorem spotkań jest
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Dzierzgoń.
W dniu 21.04.2021 roku – obchodzono Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji, aby
zachęcać młodych ludzi do nowych wyzwań i postaw kreatywnych. Uczniowie z klas VII
realizowali projekt FINANSOAKTYWNI organizowany przez Ministerstwo Finansów.
Tegoroczna misja brzmi: „Podatki. To się opłaca”. Uczniowie dowiadują się, jak duże
znaczenie w naszym codziennym życiu odgrywają podatki, co dzięki nim zyskujemy
i dlaczego ich płacenie jest tak ważne. Przekonują się, że wpływy z podatków trafiają także
do ich miast i wsi.
W dniu 22.04.2021 roku – uczniowie klas VI i VII wzięli udział online w II Lotniskowych
Targach Zawodoznawczych-Kraków Aiport. Tegoroczna edycja Targów pozwoliła uczniom
poznać lotnisko od środka, spotkać się ze zwykłymi ludźmi na niezwykłych stanowiskach
pracy, jak np. Sokolnik czy Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza. Ponadto uczniowie
dowiedzieli się, jak wygląda zakres obowiązków i ścieżka kariery na różnych stanowiskach
pracy oraz zwiedzili niedostępne części lotniska.
W dniu 23.04.2021 roku – uczniowie klas VII A i VIIE uczestniczyli online w Dniach
Otwartych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Wysłuchali wykładów: „Pojazdy
autonomiczne – lekka opowieść o samochodach autonomicznych, robotach mobilnych
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i statkach bezzałogowych”, „Fizyka, a science fiction” oraz „Wykład o nowym projekcie
robota konferencyjnego”. Ponadto uczniowie uczestniczyli w wirtualnym spacerze Kampusu
Uniwersytetu, obejrzeli nowoczesne symulatory i laboratoria.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:

 W dniu 31.03.2021 roku– uczniowie ręcznie wykonywali kartki z życzeniami
Wielkanocnymi
 W dniu 31.03.2021 roku – odbyła się pogadanka na temat bezpieczeństwa i sposobów
spędzania czasu wolnego, obowiązujących zasad epidemicznych, wskazanej aktywności na
powietrzu oraz relaksu dla oczu, bezwzględne odejście od komputerów.
 W dniu 08.04.2021 roku – odbyły się Obchody Dnia Służby Zdrowia.
 W dniu 09.04.2021 roku – odbyło się wręczenie dyplomu finalisty uczennicy A. Sawińskiej
za konkurs historyczny „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsk w latach 1920-1939”.
 W dniu 12.04.2021 roku – przekazano Malborskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt
Reks zebraną karmę, środki czystości i zabawki.
 W dniu 13.04.2021 roku – udział w wyzwaniu czytelniczym – Przeczytam książkę z okładką
w swoim ulubionym kolorze.
 W dniu 13-14.04.2021 roku – odbył się Konkurs ogólnopolski dla klas 1- 3 z j. angielskiego
„Olimpusek”.
 W dniu 15.04.2021 roku – odbyło się spotkanie klasy 4b z pielęgniarką na temat zdrowia
i higieny.
 W dniach 19-22.04.2021 roku – przeprowadzono konsultacje dla rodziców – sfera
dydaktyczno – wychowawcza, proces nauczania zdalnego.
 W dniach 19-23.04.2021 roku – odbyło się spotkanie z przedstawicielami szkół
ponadpodstawowych z ósmoklasistami dotyczące wyboru szkół.
 W dniu 19.04.2021 roku – klasy piąte wzięły udział w sprzątaniu Świata.
 W dniu 21.04.2021 roku – klasy szóste wzięły udział w sprzątaniu Świata.
 W dniu 22.04.2021 roku – odbyły się szkolne Obchody Dnia Ziemi – Planeta dla nas, ale my
dla niej – jak dbać o środowisko (woda, las, powietrze) – pogadanka
 W dniu 22.04.2021 roku – uczniowie wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym „Kangur”.
3. Zespół Szkół w Czerninie:

 W dniu 31.03.2021 roku w ramach szkolnego wolontariatu zostały przekazane upominki dla
mieszkańców Daru Serca.
 W kwietniu 2021 roku odbyło się podsumowanie programu profilaktyczno-wychowawczego
„Cukierki” – profilaktyka uzależnień, przemocy i rozwijania umiejętności życiowych, który
przeznaczony jest dla uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Program przybliża uczniom
podstawowe informacje na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych,
kształtuje umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, uczy postawy
dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi oraz współpracy, jako formy zapobiegającej
zachowaniom agresywnym. Program prowadzony był przez psychologa szkolnego, która
odbyła szkolenie i uzyskała certyfikat z Ośrodka Psychoprofilaktyki NOWA

25 | S t r o n a

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











PERSPEKTYWA. W programie uczestniczyły dzieci z klas 1-2, które łączyły bajkę
"Cukierki" z troską o grupę, odpowiedzialnością, podstawową wiedzą na temat uzależnień
oraz postawami wobec osób nieznanych. Podczas spotkań dzieci wykonywały prace
plastyczne, odgrywały scenki oraz odbywały się wykłady i pokazy prowadzone przez
psychologa.
W dniach 12-13.04.2021 roku uczniowie klasy ósmej uczestniczyli w spotkaniach online,
z przedstawicielkami sztumskich szkół ponadpodstawowych, które przedstawiły ofertę
edukacyjną dla absolwentów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022. Uczniowie
zostali zapoznani m.in. z kierunkami kształcenia, ofertą zajęć dodatkowych, programami dla
uczniów dotyczącymi m.in. wymiany młodzieży, związanej z wyjazdami zagranicznymi.
W ramach konkurs organizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku Jacek Zołotar,
uczeń klasy VII b zakwalifikował się do półfinału Ogólnopolskiego Konkursu Liga
Matematyczna.
W dniu 09.04.2021 roku w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich odbył się
Wojewódzki Konkursu z Geografii dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021. Cyprian Kapuściński, uczeń klasy
VIII zdobył tytuł finalisty w eliminacjach wojewódzkich.
W ramach innowacji pedagogicznej pt. "Zdrowy Przedszkolak" w przedszkolu odbył się
bal Owocowo – Warzywny.
W okresie nauczania zdalnego odbyły się drobne remonty – malowanie sal przedszkolnych
oraz wymiana wykładziny w klasie nr 5.
W dniu 22.04.2021 roku odbył się Konkurs Matematyczny „Kangur” dla 26 uczniów szkoły
w formie stacjonarnej.

4. Zespół Szkół w Gościszewie:

 Bibliotekarz uczestniczył w szkoleniu dotyczącym aplikacji MOLNET+. W bibliotece
szkolnej wdrażany jest program MOLNET+.
 Pracownik sekretariatu uczestniczył w szkoleniu Inwentarz Optivum. W placówce wdrażany
jest program do przeprowadzania inwentaryzacji w formie elektronicznej.
5. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:

 W dniach 22.03-23.04.2021 nauka odbywała się w systemie zdalnym, od 26.04.2021
wprowadzono system hybrydowy dla klas I – III.
 prowadzono konsultacje z uczniami klasy VIII z przedmiotów egzaminacyjnych w wymiarze
6 godzin tygodniowo.
 przeprowadzono analizę wyników próbnych egzaminów klasy VIII - wdrożono wnioski.
 sporządzono arkusz organizacyjny szkoły na rok 2021/2022.
 przygotowano wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na remont i wyposażenie
stołówki.
 prowadzono wiosenne prace porządkowe na terenie szkoły.
6. Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie:
 W dniu 06.04.2021 roku grupa 4-latków obchodziła Dzień Marchewki.
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W dniu 07.04.2021 roku w grupie 5-latków, w ramach realizacji projektu grupowego „Zmierz
uczucia” odbyły się zajęcia pt. „Uczucia pozytywne i negatywne”.
W dniu 09.04.2021 roku w grupie 3-latków nauczycielki udostępniły rodzicom na grupowym
Fb do wspólnego oglądania spektakle dla dzieci „Jacek i Placek” i „(Nie) Brzydkie
Kaczątko”.
W dniach 09-10.04.2021 roku w grupach 3-latków nauczycielki udostępniły artykuł dla
rodziców „Co dziecko powinno słyszeć od rodziców”.
W dniach 09-14.04.2021 roku w grupie 5-latków dzieci słuchały baśni czytanych przez
nauczycielki w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Magiczna moc bajek”.
W dniach 09-18.04.2021 roku we wszystkich grupach nauczycielki zaprosiły rodziców do
wspólnego świętowania Dnia Ziemi i przygotowania dzieciom strojów ekologicznych na
Ekologiczne Show.
W dniu 12.04.2021 roku dzieci z dwóch grup 5-latków i z grupy 4-latków obchodziły Dzień
Czekolady.
W dniach 12-13.04.2021 roku w grupie 3-latków w ramach realizacji projektu grupowego
„W świecie emocji 3-latka” odbyły się zajęcia pt. „Zabawy z emocjami” oraz „Nazywamy
emocje”.
W dniu 14.04.2021 roku w grupie 4-latków, w ramach realizacji projektu grupowego „Zmierz
uczucia”, odbyły się zajęcia sprawa 8. „Wstręt”.
W dniu 15.04.2021 roku w grupie 4-latków, w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu
„Kubusiowi Przyjaciele Natury” odbyły się zajęcia pt. „Dbam o segregację śmieci i tworzę
z nich coś nowego”.
W dniu 16.04.2021 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 Ochrony Słoni - dział w lekcji on-line.
W dniach 16, 18, 21.04.2021 roku w ramach współpracy z Biblioteką Sztumskiego Centrum
Kultury nauczycielki z dwóch grup 5-latków i 3-latków wypożyczyły dla dzieci książki.
W dniu 19.04.2021 roku w grupie 3-latków odbyły się zajęcia na temat „Ścieżka sensoryczna
– odpady” w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Razem przez cztery pory
roku”
W dniu 19.04.2021 roku grupa 4-latków w ramach projektu grupowego „Misiaki to czyste
dzieciaki” zrealizowała zajęcia pod hasłem „Przedszkolne SPA”.
W dniu 19.04.2021 roku „Przybij piątkę 5-tce” – dwie grupy 3-latków wzięły udział w akcji
, w ramach solidarności z osobami niepełnosprawnymi z okazji Dnia Godności Osób
z Niepełnosprawnością.
W dniu 21.04.2021 roku grupa 6-latków realizowała w ramach ogólnopolskiego projektu
„Miś Bajkuś w krainie bajkoterapii”, moduł VI. pt. „Ufuś się nie boi, kiedy coś go boli”.
W dniu 21.04.2021 roku dzieci z grupy 4-latków udział w ogólnopolskim konkursie
plastycznym „Wiosenny motyl” organizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 29
w Sosnowcu.
W dniu 22.04.2021 roku wydarzenie ogólnoprzedszkolne – we wszystkich grupach
Obchodzono Dzień Ziemi „Ekologiczne Show”.
W dniu 22.04.2021 roku dzieci z grupy 5-6-latków wzięły udział w konkursie plastycznym
pt. „Przygody Jasia i Małgosi”.
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W dniu 23.04.2021 roku grupa 6-latków obchodziła Dzień Książki.
W dniu 23.04.2021 roku dzieci z grupy 6-latków wzięły udział w ogólnopolskim konkursie
plastycznym „My dzieci - mamy swoje prawa” organizowanym przez Samorządowe
Przedszkole Nr 130 w Krakowie.
 W dniu 26.04.2021 roku w grupie 4-latków, w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu
„Kubusiowi Przyjaciele Natury” odbyły się zajęcia pt. „Dbam o segregację śmieci i tworzę
z nich coś nowego”.
VIII. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SZTUMSKIEGO
CENTRUM KULTURY
W zakresie działalności Sztumskiego Centrum Kultury:
1. Ogłoszenie wyników konkursu wielkanocnego dla rodzin na koszyk ze święconką oraz
wręczenie nagród dla zwycięzców.
2. Stała dbałość o powierzony sprzęt, pomieszczenia i otoczenie obiektów (m.in. porządki
w pomieszczeniach magazynowych i pracowniach, pielęgnacja murawy).
3. Udział w przygotowaniu strategii Miasta i Gminy Sztum 2020-2030
4. Przygotowanie założeń planu pracy w obszarze promocji miasta i gminy
5. Przygotowanie dokumentacji i wydarzenia związanego z obchodami Uchwalenia Konstytucji 3
Maja.
6. Sukcesywne uzupełnianie kalendarza imprez na 2021 r.
7. Wstępne rozmowy telefoniczne i przez aplikację WhatsApp z uczestnikami Klubu Senior+
Amator oraz UTW w celu zgromadzenia eksponatów z okresu PRL dotyczących świata dziecka
– w ramach przygotowania wystawy „Świat dziecka w PRL-u” (planowany termin otwarcia
01.06.2021 r.) - kontynuacja cyklu „Świat PRLu”.
8. Przygotowywanie pracy nad projektem „UTW dla społeczności” (stworzenie ogródka
społecznego prowadzonego przez seniorów)- podpisanie umowy dotacyjnej na grant.
9. Włączenie się do wspólnego projektu miast partnerskich (propozycja Val de Reuil) dotyczącego
ewentualnego uczczenia Dnia Europy.
10. Przygotowania do Rejonowego Etapu Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego na dzień
08.05.2021.
11. Przygotowanie planów i scenariuszy imprez (NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2021 oraz X
JUBILEUSZOWY Festiwal Teatrów Ulicznych, Sztumska Noc Bluesowa, Dni Ziemi
Sztumskiej).
12. Przygotowanie i złożenie sprawozdań GUS i innych dotyczących działalności placówki w roku
2020 (finansowych, rocznego oraz dotyczącego ferii 2021)
13. Realizacja zadania „Monitoring świetlicy wiejskiej w Czerninie”.
14. „Lew w roli głównej, czyli wizyta w kinie Powiśle”- kolejne etapy przygotowań materiału
dotyczącego krótkiego filmu o Kinie „Powiśle”.
15. Przyjmowanie prac konkursowych na XXX Ogólnopolski i XVIII Międzynarodowy Przegląd
Sztuki Więziennej
16. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przegląd systemów alarmowych i systemu monitoringu
w budynkach należących do SCK
17. Przygotowywanie umów do ofert na przegląd systemów alarmowych i systemu monitoringu
w budynkach należących do SCK oraz na monitoring w świetlicy wiejskiej w Czerninie
18. Udział w projekcie „Sieć na kulturę” pracownika SCK ze świetlic wiejskich
19. Przygotowanie projektu „Kultura- interwencje przy Narodowym Centrum Kultury”
20. Przygotowania do projektu Cyfryzacja Domów Kultury
21. Udostępnianie na Facebooku materiałów dotyczących bieżących wydarzeń
22. Przygotowanie i złożenie wniosku do STOART na dofinansowanie organizacji X Jubileuszowej
Sztumskiej Nocy Bluesowej
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23. Gmina Sztum została zakwalifikowana do finałowego etapu projektu „Pod biało-czerwoną”
związanego z zakupem i montażem masztu z biało-czerwoną flagą.
24. II etap konkursu „Seniorzy w akcji”
25. Praca nad projektem Fundusz Patriotyczny- Priorytet 1, Priorytet 2 oraz Fundacja Lotto-Patroni
Roku.
ŚWIETLICE WIEJSKIE:
Zajęcia zawieszone w okresie od 26.10.2020 r. do 3.05.2021 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 lutego 2021 r. próby wznowiła Sztumska
Orkiestra Dęta (w ramach przygotowań do XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych
„Złota Trąbka” 2021).
Klub SENIOR+AMATOR:
Od dnia 27.10.2020r. 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 13.11.2020r. zawiesił działalność do 11.02.2021 na podstawie
rozporządzenia.
Od 12.02.2021r. Kino „Powiśle” wznowiło działalność w reżimie sanitarnym (możliwość
udostępniania 50% miejsc).
Od 13.03.2021r. Kino „Powiśle” zawiesiło działalność do 3.05.2021r. na podstawie rozporządzenia.
STADION:
Od dnia 19.04.2021 r. na Stadionie Miejskim będą odbywały się treningi osób (indywidualnie
lub zespołowo) zawodowo uprawiających sport zrzeszonych w klubach sportowych.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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