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 (XXXII sesja online Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 26 maja 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:
I.

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 852
„Pomoc społeczna” w rozdz.:
1) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.8.4.2021.MR z dnia 27.04.2021 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1/8.4/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. zwiększono plan dotacji
celowej na 2021 rok z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25 w kwocie 7.000 zł dochody
(§2010) i wydatki (§3030), z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie
opieki oraz obsługę tego zadania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy
o pomocy społecznej, w ramach zadań zleconych,
2) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr:
a) FB-I.3111.8.3.2021.MR z dnia 26.04.2021 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
1/8.3/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. zwiększono plan dotacji na rok 2021, ze środków
pochodzących z ustawy budżetowej na 2021 r. w kwocie 8.000 zł dochody (§2010)
i wydatki (§4300), z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,
zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w ramach zadań
zleconych,
b) FB-I.3111.8.5.2021.MR z dnia 6.05.2021 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/8.5/2021
z dnia 6 maja 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej na rok 2021, ze środków
pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25 w kwocie 4.000 zł dochody
(§2010) i wydatki (§4300), z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu
ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
w ramach zadań zleconych.
Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w grupie wydatków w dziale 900
„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona
wód” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań
kwotę 55.850 zł (kwotę 27.925 zł z §4270 i kwotę 27.925 zł z §4300) do rozdz. 90003
„Oczyszczanie miast i wsi” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zdań (na §4300), w celu zapewnienia środków na realizację umów: „Zimowe
utrzymanie dróg gminnych …” oraz „Bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy
Sztum”.
Ponadto podjąłem zarządzenia w sprawie:
1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie za rok
2020
2. przekazania Radnym sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Sztum za rok 2020.
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II. REFERAT ORGANIZACYJNEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W okresie międzysesyjnym na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa oraz
Inwestycji i Majątku zostały wszczęte następujące postępowania przetargowe:
1. IM.271.6.2021 „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod
nazwą Przebudowa dróg w sołectwie Czernin” –
W ramach niniejszego zadania dokonano w dniu 28.04.2021 r. wyboru najkorzystniejszej oferty
w części I oraz II zamówienia Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROJ-MASZ”
Dorota Cieszyńska ul. Światopełki 34e/1, 87-100 Toruń. Umowa została zawarta z datą 07.05.2021r.
2. GKiB.271.7.2021 „MODERNIZACJA DRÓG Z ZASTOSOWANIEM PŁYT YOMBO NA
TERENIE GMINY SZTUM CZĘŚĆ I”
W ramach niniejszego zadania dokonano w dniu 27.04.2021 r. wyboru najkorzystniejszej
ROMADO – BRZEZIŃSKI Sp. z o.o., Sznurki 115, 83-324 Brodnica Górna. Umowa została
zawarta z datą 07.05.2021 r.
3. IM.271.11.2021 „Przebudowa ulicy Morawskiego w Sztumie wraz z infrastrukturą
techniczną”
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.05.2021 r.

Lp.

Nazwa Wykonawcy lub Imię i
Nazwisko

Siedziba lub miejsce
prowadzonej działalności
gospodarczej lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy

Cena brutto
oferty w PLN

Fakultatywnie –
„Długość okresu
gwarancji i rękojmi na
roboty budowlane”

1

ZED – BUD Zakład
Ogólnobudowlany Zdzisław Stupak

Sójki 3/1
14-441 Rychliki

1.285.358,09 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

2

Przedsiębiorstwo
Handlowo
Usługowe
Wasko
Dariusz
Rostankowski
Przedsiębiorstwo
Usługowo
–
Produkcyjne Budownictwa „TOM”
Tomasz Nabożny
Kwidzyńskie
Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo – Budowlanych
„STRZELBUD” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
FAST – BRUK Mariusz Pelcer

Mareza, ul. Długa 17
82-500 Kwidzyn

1.824.242,73 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

Otłowiec 27
82-520 Gardeja

1.722.000,00 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

ul. Lotnicza 3
82-500 Kwidzyn

2.062.610,29 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

Straszewo 111
82-420 Ryjewo

1.408.350,00 zł

5 lat tj. 60 miesięcy

3

4

5

Obecnie trwa badanie i ocena ofert.
4. IM.271.12.2021 r. „MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ DO BYŁEGO ZAKŁADU
ROLNEGO W BARLEWICZKACH”
Postępowanie zostało opublikowane w dniu 07 maja 2021 r. Termin składania ofert upływa w dniu
22 maja 2021 r.
Ponadto obecnie są przygotowane do publikacji kolejne dwa postępowania, które zostaną wszczęte
w bieżącym tygodniu tj.
- „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KONIECWAŁD GMINA
SZTUM”
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- „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę trzech przejść dla pieszych
wraz z oświetleniem w ramach zadania budżetowego pn.: Wykonanie przejść dla pieszych na
drogach gminnych w Mieście i Gminie Sztum”
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 31.05.2021r. Trwają prace drogowe. Prace są na
ukończeniu. 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. Wykonawca planuje realizację robót do listopada 2021r. 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. Zostało wysłane zapytanie do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Czekamy na odpowiedź. 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 352 000,00 zł brutto. Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawuje
firma EKO-INWEST z Elbląga za kwotę 15 990,00zł. Z uwagi na rozszerzenie zakresu robót
budowlanych polegających na wykonaniu instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią w piwnicy
budynku oraz wykonaniu rozdziału instalacji wodociągowej na bytowa i hydrantową przedłużono
wykonawcy termin wykonania zadania do dnia 30 czerwca 2021r. (w chwili obecnej
opracowywana jest dokumentacja projektowa, która określi kwotę zwiększenia zakresu – około
75 tyś. brutto).
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 41 574,00 zł brutto. Nadzór autorski pełni Pan
Leszek Witkowski ze Sztumu na kwotę 3 443,00 zł. Trwają roboty ziemne i sanitarne.
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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”. Wykonawcą robót budowlanych jest 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. Wykonawca rozpoczął roboty sanitarne w ulicy Gdańskiej.
7. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla
Gminy Sztum”. W dniu 3 marca 2021r. podpisano umowę z Panem Zbigniewem Sawickim na
wykonanie badań archeologicznych z terminem wykonania – 4 miesięcy za kwotę 45 000,00 zł.
W dniu 29 kwietnia 2021r. zakończone i odebrane przez przedstawiciela Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków badania archeologiczno-sondażowe, które nie
wykazały istnienia obiektów archeologicznych.
Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji
„Przebudowa mostu nad kanałem Uśnickim”. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest
Biuro Projektów Drogowych Piotr Kania za kwotę 36 900,00 zł. Z uwagi na przedłużające się
procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wydłużono termin wykonania do dnia 31
sierpnia 2021r. W przyszłym tygodniu mamy otrzymać pozwolenie wodnoprawne.
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 7 maja 2021r. zawarto umowy na wykonanie dokumentacji
projektowej z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „PROJ-MASZ” Dorota Cieszyńska z Torunia,
tj.: Część I (dokumentacja Czernin-Ramzy Małe), na kwotę 72 570,00 zł brutto z terminem realizacji
8 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
Część II (drogi wewnętrzne w Czerninie), na kwotę 35 670,00 zł brutto z terminem realizacji
9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Postępowania przetargowe na realizację zadań inwestycyjnych
1. Przebudowa ulicy Morawskiego w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną. W dniu 19
maja 2021r. odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęło 5 ofert: Najniższa kwota 1 285 358,09 zł (ZEDBUD z Rychlik), najwyższa 2 062 610,29 zł (STRZELBUD z Kwidzyna). Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na realizację powyższego zadania kwotę 1 600 000,00 zł. W chwili
obecnej trwa badanie ofert.
2. Wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Mieście i Gminie Sztum–
dokumentacja i inne. Został ogłoszony przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji
projektowej na budowę trzech przejść dla pieszych wraz z oświetleniem w następujących
lokalizacjach:
1) Przejście dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu ulicy Słonecznej w Sztumie na działce nr
10/32 obręb I miasta Sztum,
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2) Przejście dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu ulicy Akacjowej w Czerninie na działce
nr 125/321 obręb Barlewice,
3) Przejście dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu ulicy Reymonta w Czerninie na działce nr
125/321 obręb Barlewice. Termin realizacji – 3 miesiące od zawarcia umowy.
Zadania inwestycyjne w przygotowaniu
1. Przebudowa ulicy Morawskiego w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną – nadzór
inwestorski. Jest przygotowywane postępowanie do 130 tyś. zł na wyłonienie inspektora nadzoru
inwestorskiego nad przebudową ulicy Morawskiego.
Sprzedaż:
1. 12.05.2021 odbyły się 3 akty notarialne dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
najemców (ul. Lipowa 7/8, ul. Galla Anonima 7/2, os. Nad Jeziorem 1B/15).
2. W toku sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców (Reja 19/21/9, os. Nad Jeziorem 10/14,
ul. Baczyńskiego 12/7, ul. Kasprowicza 1/8, ul. Nowowiejskiego 14J/6, ul. Sienkiewicza 13/8,
ul. Chełmińska 2B/4, Górki 5/2, ul. Nowowiejskiego 14J/5,
ul. Sienkiewicza 4/10, ul. Nowowiejskiego 14E/2).
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. Sprzedaż działek (dz. 2 Sztumskie Pole, dz. 138/2 ul. Fiszera, dz. 293 os. Na Wzgórzu) – ukazało
się I ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym, który odbędzie się 07.06.2021r.
5. Sprzedaż w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego przy ul. Galla Anonima 7/7 – ukazał się
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży. Cena wywoławcza w I przetargu wyniesie 30 000zł.
6. Sprzedaż w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego przy ul. Władysława IV 5/1 – zlecono
wycenę.
7. Sprawa wykupienia przez Gminę działek przy ul. Pieniężnego zajętych pod jezdnię
a stanowiących własność osób prywatnych (dz. 181/2, 183/2, 184/7, 184/5 o łącznej pow. 91m2).
8. Rozpoczęto procedurę sprzedaży w trybie bezprzetargowym dz. 245/4, 179/1, 111/1, 202/9
o łącznej pow. 152m2 położonych przy ul. Pieniężnego, na polepszenie nieruchomości przyległej
– zlecono wycenę.
9. Zlecono wycenę wolnego lokalu użytkowego nr 5 przy Pl. Placu Wolności 26 przeznaczonego
do sprzedaży w trybie przetargowym (lokal po byłej aptece „NOWA”).
10. Sprzedaż dz. 99/5, 99/3, 99/4 w Gościszewie, na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych – zlecono wycenę.
11. Sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych działek nr 280, 285, 288 - os. Na Wzgórzu
– zlecono wycenę.
12. Sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. dz. 573/24 o pow. 0,0092 ha przy ul.
Osińskiego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługi i handel – ukazał
się wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży.
13. Ukazało się I ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. 98 w Gronajnach przeznaczonej pod
zabudowę gospodarczo – magazynową, który odbędzie się 24.06.2021 r.
14. Sprzedaż działek (dz. 2 Sztumskie Pole, dz. 138/2 ul. Fiszera, dz. 293 os. Na Wzgórzu) – ukazało
się I ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym, który odbędzie się 07.06.2021r.
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15. Sprzedaż dz. 147 (0,0100 ha) Zajezierze, na polepszenie nieruchomości przyległej – zlecono
wycenę.
16. 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 –
ukazał się wykaz o przeznaczeniu działki do zamiany.
17. Sprzedaży w drodze bezprzetargowej dz. 104/2 w Sztumskim Polu, w celu poprawienia
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Zaszła konieczność dodatkowej
wyceny drzew znajdujących się na działce – zlecono wycenę.
18. Wydano zaświadczenia o jednorazowej opłacie za przekształcenie użytkowania wieczystego.
19. Aktualizacja bazy ewidencji gruntów (ewidencja gruntów użytkowników wieczystych).
W toku: Sprawa uregulowania dostępu do drogi publicznej dla działki 465/2 – ul. Lipowa 1–
oczekiwanie na uzyskanie pozwolenia na urządzenie wjazdu na działkę.
A. Lokale mieszkaniowe:
1. W okresie międzysesyjnym wpłynęły cztery wnioski o przydział mieszkania. W trakcie
rozpatrywania ogółem cztery sprawy (poz.7,9,10,11).
2. W toku dwie sprawy o zamianę mieszkania (Fiszera 3/2 na większe, Galla Anonima 2/2 na
mniejsze). W ramach prowadzonych działań lokator podjął działania, w celu uregulowania
zaległości czynszowych i WNS ok. 5000zł.
3. Odzyskano mieszkania:
- Mickiewicza 25/5 - śmierć lokatora
- Sztumska Wieś 40/3 - wypowiedzenie umowy najmu
- Kwidzyńska 4 budynek mieszkalny, osoby bezumownie korzystające z nieruchomości
opuściły dobrowolnie nieruchomość.
4. Zmiana składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej - Zarządzenie Burmistrza Nr
35.2021.
5. Zmiana stawki bazowej czynszu najmu lokali zasobu mieszkaniowego gminy (obow. od
01.08.2021 r.) – Zarządzenie Burmistrza Nr 24.2021.
6. W trakcie rozpatrywania – weryfikacji wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu
Fiszera 3/1, wcześniej najmowanego jako socjalny.
7. W trakcie rozpatrywania sprawa najmu lokalu Nowowiejskiego 14I/1 po śmierci najemcy.
8. Realizacja listy mieszkaniowej: w trakcie weryfikacja kolejnej osoby z listy poz. 4 przed
wydaniem wskazania do najmu.
9. Sprawa dot. lokalu Osińskiego 20/6 - dwóch współnajemców lokalu (z trzech) wypowiedziało
umowę najmu socjalnego lokalu. Wypowiedzenie przyjęte.
10. Przygotowano wzór-formularz Porozumienia w sprawie ratalnej spłaty należności
mieszkaniowych do stosowania przez Zarządcę - w trakcie uzgadniania.
11. Podjęto działania wobec osób pozostających w potrzebach mieszkaniowych z tyt. bezdomności
– w trakcie weryfikacja trzech osób przed wydaniem wskazania do najmu.
12. Zakończono remont lokalu do ponownego zasiedlenia Plebiscytowa 12/3. W trakcie remont
lokali Fiszera 1/1.
13. Wprowadzono zmianę „opłat czynszowych” wobec lokali (byłych socjalnych) zajmowanych
bezumownie po zakończonym najmie socjalnym.

6|Strona

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

14. Na bieżąco załatwiane sprawy najemców dot. lokali mieszkalnych w sprawach napraw,
15.

16.
17.
18.
19.
20.

remontów, wymiany instalacji.
Bieżący nadzór nad zarządzaniem zasobem mieszkaniowym gminy przez Zarządcę – PWiK
 W toku sprawa z wniosku Zarządcy o podwyższenie stawki roboczogodziny, pracy sprzętu
i stawki za zarządzanie zasobem.
 W toku sprawa dot. stanu zasobu oraz wykonanych pracach w roku 2020 r.
Bieżące rozliczanie kosztów utrzymania zasobu – w okresie międzysesyjnym rozliczono
i przekazano do płatności 33 faktury. Od początku roku 170 faktur.
Opracowany „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata
2021-2025”, przekazano do podjęcia przez Radę Miejską.
W trakcie realizacji (przedłużono termin do 31 maja b.r.) projekt rozbiórki lokalu gminnego
w budynku przy ul. Osińskiego 6.
W trakcie realizacji (przedłużono termin do 31 maja b.r.) wykonanie rocznych przeglądów
budowlanych budynków zasobu mieszkaniowego
W toku sprawy sądowe przekazane mecenasowi:
- jedna sprawa o eksmisję z bud. gminnego Chopina 11AB
- cztery sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
- trzy sprawy o eksmisję z powództwa prywatnego
- jedna sprawa o wydanie nieruchomości

Dzierżawy:
1. Sporządzenie protokołu w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego- służebność
gruntowa na dz. nr 18/8, 18/20 obr. III m. Sztum
2. Sporządzenie protokołu w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego- służebność
przesyłu na dz. nr 485/19 obr. II m. Sztum
3. Sporządzenie protokołu w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego- służebność
przesyłu na dz. nr 279/215, 279/218 obr. II m. Sztum
4. Zawarto dwie umowy dzierżawy na okres 3 miesięcy na grunt z przeznaczeniem na ogród
przydomowy na cz. dz. 537/7 obr 2 m. Sztum.
5. Sporządzenie wykazu nieruchomości na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na ogród
przydomowy na okres 3 lat w obr II m Sztum dz. 279/220.
6. Sporządzenie wykazu nieruchomości na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na uprawy rolne na
czas nieokreślony w obr. Nowa Wieś na dz. 383, 384, 392, 386, 388, 389, 381/6.
7. Sporządzono projekt uchwały na posiedzenie Rady Miejskiej na dzierżawę z przeznaczeniem
na uprawy rolne na czas nieokreślony w obrębie Uśnice na dz. nr 158/4.
8. Sporządzenie wykaz nieruchomości na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na ogród
przydomowy oraz pomieszczenie gospodarcze na okres 3 lat w obr Piekło na cz. dz. nr 106/5.
9. Sporządzenie wykazu nieruchomości na użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem
użytkowym obr. Sztumskie Pole cz. dz. nr 166.
10. Sporządzenie wykazu nieruchomość na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na uprawy rolne na
okres 3 lat w obr Nowa Wieś dz. 332
11. Sporządzono aneksy dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na ogród przydomowy w obrębie
Piekło na cz. dz. 108.

7|Strona

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

12. Sporządzenie aneksów dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na budowę elektrowni
fotowoltaicznej obręb Gościszewo dz. nr. 317/5
13. Sporządzanie bazy umów najmu/ dzierżawy w Systemie Informacji Przestrzennej.
14. Na bieżąco rozpatrywanie wniosków dot. lokali użytkowych oraz dzierżawy/najmu gruntów
należących do Gminy.
W toku: Realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie w budynku Piekło 30 m in.
założenie Wyłącznika Prądu Przeciwpożarowego w budynku.
Planowanie przestrzenne:
1. W dniu 27.04.2021r. i 04.05.2021r. wpłynęły 2 wnioski modyfikujące pierwotnie złożony
wniosek 26.02.2021r. 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. w
dniu 07.05.2021r. i 10.05.2021r. zostały wysłane do inwestora wezwania do uzupełnienia
wniosków i złożenia wyjaśnień w niespójnych modyfikacjach. Do 25.05.2021r. wnioski
należy uzupełnić. Jeśli zostaną poprawnie uzupełnione, zmodyfikowany wniosek zostanie
opublikowany na stronie BIP urzędu, w celu zapoznania się i składania ewentualnych uwag.
2. W dniu 08.04.2021 r. 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
25.03.2021 r.
3. W dniu 04.05.2021 r. opublikowano miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego
w Górkach, obręb Barlewice. Plan wszedł w życie 19.05.2021r.
4. W dniu 19.04.2021 r. podpisano umowę na opracowanie zmiany planu miejscowego w Nowej
Wsi, z Pracownią Architektury STUDIOPROJEKT Jakub Sieniawski. 14.05.2021r.
wystąpiono z pismem do instytucji o składanie wniosków do planu.
5. W dniu 14 maja wysłano zapytanie ofertowe na opracowanie zmiany m.p.z.p na Placu
Wolności w jednostce B14 MW/UH. 20 maja 2021r. złożono ofertę na wykonanie ww. planu
Wydano:
1. 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dla budowy linii kablowych
średniego napięcia w obrębach 1, 2 i 4 miasta Sztum oraz Sztumskie Pole i Uśnice; dla budowy
gazociągu średniego ciśnienia w Gościszewie),
2. 3 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy (dla budowy hal magazynowych w obrębie Uśnice,
budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3MW w obrębie Gościszewo, budowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Zajezierzu),
3. 1 decyzję zmieniającą warunki zabudowy dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych
w Gościszewie,
4. 3 decyzje przenoszące warunki zabudowy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
(dwóch w Zajezierzu i jednego w Gościszewie),
5. 2 decyzję odmawiające ustalenia warunków zabudowy dla budynków mieszkalnych w obrębach
Sztumska Wieś i Koniecwałd (ze względu na niezgodność planowanych inwestycji z przepisami
ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych).
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6. 6 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych dla budynków w: Sztumskim Polu (1),
Zajezierzu (3), Kępinie (1) i Gościszewie (1).
7. 19 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie lub studium oraz o rewitalizacji,
8. 3 wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto: Przekazano do GUS wykaz numerów porządkowych nadanych w kwietniu 2021r
Sprawy w toku:
1. 10 spraw dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2. 44 sprawy dotyczące ustalenia warunków zabudowy.
Podziały nieruchomości:
1. Wszczęto 8 postępowań związanych z podziałem nieruchomości Sztumie oraz w obrębach
ewidencyjnych Barlewice, Koniecwałd, Gronajny i Zajezierze.
2. Wydano 6 postanowień pozytywnie opiniujących projekty podziału m.in. w Sztumie
i Barlewicach.
3. Wszczęto postepowanie zmieniające klasę bonitacyjną gruntów w Gronajnach (działka nr 91,
droga użytkowana od lat rolniczo).
4. Zakończono postępowanie podziałowe wydaniem 1 decyzji podziału nieruchomości w Sztumie
(obręb 2).
5. Trwa postępowanie o naliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
położonych w Sztumskim Polu (Iwona Maliszewska i Witold Bieniek), z jednoczesnym
naliczeniem odszkodowania za przejęty z mocy prawa grunt pod drogi publiczne. Sąd
wieczystoksięgowy wprowadził zmiany, a rzeczoznawca dokonasz szacunku wartości gruntów.
Zawiadomienia o powyższym wysłano do stron.
Sprawy pozostałe: w toku:
1. Weryfikacja nieruchomości z wyszczególnieniem rodzaju prawa, udziału, obrębu, nr działki,
powierzchni, użytku, numeru księgi wieczystej, celem wprowadzenia i przygotowania
deklaracji podatkowych.
2. Dalsze prace nad aportem – przekazaniem sieci wodociągowych będących własnością gminy na
rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
3. Sprawa regulacji gruntów przylegających do działek prywatnych w Gronajnach (dz. drogowa nr
91 – wł. Gmina)
4. Przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu
dzierżawnego oraz najmu dla gminnego zasobu nieruchom.
5. Przygotowano informacje do raportu o stanie gminy z zakresu Referatu Inwestycyjnego za rok
2020.
6. Trwają prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2021-2030.
Wykonawca przygotowuje komplet materiałów do weryfikacji przez gminę.
IV.W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I BEZPIECZEŃSTWA:
1. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięć pn.:
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1) „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 54/7, ob. Gościszewo, gmina

Sztum” (8MWp) przewidzianej do realizacji na działce nr 54/7, ob. Gościszewo, gmina
Sztum
2) „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
3) „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
4) „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
5) „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
6) „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
7) „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
8) „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
9) „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
10) „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
11) „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
12) „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
13) „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
14) „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
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2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nowa Wieś, działce nr 95/1, obręb Postolin i działce nr 197/5, 202/1, obręb Sztumska Wieś,
gmina Sztum
15) „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
16) „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 45 wpisów, w tym 6 wpisów
o rozpoczęcie działalności, pozostałe 39 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: 9 kotek
poddano sterylizacji, 12 sztuk kotów - kontynuacja leczenia, 6 kotom wykonano badania
kliniczne, 3 kotom wykonano kastrację, wykonano eutanazję 1 kota.
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:
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 weterynaryjny ANIVET w Starym Polu – na zapewnieniu całodobowej
opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
4) z osobą fizyczną z białej Góry – na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom gospodarskim
miejsca w gospodarstwie rolnym.
Opublikowanie Analizy systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy
Sztum za rok 2020.
Realizacja 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”.
Podpisanie umowy z Wykonawcą na zadanie „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem
płyt yumbo na rok 2021” – etap I.
Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej
w miejscowości Koniecwałd w gminie Sztum”.
Przygotowanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Barlewiczki w gminie Sztum”
Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania „Modernizacja drogi
gminnej w ramach FOGR w roku 2021”
Realizacja zadania Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sztum.
Realizacja zadania pn. Administrowanie plażą miejską.
Realizacja zadania pn. Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej.
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16. Przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy na oznakowanie pionowe i poziome dróg na
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

rok 2021.
Przygotowanie danych do sprawozdań GUS, POP, UM, BDO.
Realizacja umowy na utrzymanie czystości i porządku Targowiska Miejskiego na rok 2021.
Realizacja umowy na Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy
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 i Gminy 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.
Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.
Wydano negatywną opinie dla wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
Wydano 2 decyzje na usunięcie drzew: z drogi powiatowej (nr 3105G Sztum-Kępina)
i wojewódzkiej (522 Górki – Prabuty – Sobiewola).
Wydano decyzję nakładająca administracyjną karę pieniężną za usunięcie 2 drzew bez
zezwolenia.
Prowadzone jest postepowanie w sprawie wymierzenia kary administracyjnej za usunięcie
drzewa bez zezwolenia.
Dokonano 6 wizji w terenie drzew zgłoszonych do usunięcia przez osoby fizyczne.
Prace na kampanią edukacyjną dla mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji odpadów
komunalnych.
Wypełnienie ankiety dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotycząca zagospodarowania
odpadów komunalnych
Realizacja umowy „Dostawa, posadzenie, montaż i pielęgnacja kompozycji kwiatowych i roślin
ozdobnych w konstrukcjach kwietnikowych i gazonach na terenie miasta Sztum oraz demontaż
i przechowanie konstrukcji kwietnikowych”.
Realizacja umowy „Zakładanie, konserwacja, pielęgnacja i utrzymanie zielenie miejskiej na
wybranych terenach miasta Sztum na powierzchni ok. 5.845m2”.
Usunięto 2 dzikie wysypiska na terenie Miasta i Gminy Sztum.
Wydano 5 decyzji o uzgodnieniu dokumentacji inwestycji w pasach dróg stanowiących
własność gminy.
Wydano 4 decyzji na zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie dróg.
Rozliczenie zadania „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo”:
Zakres I – Umowa zawarta z ROMADO-BRZEZIŃSKI Sp. z o.o. Sznurki 115, 83-324 Brodnica
Górna
Zakres II – Umowa zawarta z ROMADO-BRZEZIŃSKI Sp. z o.o. Sznurki 115, 83-324
Brodnica Górna.
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41. Współpraca z policją dot. przekazywania nagrań z monitoringu.
42. Prace nad skablowaniem lamp hybrydowych oraz dostawienie nowych punktów świetlnych na

ścieżce pieszo-rowerowej wokół jeziora Zajezierskiego na odcinku przy ul. Kwidzyńskiej.
43. 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 – 3 kontroli
2. Interwencje zgłaszane przez mieszkańców – 8 kontroli.
3. Interwencje ze zwierzętami – 3 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 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
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 ramach prac nad przygotowaniem projektu pn. „SZTUM CIRCULAR ECONOMY–
odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne” w dniu 21 maja br.
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum odbyło się spotkanie z partnerami projektu–
przedstawicielami Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, International Development
Norway Association i Politechniki Gdańskiej. W trakcie spotkania Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum Pan Leszek Tabor podpisał list intencyjny, zawiązujący partnerstwo z Politechniką
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Gdańską, w ramach którego zadeklarowano wspólną pracę nad przygotowaniem i realizacją
projektu. W dalszej części spotkania omówiono postępy i wyznaczono kolejne zadania związane
z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, którego termin złożenia upływa 16 czerwca br.
Następnie partnerzy projektu mieli okazję zobaczyć obecny Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, znajdujący się na terenie oczyszczalni ścieków w Sztumskim Polu oraz
miejsce budowy hali magazynowo – naprawczej przy ul. Kochanowskiego w Sztumie.
W związku z realizacją projektu pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki
Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum w okresie sprawozdawczym, w odpowiedzi na
pisma Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego, dokonano korekty 7 i 8 wniosku o płatność.
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej do
przeprowadzenia transformacji energetycznej w gospodarce wodno-kanalizacyjnej
w Mieście i Gminie Sztum, w ramach EUCF (European City Facilities – Europejski Instrument
Miejski), przeprowadzono postępowanie i dokonano wyboru wykonawcy audytów
remontowych i audyty energetycznego dla wielorodzinnych budynków komunalnych
mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 5 i Kochanowskiego 8. Łączy koszt wykonania audytów to
6 113,10 zł. Dokumenty zostaną przygotowane do 12 lipca br.
7 maja br. rozpoczęto postepowanie mające na celu wyłonienie wykonawców na wykonanie
dokumentacji projektowych dotyczących terenów wytypowanych do rewitalizacji
z wykorzystaniem błękitno – zielonej infrastruktury na terenie Sztumu, dotyczy terenów przy
ul. Spokojnej, Szkole Podstawowej nr 1 w Sztumie oraz Placu Wolności w Sztumie.
Rozstrzygnięcie postępowania zaplanowano w terminie do 28 maja br. Czynności związane są
z przygotowaniami do kolejnej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.
19 maja br. zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Architektów
Polskich w sprawie wspólnego ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji
zagospodarowania Parku Miejskiego w Sztumie. Spotkanie odbyło się w wersji online. Podczas
wydarzenia, w którym brali również udział członkowie Miejsko – Gminnej Komisji
Urbanistyczno– Architektonicznej zaplanowano wspólne warsztaty w miesiącu czerwcu,
podczas których ustalone zostaną szczegóły dotyczące organizacji konkursu.
Trwają prace nad dokumentacją projektową dotyczącą prac remontowych przy zabytkowej
kapliczce zlokalizowanej przy ul. Reja w Sztumie.
Rozstrzygnięto postępowanie na opracowanie Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia
w Energię Ciepło i Paliwa Gazowe. Opracowanie dokumentu wynika z Prawa Energetycznego,
które nakłada na gminy taki obowiązek.
11 maja br. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w terminie od 16 kwietnia do 10 maja, w ramach
ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 roku. Zadania,
które ogłoszono w naborze dotyczą następujących obszarów: turystyki i krajoznawstwa,
ochrony i promocji zdrowia, ochrony środowiska i przyrody, kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, 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. W naborze stowarzyszenia złożyły 8 ofert.
Trwa badanie ofert przez Komisję konkursową. Rozstrzygnięcie naboru zaplanowano do 10
czerwca 2021 roku.
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W okresie międzysesyjnym przygotowano Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok.
10. W okresie międzysesyjnym 5 klubów sportowych złożyło sprawozdania częściowe
z wykonania przyznanej dotacji w zakresie rozwoju sportu, sprawozdania są analizowane, ich
prawidłowe rozliczenie oraz wydatkowanie 70 % wartości przekazanej w lutym transzy jest
podstawą wypłaty kolejnych transz dotacji.
9.

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 kwietniu 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 kwiecień.
2) Podpisanie umowy z Wykonawcą warsztatów dla opiekunów faktycznych osób
niepełnosprawnych oraz na prowadzenie grupy wsparcia.
3) Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego dot. warsztatów oraz grupy wsparcia dla opiekunów
faktycznych osób niepełnosprawnych. Zrekrutowano 6 opiekunów zgodnie z założeniami.
4) 27.04.2021 r. organizacja spotkania z psychologiem w ramach Punktu Konsultacyjnego
Poradnictwa Rodzinnego.
5) 27.04.2021 r. oraz 18.05.2021 r. organizacja spotkania Grupy Sterującej w formie online.
6) Sporządzenie częściowego wniosku o płatność za okres 01-03.2021 r. wraz z formularzem
„Monitorowanie uczestników”.
7) Przesłanie próby dokumentów do wniosku za okres 01-03.2021 r.
3. Projekt „Kawa dla Seniora” – 215 seniorów posiada bony na kawę/herbatę.
4. Klub Integracji Społecznej (KIS) - edycja 2021:
1) 28.04.2021 r. oraz 14.05.2021 r. organizacja spotkania indywidualnego z doradcą zawodowym.
2) 30.04.2021 r. organizacja spotkania grupowego z doradcą zawodowym.
3) 10.05.2021 r. organizacja spotkania indywidualnego oraz grupowego z psychologiem.
4) Rozliczenie świadczonej usługi doradcy zawodowego w m-cu kwietniu 2021 r.
5) Podjęcie pracy przez 2 uczestników KIS.
6) Przesłanie sprawozdania jednorazowego w sprawie szczepień personelu i uczestników.
7) 07.05.2021 r. udział w spotkaniu grupy roboczej dot. przygotowania standardów CIS/KIS
w województwie pomorskim.
8) 12.05.2021 r. udział w spotkaniu online Pomorskiego Konwentu CIS/KIS.
5. Zadanie publiczne pn. „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior +” w ramach
Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2021 - Klub Senior +
AMATOR:
1) Monitorowanie realizacji działań w miesiącu kwietniu oraz maju 2021 r.
2) Wznowienie działalności od dnia 06.05.2021 r.
3) Sporządzenie dodatkowego sprawozdania z działalności Klubu Senior+ za 2020 rok.
4) 06.05.2021 r. oferta na prowadzenie Klubu Senior+ została wybrana do dofinansowania- kwota
dofinansowania- 56 498,54 zł. Sporządzenie oświadczenia o przyjęciu dotacji i przesłanie do
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
5) Rozliczenie działalności Klubu Senior+ w m-cu kwietniu 2021 r., w tym m.in. weryfikacja list
obecności, frekwencji oraz poniesionych wydatków.
6. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy
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Sztum wydano 2886 Kart tradycyjnych oraz 560 elektronicznych. Liczba rodzin, które otrzymały
SKDR wynosi 869.
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 3 usługi dla 1 seniora, w tym zrobienie zakupów, wykupienie
recept, wizyty w przychodni zdrowia.
10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021:
1) Monitorowanie 6 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, motywując do podjęcia leczenia.
2) Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) zostały zgłoszone 4
osoby.
3) Wobec 23 osób prowadzenie postępowania o leczenie odwykowe.
4) Odbycie 1 wspólnego oraz 7 indywidualnych posiedzeń GKRPA.
5) Punk Konsultacyjny „Krokus” w Sztumie świadczy porady prawnika, psychologa, terapeuty ds.
uzależnień. Udzielono 37 porad.
11. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie:
1) Wszczęcie przez pracowników socjalnych 5 procedur „Niebieskie Karty”.
2) 30.04.2021 r. udział w obchodach Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci, wykonanie
zdjęć otrzymanych prac ze szkół i przedszkoli - przygotowanie informacji na stronę internetową
dot. udziału w akcji.
3) Zwołanie 24 grup roboczych w celu podjęcia działań na rzecz rodzin, w których stwierdzono
zjawisko przemocy.
4) 30.03.2021 r. udział w posiedzeniu online Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie.
5) Praca z rodzinami, gdzie dochodzi do przemocy we współpracy z przedstawicielami GZI oraz
członkami grup roboczych – 19 rodzin.
6) Złożenie w Sądzie Rejonowym wniosku o wgląd w sytuację rodziny.
7) Oczekiwanie na wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Osłonowego
„WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZRENIU
SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”.
12. Dział Realizacji Zadań Zleconych
1) W okresie od 21.04.2021 r. do 18.05.2021 r. Dział Realizacji Zadań Zleconych przyjął ogółem:
308 wniosków, wydał 541 decyzji/ informacji administracyjnych, obsłużył łącznie 393 osoby.
2) Wysokość wypłaconych wszystkich świadczeń w miesiącu kwietniu 2021 r. wyniosła:
2.130.608,87 zł.
3) Wydano 3 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 18.05.2021 r. wpłynęło 1729 wniosków o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 z czego 1092 wnioski zostały
rozpatrzone, natomiast 39 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 kwietnia 2021 r.:
a) zasiłki rodzinne
403 osoby
b) świadczenie rodzicielskie
37 osób
c) jednorazowa zapomoga
7 osób
d) świadczenia opiekuńcze
804 osoby
e) fundusz alimentacyjny
128 osób
f) dodatki mieszkaniowe i energetyczne
254 osoby
g) świadczenie wychowawcze
2967 dzieci
13. Dział Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług.
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1) W okresie międzysesyjnym sporządzono 81 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń
z pomocy społecznej.
2) W okresie międzysesyjnym z pomocy finansowej skorzystały 222 rodziny (510 osób w rodzinie)
oraz z pomocy niefinansowej 114 rodzin (202 osoby w rodzinie). W roku 2021 r. z pomocy
finansowej i niefinansowej skorzystały 342 rodziny, tj. 697 osób w rodzinie, a świadczenie
przyznane decyzją miało 355 osób.
3) Przeprowadzono 133 wywiady środowiskowe (od dnia 01.01.2021 r. – 551), podpisano 1 nowy
kontrakt socjalny.
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 19 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 objętych jest 148 osób, w tym: 128 dzieci w wieku szkolnym
i przedszkolnym przyznaną posiada pomoc w formie finansowej, 17 dzieci w wieku szkolnym
i przedszkolnym przyznaną posiada pomoc w formie posiłku, 3 pozostałe osoby dorosłe
otrzymują pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej.
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.: 132 rodziny (266 osób), w tym świadczenie wyłącznie pracy
socjalnej, bez udzielenia pomocy finansowej: 64 rodziny (142 osoby).
12) Weryfikacja rodzin do objęcia wsparciem w formie asystenta rodziny. Obecnie zatrudnionych
jest 3 asystentów rodziny, którzy udzielają wsparcia 23 rodzinom, w tym 1 asystent w ramach
projektu „Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”.
13) Odbieranie zgłoszeń i interwencje w sprawie rodzin – 4, w tym 2 dotyczyły rodzin z dziećmi.
14) Sporządzenie projektu socjalnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
15) Wydawanie żywności w ramach POPŻ dla 350 osób. Ponadto przekazanie paczek
żywnościowych dla 32 seniorów z zapasów żywności z magazynu.
16) W pieczy zastępczej umieszczonych jest 30 dzieci, w tym 20 w zawodowej lub spokrewnionej
rodzinie zastępczej oraz 10 dzieci w Domu dla Dzieci. Odpłatność za rodzinę zastępczą za
miesiąc maj br. wyniosła 10 844,99 zł, natomiast za pobyt w Domu Dziecka 14 464,54 zł.
17) Przygotowanie oświadczenia dot. przyjęcia środków w ramach Programu „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2021. Kwota udzielonej dotacji- 12 852,00 zł.
18) 12-18.05.2021 r. konsultacje społeczne w zakresie Strategii Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Sztum na lata 2021-2030. Nie wpłynęły żadne
uwagi.
19) Sporządzenie sprawozdania z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych za 2020 rok.
20) Sporządzenie raportu o stanie gminy w zakresie MGOPS w Sztumie za 2020 rok.
21) W dniach 26.04., 28.04. i 30.04.2021 r- uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych dot. naboru
wniosków w ramach Działania 7.3. i Poddziałania 6.2.2. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Dar
Serca” w zakresie pozyskania środków w ramach zintegrowanego projektu w obszarze usług
społecznych i infrastruktury społecznej. Pismem z dnia 18.05.2021 r. Pani Krystyna Szafrańska
poinformowała o odstąpieniu od realizacji powyższych projektów.
22) Aktualizacja listów projektów realizowanych w latach 2015-2021 i przekazanie do Referatu
Zintegrowanego Rozwoju.
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23) Monitorowanie sytuacji osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uczestników DOW,
ŚDS, RDP w związku z pandemią.

I.

VII. W ZAKRESIE OŚWIATY:
Realizacja projektów i programów edukacyjnych
1. Projekt RPPM.03.01.00-IZ.00-22-0060/18 pn. Mam tę moc- upowszechnianie
i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego WP na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 614 676,92 zł w tym
dofinansowanie w wysokości 522 475,38 zł oraz wkład własny w kwocie 92 201,54 zł. Projekt
realizowany będzie do 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:
1) 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,
2) 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,
3) organizację szkoleń dla nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu indywidualnej pracy
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
4) 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,
5) 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:
1) dokonano wyboru wykonawcy na realizację usługi szkoleń dla nauczycieli ośrodków
wychowania przedszkolnego i podpisanie umowy w dniu 18.05.2021 roku. Realizacja
szkoleń odbędzie się 22.05.2021 roku oraz 12.06.2021 roku.
2) zrealizowano szkolenia w zakresie przygotowania nauczycieli ośrodka wychowania
przedszkolnego do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych w wieku przedszkolnym dla nauczycieli ośrodków wychowania
przedszkolnego pn.: „Gimnastyka wyobraźni – metoda Storyline. Praktyczne ćwiczenia
przygotowujące dzieci do twórczej aktywności. Kinezjologia edukacyjna”. W szkoleniu
uczestniczyło 16 nauczycieli z 4 ośrodków wychowania przedszkolnego. Wartość
zamówienia 2 350,00 zł.
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3) dokonano oceny efektów osiągniętych w wyniku prowadzonych zajęć w ramach projektu.
4) prowadzono nadzór finansowy nad projektem oraz obsługę finansową projektu.
2. RPO WP 2014-2020 Projekt pn. Pomorskie Żagle Wiedzy – kształtowanie kompetencji

kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na
lata 2014-2020.
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.
Planowany okres realizacji projektu: 01.06.2021 roku – 31.12.2022 roku.
Wartość dofinansowania na jaką został złożony wniosek: 197 400,00 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 złożono wniosek o pozyskanie wsparcia finansowego na zakup
sprzętu i wyposażenia kuchni i stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie,
Szkole Podstawowej w Nowej wsi i Zespole 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 rozliczenie projektu zostało zaakceptowane przez Ministerstwo
Cyfryzacji.
II. Realizacja działań związanych z obsługą administracyjno-finansową szkół oraz zadań
własnych gminy w zakresie oświaty.
1. Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum:
1) przygotowano weryfikację zapotrzebowania na środki finansowe na wypłatę stypendiów
i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2021 roku
2) trwa weryfikacja dokumentacji potwierdzającej aktualny dochód wnioskodawców oraz
wydawanie decyzji zmieniającej przyznającej stypendium w formie świadczenia
pieniężnego
2. Realizując obowiązki w zakresie zapewnienia dowożenia i opieki uczniów
niepełnosprawnych:
1)
rozliczono koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej uczniów
niepełnosprawnych uczęszczających do SOSW w Barcicach i Uśnicach,
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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. Złożono wniosek o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 roku. Wnioskowana kwota dotacji wyniosła 195
863,21 zł.
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. Złożono 71 wniosków przez nauczycieli i nauczycieli emerytów o przyznanie pomocy
zdrowotnej. Wnioski składa się do dnia 15.05.2021 roku natomiast posiedzenie komisji odbyło
się w dniu 20.05.2021 roku. Rozdysponowano kwotę 16.720,00 zł. Każda osoba, która złożyła
wniosek otrzymała wsparcie z funduszu zdrowotnego.
6. Przygotowano wniosek do Archiwum Państwowego o wyrażenie zgody na wybrakowanie
dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w składnicy akt Miejsko-Gminnego Zespołu
Oświaty w Sztumie. Dokumentacja niearchiwalna wytypowana do brakowania utraciła
znaczenie, w tym wartość dowodową.
7. Sprawdzono rozliczenia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw dla wszystkich
jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum za
miesiąc maj 2021 roku.
8. Naliczono i wypłacono dotację dla niepublicznych przedszkoli na miesiąc maj 2021.
9. Przygotowano sprawozdania INF- 1 dla PFRON za miesiąc kwiecień 2021 roku dla placówek.
10. Przygotowano raport o stanie gminy za 2020 rok w zakresie oświaty.
11. Wykonywano prace związane z przygotowaniem Specyfikacji Warunków Zamówienia
w celu przeprowadzenia postepowania przetargowego na Dowóz uczniów z terenu Miasta
i Gminy Sztum do szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto
i Gminę Sztum w latach szkolnych 2021/2022 – 2022/2023.
12. Uzyskano pozytywną opinie związków zawodowych oraz Kuratora Oświaty dla wszystkich
szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum. Arkusze
organizacji na rok szkolny 2021/2022 zostały zatwierdzone.
13. Rozpoczęto procedurę przedłużenia stanowiska dyrektora szkół: Zespół Szkół w Czerninie,
Zespół Szkół w Gościszewie, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi. Otrzymano opinię Rad
Pedagogicznych i związków zawodowych. Dyrektorzy złożyli sprawozdanie
z funkcjonowania szkoły za miniony okres powierzenia funkcji dyrektora. Złożyli również
dokumenty niezbędne do przedłużenia stanowiska w tym strategie rozwoju placówki na
proponowany okres przedłużenia stanowiska dyrektora, która określa m.in. projekt działań do
realizacji po powrocie uczniów do stacjonarnego trybu nauczania oraz działań związanych
z podniesieniem jakości i efektywności kształcenia. Obecnie trwa analiza złożonych
dokumentów i formułowanie wniosków do Kuratora Oświaty.
2)
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14. Udostępniono 2 informacje publiczne na podstawie wniosków dotyczące: szkół mogących

w 2021 roku składać wniosek o dofinansowanie w ramach rządowego projektu Aktywna
Tablica na 2020-2024 w zakresie zakupu sprzętu multimedialnego jak również zakupu sprzętu,
pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii; w zakresie liczby uczniów uczęszczających na
lekcje religii i etyki w szkołach z terenu Miasta i Gminy Sztum.
III.

Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
1) W dniu 30.04.2021 roku - odbyły się zajęcia online z uczniami klasy VIA i VIC
przeprowadzone przez st. sierż. Paweł Łyko. Tematem spotkania była cyberprzemoc
i ogólnie pojęte bezpieczeństwo w sieci. Policjant scharakteryzował zjawisko
cyberprzemocy, wyjaśnił, dlaczego jest ono tak niebezpieczne. Zdjęcia, filmy, komentarze
czy inne materiały docierają w bardzo krótkim czasie do wielu osób i nie można nad ich
rozpowszechnianiem zapanować. Policjant radził, jak postąpić, będąc świadkiem przemocy
oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. Przekazał wiele informacji
na temat odpowiedzialności karnej nieletnich, ilustrując je odpowiednimi przykładami.
2) W dniu 30.04.2021 roku - na świecie obchodzony jest Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci,
aby uświadomić wszystkim dorosłym, jak szkodliwie i destrukcyjne jest stosowanie kar
cielesnych. Rolą opiekunów jest pokazywanie dziecku, że w rozwiązywaniu sporów trzeba
wykazać się spokojem, opanowaniem, empatią i mądrością, a nie impulsywnością i agresją.
W Polsce bicie dzieci jest przestępstwem. Biciu mówimy NIE. W klasach zostały
przeprowadzone zajęcia edukacyjne dotyczące emocji oraz sposobów ochrony dziecka. Starsi
uczniowie przygotowali również specjalne prezentacje.
3) W dniu 03.05.2021 roku - WIOSNA KONSTYTUCJI 230 lat temu uchwalona została
pierwsza polska konstytucja, zwana Konstytucją 3 maja. W ramach Wiosny Konstytucji
uczniowie i uczennice szkoły czytali fragmenty ustawy zasadniczej - z 1935 i 1997 roku.
4) W dniu 05.05.2021 roku – rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Biblioteka na Was czeka”
z okazji Tygodnia Bibliotek odbywającego się w tym roku pod hasłem "Znajdziesz mnie
w bibliotece" zorganizowanego przez Bibliotekę Sztumskiego Centrum Kultury. Nagrody
zdobyli: w kategorii 7-10 lat – 1. miejsce Ewa Czeszejko-Sochacka z 3 C, wyróżnienie:
Stefan Dobis, Nadia Mikołajczyk, Aniela Baźmierowska, w kategorii 11-15 lat: 1. Miejsce
Marcelina Baźmierowska, wyróżnienie: Zuzanna Glosa, Patryk Kamiński, Anna Steiniger,
Antonina Szaniawska.
5) Na zajęciach dodatkowych realizowane były krótkie projekty, które proponują różne
instytucje. Uczniowie klas VI i VII realizowali projekt BEZPIECZNIKI TAURONA a temat
dotyczył „Zielonej energii i oszczędzania prądu”. Realizowane ćwiczenia pozwoliły
młodzieży zapoznać się z zaletami poszczególnych źródeł zielonej energii. Uczniowie
zapoznali się również z możliwościami działalności człowieka w środowisku zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju w oparciu odnawialne źródła energii.
6) W dniu 07.05.2021 roku - uczniowie klasy VIIA wzięli udział w zdalnej lekcji
zorganizowanej przez Instytut Edukacji Pozytywnej. Temat spotkania brzmiał: „Szczęście.
Uważność jako sposób na strach i stres”.
7) W dniu 08.05.2021 roku – w ramach (Tygo)Dnia Bibliotekarza i Bibliotek klasy 1C, 2 A
i 3B uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych, dzięki którym poznały dzieje książki od
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najdawniejszych czasów do e-booka, dowiedziały się, jak funkcjonuje biblioteka „od
środka”, jakie czasopisma oferuje czytelnikom.
8) W dniu 12.05.2021 roku - uczniowie klas VIID i VIIE uczestniczyli w lekcji online „Zawód
Przyszłości Dekarz”. Spotkanie zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Dekarzy. Uczniowie
podczas konferencji dowiedzieli się kim jest dekarz, gdzie należy się kształcić aby otrzymać
uprawnienia do wykonywania tej pracy, jakie należy posiadać predyspozycje i dlaczego
zawód ten uznany jest za przyszłościowy.
9) W dniu 16.05.2021 roku – rozstrzygnięto szkolny konkurs plastyczny „Zdrowo i aktywnie
spędzamy czas w pandemii”.
10) W dniu 17.05.2021 roku - szkoła otrzymała certyfikat poświadczający udział w akcji
„Tydzień Ulgi”, który w naszej szkole trwał od 17 do 21 maja. Kampanię „Tydzień Ulgi”
zorganizował Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dla uczniów to tydzień bez
sprawdzianów i zadań domowych. Wszystko po to, aby obniżyć stres towarzyszący uczniom
ze względu na powrót do szkoły.
11) W dniu 18.05.2021 roku - uczczenie urodzin naszego Patrona, Jana Pawła II - gazetki
okolicznościowe, lekcja o Patronie.
12) W dniu 26.05.2021 roku - obchodzono Dzień Matki w poszczególnych klasach.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:
1) W okresie kwiecień – czerwiec kontynuowano zajęcia w ramach projektu Uniwersytet Dzieci

- klasa 2a, 3b.
2) W dniach 26-30.04.2021 roku – udział ósmoklasistów w cyklu spotkań z przedstawicielami
szkół średnich.
3) W dniach 26-30.04.2021 roku – odbyły się zajęcia związane z obchodami Rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - symbole narodowe, patriotyzm, ojczyzna, wolność.
4) W dniu 30.04.2021 roku – odbyły się zajęcia profilaktyczne Bicie jest złe - Światowy Dzień
Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.
5) W dniu 02.05.2021 roku – obchodzono Dzień Flagi.
6) W dniu 03.05.2021 roku – udział w wirtualnym biegu 3-cio majowym.
7) W dniu 04.05.2021 roku – przypomnienie zasad obowiązujących w trakcie nauki stacjonarnej
w szkole zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi. Wejście do budynku szkoły wyznaczonymi
dla klasy drzwiami, dezynfekcja i częste mycie rąk, noszenie maseczek w częściach
wspólnych, dystans.
8) W dniu 06.05.2021 roku – odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas 1-3 „Liczby
rządzą światem”.
9) W dniu 06.05.2021 roku – odbyły się zajęcia profilaktyczne z Policjantem – klasa 6d.
10) W dniu 07.05.2021 roku – odbyło się spotkanie z przedsiębiorcą „Na drodze kariery”– klasy
7 i 8.
11) W dniu 07.05.2021 roku – odbył się szkolny konkurs „Konstytucja 3 maja zamknięta
w lapbooku”.
12) W dniu 07.05.2021 roku – Kodowanie na ekranie – prezentacja gier zaprogramowanych
przez klasy 4-8.
13) W dniach 10-13.05.2021 roku – odbyły się warsztaty profilaktyczne: Witaminy ukryte
w owocach i warzywach. Smakowanie warzyw i owoców, poszukiwanie wiadomości na
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temat składników odżywczych, wykonanie plakatu, promującego spożywanie wybranego
owocu lub warzywa. Program dla szkół.
14) W dniu 11.05.2021 roku – odbyły się warsztaty i rajd integracyjny w klasie 4b.
15) W dniach 17-21.05.2021 roku – opracowano i wdrożono działania „Łagodny powrót do
nauki stacjonarnej”.
16) W dniu 17.05.2021 roku – obchodzono Dzień Rodziny.
17) W dniu 18.05.2021 roku – odbyły się zajęcia integracyjne w klasie 4a – pierwszy dzień nauki
stacjonarnej.
18) W dniu 19.05.2021 roku – obchodzono 101 rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II.
19) W dniach 20-24.05.2021 roku – odbyły się warsztaty – sztuka w glinie – malowanie
obrazków wykonanych z odlewu gliny na Dzień Matki.
20) maj 2021 roku – zorganizowano Międzygminny Konkurs Fotograficzny „Przyroda
w obiektywie”.
21) maj – czerwiec 2021 roku – Gminny konkurs plastyczny – w ramach realizacji Programu dla
szkół – owoce, warzywa, mleko, przetwory mleczne dla klas 1-5.
3. Zespół Szkół w Czerninie:
1) W dniu 22.04.2021 roku – odbył się międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny”,
2)

3)

4)

5)

6)

w którym udział wzięło 26 uczniów.
W dniu 22.04.2021 roku – obchodzono Dzień Ziemi pod hasłem „Przywróć naszą Ziemię”.
Uczniowie wzięli udział w wyzwaniu pod hasłem ZIELONA STRONA MOCY. W ramach
akcji w okresie od 19-30.04.2021 należało w czasie spaceru do parku, lasu, czy nad morzem
z rodziną bądź przyjaciółmi posprzątać śmieci oraz uwiecznić wyzwanie na zdjęciach.
W dniu 30.04.2021 roku obchodzono Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.
Celem inicjatywy jest przekonanie rodziców i opiekunów dzieci, że rezygnacja z praktyki
wychowawczej, jaką jest przemoc i kara fizyczna to jeden z podstawowych warunków
pomyślnego rozwoju dziecka. Uczniowie podczas lekcji plastyki wykonali plakaty
wyrażające sprzeciw wobec bicia dzieci.
W ramach konkursu plastycznego na kartkę wielkanocną zorganizowanego przez Punkt
Informacji Europejskiej Europe Direct w Dzierzgoniu nagrodzeni zostali: w kategorii 7-9 lat
- II miejsce: Mateusz Jaroszczuk, wyróżnienie: Michalina Powierza, w kategorii 10-12 latIII miejsce: Aleksandra Wyżlic, w kategorii 13-15 lat - II miejsce: Wiktoria Żyła, III miejsce
Paulina Gazda.
W dniu 11.05.2021 roku – zostały ogłoszone wyniki Pomorskiej Ligi Zadaniowej z chemii.
Finalistką konkursu, zajmując 19 lokatę, jest Julia Łabiak uczennica klasy VIII. Do etapu
wojewódzkiego przystąpiło 50 uczestników z naszego województwa. Natomiast w etapie
wojewódzkim Pomorskiej Ligi Zadaniowej z matematyki finalistą został uczeń klasy 7b
Jacek Zołotar.
13 uczniów wzięło udział w konkursie plastycznym „Biblioteka na Was czeka”
organizowanym przez Bibliotekę Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie. Celem konkursu
było rozbudzanie zainteresowania biblioteką, zachęcanie dzieci do aktywności twórczej.
Nagrodzeni zostali: w kategorii wiekowej 5-6 lat - II miejsce Zuzanna Sokalska, w kategorii
7-10 lat - III miejsce Alicja Kapuścińska, wyróżnienie: Julia Powierza, Łucja Manista, w
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kategorii 11-15 lat - II miejsce Julia Korc, III miejsce Igor Chańko, wyróżnienie: Natalia
Cichacka.
7) W dniu 28.04.2021 roku - w ramach doradztwa zawodowego, klasa 7a brała udział
w spotkaniu on-line z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie. Tematem
zajęć był barometr zawodów, który informuje o jednorocznej prognozie sytuacji w zawodach.
8) W ramach projektu Polskiej Akcji Humanitarnej: Godziny Wychowawcze ze Światem
uczniowie klasy 6a w trakcie godzin z wychowawcą przez cały rok szkolny dyskutowali
o bieżących wydarzeniach na świecie oraz o wartościach takich jak solidarność, godność
ludzka czy sprawiedliwość.
9) W przedszkolu odbyły się imprezy z okazji Dnia Ziemi – prezentacje mody ekologicznej,
zajęcia ekologiczne dla najmłodszych.
10) W dniu 13.05.2021 roku - uczniowie klasy III przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu
Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem.
11) W dniu 17.05.2021 roku – w ramach międzynarodowego projektu o nazwie Biodiversite,
w którym udział biorą uczniowie klasy czwartej, uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Jana Pawła II w Sztumie, uczniowie ze szkół Val–de–Reuil z Francji oraz Ritterhude
z Niemiec odbyło się wirtualne spotkanie uczestników projektu miedzy szkołami
partnerskimi znajdującymi się w gminie Sztum. Uczniowie przedstawili swoje zrealizowane
działania projektowe. Stworzyli galerię zdjęć z znaków wiosny w najbliższym otoczeniu oraz
galerię zdjęć przedstawiających zwyczaje i tradycje wielkanocne kultywowane w naszej
okolicy. Dotychczasowe działania oraz te zaplanowane na maj i czerwiec pozwolą
najmłodszemu pokoleniu z miast partnerskich zaprzyjaźnić się, a także poznać urokliwe
miejsca bliskiego środowiska naturalnego oraz odkryć na nowo, ginące w cyfrowym świecie,
regionalne zwyczaje i tradycje.
12) W dniu 18.05.2021 roku - Komisja Wojewódzka powołana do przeprowadzenia Konkursu
na najlepszą pracę wyjaśniającą, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne, w ramach
projektu edukacyjnego Projekt z ZUS edycja 2020/2021 przyznała III miejsce dla Zespołu
Szkół w Czerninie w kategorii plakat. Praca została zakwalifikowana do etapu centralnego,
który odbędzie się 28.05.2021 roku. Projekt z ZUS został wpisany na listę konkursów
promowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.
13) W dniach 31.05-04.06.2021 roku – szkoła przyłączy się do akcji organizowanej przez
Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego „Podaruj dzieciom tydzień ulgi” i dzieci
mogą odpocząć od nauki, a skupić się na kontaktach interpersonalnych. W tym czasie dzieci
nie będą odpytywane, nie odbędą się również sprawdziany i kartkówki.
4. Zespół Szkół w Gościszewie:
1) Nauczyciele klas I-III i nauczyciel wychowania fizycznego zgłosili się na szkolenia

organizowane w ramach programu MEiN „Aktywny powrót uczniów do szkół po pandemii”.
2) Dyrektor uczestniczył w szkoleniu „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny
2020/21, a pracownik sekretariatu brał udział w szkoleniu „Sekretariat w szkole”.
3) Kontynuowane są prace związane z wdrażaniem programu MOLNET+ w bibliotece szkolnej
oraz programem do przeprowadzania inwentaryzacji w formie elektronicznej na podstawie
programu Inwentarz Optivum.
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4) W dniu 18.05.2021 roku - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące pomocy

psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom po powrocie do szkół i analizy wyników
nauczania.
5. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:
1) Od dnia 26.04.2021 roku - wprowadzono system hybrydowy dla klas I – III, od 04.05.2021

2)
3)
4)
5)
6)
7)

roku dzieci klas I – III uczą się w trybie stacjonarnym, od 17.05.2021 roku - uczniowie klas
IV - VIII uczą się w trybie hybrydowym.
Prowadzono konsultacje z uczniami klasy VIII z przedmiotów egzaminacyjnych w wymiarze
6 godzin tygodniowo.
Szkoła włączyła się do akcji - Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci
organizowanej przez MGOPS w Sztumie.
W dniu 06.05.2021 roku - uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie z języka
angielskiego – World of Languages.
W dniu 13.05.2021 roku - przeprowadzono Ogólnopolski Sprawdzian Trzecioklasisty
z Operonem.
Odbyły się konsultacje z rodzicami.
Prowadzono wiosenne prace porządkowe na terenie szkoły .

6. Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie:
1) W dniach 28.04. i 30.04.2021 roku – w grupie 3-latków oraz w grupie 6-latków odbyła się

pogadanka wraz z przygotowaniem plakatu na obchody Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec
Bicia Dzieci.
2) W dniu 29.04.2021 roku – w grupie 6-latków rozpoczęto realizację projektu grupowego
„W zdrowym ciele zdrowy duch”.
3) W dniu 30.04.2021 roku – w grupie 5-latków, w ramach realizacji projektu grupowego
„Magiczna moc bajek” odbyły się zajęcia pt. „Mój strach”.
4) W dniu 30.04.2021 roku – włączenie się siedmiu grup przedszkolnych do akcji
zorganizowanej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie w ramach
obchodów Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.
5) W dniu 04.05.2021 roku – w czterech grupach (4-latki, 5-latki, 5-6-latki, 6-latki) odbyły się
zajęcia w ramach obchodów Dnia Strażaka.
6) W dniu 04.05.2021 roku – w grupie 3-laktów, w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu
„Razem przez cztery pory roku” dzieci wykonały prace plastyczno – sensoryczną na temat
„Łąka”.
7) W dniu 05.05.2021 roku – dzieci z grupy 4-latków obchodziły Światowy Dzień Higieny Rąk.
8) W dniu 05.05.2021 roku – w grupie 5-latków odbyły się zajęcia na temat „Odwaga bycia
sobą” w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Magiczna moc bajek”.
9) W dniu 07.05.2021 roku – w grupie 5-latków odbyły się zajęcia na temat „Jaki jestem?”
w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Magiczna moc bajek”.
10) W dniu 10.05.2021 roku – w grupie 3-latków, w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu
„Kubusiowi Przyjaciele Natury” odbyły się zajęcia pt. „Dbam o naturę”.
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11) W dniu 10.05.2021 roku – w grupie 5-latków odbyły się zajęcia na temat „Co by było, gdyby

na świecie zabrakło uczciwych ludzi?” w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego
„Magiczna moc bajek”.
12) W dniu 10.05.2021 roku – przystąpienie pięciu grup do projektu Biblioteki Sztumskiego
Centrum Kultury „Wędrująca Biblioteczka”.
13) W dniach 10.05. i 14.05.2021 roku – w grupie 3-latków i 4-latków włączenie rodziców
i dzieci do projektu „Mała książka – wielki człowiek”.
14) W dniu 11.05.2021 roku – w grupie 5-latków, w ramach realizacji projektu grupowego
„Zmierz uczucia”, odbyły się zajęcia sprawa „Sposób na radość”.
15) W dniu 13.05.2021 roku – dzieci z grupy 5-6-latków przygotowały pracę plastyczną na temat
„Moja rodzina”, którą przesłano na stronę Biblioteki Sztumskiego Centrum Kultury.
16) W dniu 14.05.2021 roku – w grupie 5-latków odbyły się zajęcia na temat „Daj się namówić”
w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Magiczna moc bajek”.
17) W dniu 14.05.2021 roku – w grupie 5-latków, w ramach realizowanego projektu grupowego
„Mali kucharze” oglądanie prezentacji multimedialnej „Co powinien jeść przedszkolak?”
oraz spotkanie on-line z dietetykiem.
18) W dniu 15.05.2021 roku – w grupie 3-latków odbyły się zajęcia na temat „Jesteśmy
przyjaciółmi” w ramach realizacji projektu grupowego „W świecie emocji trzylatka”.
19) W dniach 19.05. i 21.05.2021 roku – w grupie 5-latków, w ramach realizacji
ogólnopolskiego projektu „Magiczna moc bajek” odbyły się następujące działania: zabawa
dramowa „Wszędzie dobrzy i źli ludzie”; zapoznanie z dobranocką z dawanych lat „Jacek
i Agatka”.
20) W dniu 18.05. i 20.05.2021 roku – dzieci z grup (3-latki, 5-6-latki i dwie grupy 4-latków)
obchodziły Światowy Dzień Pszczół.
21) W dniu 20.05.2021 roku – grupa 3-latków realizowała zadanie – zabawy sensoryczne
podczas obserwacji przyrody, z ogólnopolskiego projektu „Razem przez cztery pory roku”.
22) W dniu 20.05.2021 roku – w grupie 4-latków i 3-latków, w ramach realizacji projektu
grupowego „Zmierz uczucia”, odbyły się zajęcia sprawa 10. „Wstyd”.
23) W dniu 21.05.2021 roku – grupa 6-latków obchodziła Dzień Kosmosu.
24) W dniu 22.05.2021 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 Praw Zwierząt.
25) W dniu 24.05.2021 roku – w grupie 3-latków odbyły się zajęcia na temat „Jesteśmy
przyjaciółmi” w ramach realizacji projektu grupowego „W świecie emocji trzylatka”.
26) W dniu 24.05.2021 roku – dzieci z grupy – 6-latków obchodziły Dzień Praw Zwierząt.
27) W dniu 25.05.2021 roku – grupa 5-6-latków wykonała pracę „Majowe kwiaty dla mamy
i taty” w ramach realizacji projektu grupowego „Kreatywny przedszkolak”.
28) W dniu 26.05.2021 roku – obchody Dnia Mamy i Taty poprzez zamieszczenie życzeń na
grupowych fb w postaci nagranych występów przygotowanych z okazji Dnia Mamy i Taty.
29) w miesiącu maju w grupie 6-latków cyklicznie (1 raz w tygodniu) były prowadzone zajęcia
z zakresu kodowania i programowania.
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VIII. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SZTUMSKIEGO
CENTRUM KULTURY
Działania Sztumskiego Centrum Kultury:
1) Stała dbałość o powierzony sprzęt, pomieszczenia i otoczenie obiektów (m.in. porządki
w pomieszczeniach magazynowych i pracowniach, pielęgnacja murawy i inne prace
konserwatorskie na Stadionie Miejskim)
2) Udział w przygotowaniu strategii Miasta i Gminy Sztum 2020-2030
3) Przygotowanie założeń planu pracy w obszarze promocji miasta i gminy
4) Przygotowanie dokumentacji wydarzenia związanego z obchodami Uchwalenia Konstytucji 3
Maja
5) Dekoracja ronda z okazji świąt 1-3 Maja
6) Przygotowanie kotylionów na uroczystość 3 Maja
7) Obchody 230 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – przygotowanie i realizacja uroczystości
pod Pomnikiem Rodła, przygotowanie relacji filmowej z wydarzenia
8) Sukcesywne uzupełnianie kalendarza imprez na 2021 r.
9) Wznowienie pracy Klubu Senior+ Amator w formule stacjonarnej „hybrydowej” od 06 maja
2021 roku. 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 kobiet PRL-u”
10) Przygotowywanie pracy nad projektem „UTW dla społeczności” (stworzenie ogródka
społecznego prowadzonego przez seniorów)- podpisanie umowy dotacyjnej na grant. Realizacja
zadania
11) Włączenie się SCK do wspólnego projektu miast partnerskich (propozycja Val de Reuil)
dotyczącego ewentualnego uczczenia Dnia Europy
12) Przygotowania i przeprowadzenie Rejonowego Etapu 66.Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego w dniu 08.05.2021 r.
13) Przygotowanie planów i scenariuszy imprez (NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2021 oraz X
JUBILEUSZOWY Festiwal Teatrów Ulicznych, Sztumska Noc Bluesowa, Dni Ziemi
Sztumskiej)
14) Przygotowanie i złożenie sprawozdań GUS i innych dotyczących działalności placówki w roku
2020 (finansowych, rocznego oraz dotyczącego ferii 2021)
15) Realizacja zadania „Monitoring świetlicy wiejskiej w Czerninie”
16) Przygotowanie i złożenie wniosku do STOART na dofinansowanie organizacji X Jubileuszowej
Sztumskiej Nocy Bluesowej
17) Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przegląd systemów alarmowych i systemu monitoringu
w budynkach należących do SCK
18) Przygotowywanie umów do ofert na przegląd systemów alarmowych i systemu monitoringu
w budynkach należących do SCK oraz na monitoring w świetlicy wiejskiej w Czerninie
19) Pomoc Bibliotece w przygotowaniu 50 sztuk ręcznie robionych zakładek do książek, które
zostały przekazane czytelnikom z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich
20) Projekt i druk dyplomów dla biblioteki na konkurs „Biblioteka na Was czeka”
21) Udział w projekcie „Sieć na kulturę” pracownika SCK ze świetlic wiejskich
22) Przygotowanie projektu „Kultura- interwencje przy Narodowym Centrum Kultury”
23) Przygotowania do projektu Cyfryzacja Domów Kultury
24) Udostępnianie na Facebooku materiałów dotyczących bieżących wydarzeń
25) Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy SCK, a Komendą Hufca ZHP w Malborku
26) Przygotowanie zapytań ofertowych na ochronę osób i mienia w wydarzeniach zaplanowanych
na 2021 r.
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27) Przygotowanie zapytań ofertowych na dostarczenie i obsługę sanitariatów w wydarzeniach
zaplanowanych na 2021r.
28) Przygotowanie projektu w konkursie „Równać szanse” dla młodzieży w wieku 13-19 lat. (termin
złożenia wniosku 1 czerwca)
29) Procedowanie wniosków o przyznanie Patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Sztum (dotyczy
V Nocnego Biegu Świętojańskiego i marszu Nordic Walking).
ŚWIETLICE WIEJSKIE: Zajęcia wznowione zostają od 1 czerwca 2021 r.
GRUPY ARTYSTYCZNE: W przypadku grup artystycznych istniała możliwość realizacji
wybranych zajęć w trybie zdalnym.
Od dnia 04.05.2021 roku zajęcia w formie stacjonarnej pracują (w ramach prób i przygotowań do
konkursów i przeglądów) grupy wokalne, soliści, Sztumska Orkiestra Dęta oraz wybrane grupy
taneczne.
Od dnia 31.05.2021 r. w trybie stacjonarnym będą funkcjonowały wszystkie grupy artystyczne
działające w SCK.
Klub SENIOR+AMATOR: Od dnia 06.05.2021 r. na podstawie decyzji władz Stowarzyszenia
(uzgodnionej z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie oraz Pomorskim
Urzędem Wojewódzkim) po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Powiatowej Stacji Sanepid
w Malborku Klub realizuje pracę w trybie stacjonarnym „hybrydowym (krótsze czasowo spotkania
w mniejszych grupach realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami oraz zajęcia na
świeżym powietrzu).
KINO-TEATR „POWIŚLE” zostało odmrożone od dnia 21 maja 2021 roku z obłożeniem max.
50% publiczności.
21.05.2021
18:00 „Sound of Metal”
22.05.2021
18:00 „Sound of Metal”
23.05.2021
18:00 „Sound of Metal”

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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