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WSTĘP
Szanowni Państwo,
Przedkładam Państwu „Raport o stanie Miasta i Gminy Sztum za rok 2020” będący
podsumowaniem działalności gminy oraz podległych jej jednostek organizacyjnych.
Obszerność dokumentu ukazuje ilość działań i inicjatyw, jakie podejmowaliśmy w celu
zaspokojenia bieżących potrzeb mieszkańców oraz poprawy jakości życia w Mieście i Gminie
Sztum. W prezentowanym materiale znajdziecie Państwo ogólne dane na temat Gminy Sztum,
a także informacje dotyczące demografii i aktywności społecznej mieszkańców. Raport zawiera
m.in. wiadomości o stanie finansowym gminy, mieniu komunalnym oraz gospodarce
przestrzennej i gospodarce nieruchomościami. Zrealizowane inwestycje, infrastruktura
techniczna i komunalna, jak również informacje dotyczące ochrony środowiska i gospodarki
odpadami, to kolejne aspekty zawarte w raporcie.
W roku 2020 przyszło nam się zmierzyć z bardzo poważnym problemem, pandemią
Covid-19. Jako samorząd musieliśmy często podejmować działania, których celem było
bezpieczeństwo naszych mieszkańców. W Raporcie uwzględniono informację na temat
ograniczeń wynikających z pandemii.
Mam nadzieję, że przedstawiony Państwu Raport przyczyni się do uświadomienia
nam wszystkim zakresu i skali zmian, jakie zachodzą w naszej gminie. Serdecznie zapraszam
do zapoznania się z niniejszym dokumentem.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
Miasto i Gmina Sztum jest jednostką samorządu terytorialnego (gminą miejsko-wiejską)
położoną we wschodniej części województwa pomorskiego i zachodniej części powiatu
sztumskiego. Miasto leży na Powiślu, w dawnej Pomezanii. Pod względem przynależności
regionalnej Miasto i Gmina Sztum należy do subregionu nadwiślańskiego. Położone nad
jeziorami: Zajezierskim i Barlewickim (dawniej tworzyły jedno Jezioro Białe), przy drodze
krajowej nr 55 (Kwidzyn– Malbork). W latach 1975–1998 gmina administracyjnie należała do
województwa elbląskiego. Miasto i Gmina Sztum zajmuje powierzchnię 181,06 km² (18.059
ha), co stanowi ok. 25% powierzchni całego powiatu sztumskiego. Największą powierzchnię
gruntów zajmują użytki rolne, które stanowią 63% wszystkich gruntów na obszarze Miasta
i Gminy Sztum. Powierzchnię około 3% stanowią grunty pod wodami (jeziora, rzeki, inne
zbiorniki wodne).
Stolicą gminy jest Sztum. Miasto jest podzielone na osiedla: Osiedle na Wzgórzu, Osiedle Nad
Jeziorem, Osiedle Różane, Osiedle Sierakowskich, Osiedle Parkowe, Osiedle Witosa, Osiedle
Zacisze, Osiedle Reja i Plac Wolności. W skład gminy wchodzi 18 sołectw: Barlewice, Biała
Góra, Czernin, Gościszewo, Gronajny, Kępina, Koniecwałd, Koślinka, Nowa Wieś, Parowy,
Piekło, Pietrzwałd, Postolin, Sztumska Wieś, Sztumskie Pole, Uśnice, Zajezierze i sołectwo
ulicy Domańskiego. Gmina graniczy z 3 innymi powiatami (powiat malborski – gmina
Malbork, Gmina Miłoradz, powiat tczewski – gmina Pelplin i gmina Gniew, powiat kwidzyński
– gmina Ryjewo) oraz z 2 gminami w obrębie powiatu sztumskiego (gmina Mikołajki
Pomorskie i gmina Stary Targ).
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Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Sztum na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 17.230,
z tego w mieście Sztum 9.119, w gminie Sztum 8.111 (dane Urzędu Miasta i Gminy Sztum
z Ewidencji Ludności).
2.
I.

STAN FINANSÓW GMINY SZTUM
Informacje finansowe
Stan finansów Miasta i Gminy Sztum:
1) udział dochodów własnych w dochodach ogółem - 27,5%,
2) udział dotacji w dochodach ogółem - 37,2%,
3) udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem – 90,9%
4) udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 9,1%,
5) udział zadań zleconych w wydatkach ogółem – 33,6%, w wydatkach bieżących
– 37,0%,
6) zadłużenie ogółem- „0” zł,
Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Sztum:
1) dochody – 89.318.952 zł (99,8% planu),
2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 13.428.602 zł (104,7%
planu), spadek wpływów o 5,0% w stosunku do 2019 r. , udział w dochodach
ogółem 15,0%,
3) podatek od nieruchomości – 10.954.214 zł ( 100,3% planu) ,wzrost wpływów
o 0,8% w stosunku do 2019 r., udział w dochodach ogółem - 12,3 %,
4) dotacje rozwojowe pozyskane ze środków UE – 1.638.829 zł, udział w dochodach
ogółem - 1,8 %
5) dochody z majątku – 3.704.977 zł, udział w dochodach ogółem – 4,1 %,
6) wydatki – 86.486.275 zł (91,8% planu),
7) wydatki bieżące – 78.628.929 zł,
8) wydatki majątkowe - 7.857.346 zł,
9) wynik budżetu – nadwyżka – 2.832.677 zł,
Wykonanie wydatków majątkowych:
1) wydatki majątkowe – 7.857.346 zł ( 84,91%), obejmują łącznie nakłady na 31
inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
2) główne inwestycje o łącznej wartości 6.239.572 zł to:
a) Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną–
2.133.287 zł, w strukturze wydatków majątkowych ogółem 27,1%,
b) Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo- 1.778.913 zł, w strukturze
wydatków majątkowych ogółem 22,6%,
c) Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście
i Gminie Sztum – 1.215.284 zł, w strukturze wydatków majątkowych ogółem
15,5%,
d) Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze– 622.373 zł.,
w strukturze wydatków majątkowych ogółem 7,9%,
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e) Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie – 489.715 zł, w strukturze
wydatków majątkowych ogółem 6,2%.
Wieloletnia prognoza finansowa
1) nadwyżka operacyjna za 2020 r. - 6.985.046 zł,
2) prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata:
a) 2021 r. – 1.400.576 zł,
b) 2022 r. – 2.355.892 zł,
c) 2023 r. - 1.631.380 zł,
d) 2024 r. – 1.738.827 zł.
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STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2020 R.
Wydatki bieżące

Wydatki majatkowe

9%

91%

3. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Ważnym elementem aktywizacji społeczności wiejskiej naszej gminy jest fundusz sołecki.
Głównym założeniem utworzenia funduszu sołeckiego jest to, że środki finansowe
wyodrębnione w budżecie gminy mają wpływ na aktywność społeczną i inicjatywy
obywatelskie. Zaletą funduszu sołeckiego jest zaangażowanie lokalnych społeczności w proces
decyzyjny w ramach, którego mieszkańcy sołectwa współdecydują o przeznaczeniu
publicznych pieniędzy na wybrane przez siebie inwestycje lub inne zadania. W roku 2020 dla
wszystkich sołectw został utworzony Fundusz Sołecki, zgodnie z uchwałą nr XXXIV.279.2017
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Wysokość funduszu sołeckiego ustalana jest jako iloraz
liczby mieszkańców zamieszkujących dane sołectwo oraz kwoty bazowej. Im więcej osób
zamieszkuje dane sołectwo tym większa kwota jest przeznaczana na realizację zadań.
W tabeli poniżej przedstawiono wykaz zadań oraz wysokości kwot w rozbiciu na poszczególne
sołectwa.
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Lp. Nazwa sołectwa
1.
Barlewice

2.

Biała Góra

3.

Ul. Domańskiego

4.

Czernin

5.

Gościszewo

6.
7.

Gronajny
Kępina

8.

Koślinka

9.

Koniecwałd

10.

Nowa Wieś

Nazwa zadania
Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi
Zakup artykułów spożywczych na spotkania integracyjne
mieszkańców
Zakup i transport pomieszczenia gospodarczego – składzik
na majątek sołectwa wraz z wykonaniem podłoża pod
pomieszczenie gospodarcze
Zakup szafy, stołów i krzeseł na świetlicę wiejską:
- stoły
- krzesła
- szafa (zabudowa na zgromadzone naczynia, sztućce)
Modernizacja drogi gminnej „Szwedzkiej„ płytami yumbo
Zakup namiotu – pawilon
Położenie chodnika przy ul. Donimirskich oraz wymiana
chodnika przy ul. Akacjowej – droga gminna
Zakup i remont luster drogowych 2 szt.
Wyposażenie świetlicy w Czerninie:
- zakup gry szachy
- zakup gry piłkarzyki model leeds gokg
- zakup gry Cymbergaj Phoenix
- zakup 6 stołów kwadratowych
- zakup 24 krzeseł do świetlicy
Zakup i montaż mebli z wyposażeniem kuchni w świetlicy
wiejskiej w Gościszewie:
- Meble z dostawą i montażem
- Wyposażenie kuchni ( lodówka, mikrofalówka, płyta
indukcyjna, zmywarka, piekarnik), dotacja SCK
Zakup ławek i stołu na plac zabaw w miejscowości Węgry
Remont OSP Gościszewo: w.c. i kuchnia
Pokrycie remontu świetlicy w Gronajnach, dotacja SCK
Utwardzenie drogi położonej na działce nr 35 ok 400 mb.
kruszywem odcinek między utwardzonymi odcinkami drogi
płytami jumby
Wymiana zniszczonej huśtawki z wysokim siedziskiem oraz
zwykłym
Poszerzenie wejścia cmentarnego + stojak na rowery oraz
odbudowa schodków,
Montaż halogenu przy świetlicy oraz wejścia na drogę
Budowa wiaty na dużym boisku wraz z dokumentacją
Remont chodnika
Wyposażenie placu zabaw przy osiedlu Leśnym zakup i
montaż
- karuzela tarczowa śr. 150 z montażem
- huśtawka ważka z montażem
- sprężynowiec traktor z montażem
- huśtawka podwójna z montażem
Ławka piknikowa z montażem

Kwota
23.000,673,9 000,-

1 600,2 000,4 582,7 315,
4 500,32 000,4 000,354,890,1 600,1 080,1 680,16 000,-

6 000,19 604,17 141,17 515,-

4 300,9 000,928,16 500,12 831,-

4 800,4 400,3 400,4 900,2 200,-
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11.

Piekło

12.

Parowy

13.

Pietrzwałd

14.

Postolin

15.

Sztumskie Pole

16.

Sztumska Wieś

17.

Uśnice

18.

Zajezierze

Ogrodzenie placu zabaw z samozamykającą się bramą
Dokumentacja projektowa - ogrodzenia
Ogrodzenie placu zabaw w centrum wsi oraz boiska przy
budynku byłej szkoły(zakup siatki, 2 bram, 2 bramek
małych , drutu, naciągaczy)
Zakup namiotu gastronomicznego z nadrukiem o
wymiarach 3 x 6
Zakup krzeseł 25 sztuk do świetlicy
Uzupełnienie oświetlenia drogi gminnej pod. Ewidencji
działki nr 6 o trzy punkty świetlne na istniejących słupach
energetycznych
Zakup i montaż nowej wiaty i karuzeli na plac zabaw wraz
z projektem zagospodarowania mienia
Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w
Postolinie
Zakup i montaż płyt ażurowych przed świetlicą o pow.
Około 150 m
Modernizacja dróg płytami yumbo Sztumskie Pole od ul.
Długiej do ul. Polanka około 600 mb.
Zakup namiotu o wymiarach 3 x 6
Kosztorys – dokumentacja projektowa ogrodzenia
Ogrodzenie placu zabawa w Sztumskiej Wsi (ogrodzenie
modułowe)
Dołożenie trzeciej płyty, uzupełnienie na drodze do
Galwanizernia oraz naprawa płyt i uzupełnienie płyt w
miejscach wyznaczonych przez Radę Sołecką
Doświetlenie miejscowości, zakup lamp
Lampy oświetleniowe w wybranych punktach sołectwa
Zwalniacz prędkości z montażem

4 885,2 000,15 000,-

3 500,2 011,10 484,-

14 603,35.030,12 865,20 000,1 000,2 500,23 169,24 047,-

6 000,16 458,5 000,-

Mieszkańcy sołectw byli zobowiązani do końca września 2019 r., do podjęcia uchwał
określających zadania jakie będą realizowane, w ramach przyznanych środków w roku 2020.
Sołectwa, za pośrednictwem funduszu, mogą wspierać lokalne przedsięwzięcia oraz inicjatywy
swoich mieszkańców. Sołectwa uzyskują środki na finansowanie niewielkich, ale istotnych dla
społeczności wiejskich działań, które służą poprawie życia mieszkańców danego sołectwa.
4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego raportu
5. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
5.1)

STRATEGIA ROZWOJU GMINY
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2020 została podjęta Uchwałą
Rady Miejskiej w Sztumie nr XXXIX/380/2014 z dnia 8 marca 2014 r. Jest jednym
z najważniejszych dokumentów, będących narzędziem dla podejmowania decyzji dotyczących
rozwoju gminy. Zawarte w Strategii cele i kierunki dotyczą najważniejszych obszarów życia
społeczno-gospodarczego gminy i są kluczowymi wyznacznikami dla samorządu gminy,
w celu zaspokajania potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
Sztum stanowi ważny dokument programowy, w oparciu o który burmistrz wraz Radą Miejską
prowadzą aktywną politykę rozwoju lokalnego. Strategia umożliwia aplikowanie o środki ze
źródeł zewnętrznych, zarówno zagranicznych jak i krajowych.
Obszary priorytetowe obejmują: konkurencyjną gospodarkę, prężny kapitał ludzki
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i efektywną przestrzeń.
W 2018 r. uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie nr XLIX.408.2018 z dnia 14 czerwca
2019 r. w sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2020”,
dokonano aktualizacji strategii w związku z koniecznością uwzględnienia w niej nowych zadań
przewidzianych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach funduszy zewnętrznych, m.in.
o środki z funduszy europejskich w latach 2014 – 2020, tj. projektu rewaloryzacji zabytkowego,
nieczynnego cmentarza z ogrodzeniem, kaplicą i układem zieleni oraz budynku wieży ciśnień,
zlokalizowanych przy ul. Kochanowskiego w Sztumie.
Zaktualizowano również zapisy Strategii Miasta i Gminy Sztum w zakresie działań
związanych z zagospodarowaniem Wzgórza Zamkowego w Sztumie, w związku
z przekazaniem w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa, Zamku Sztumskiego, na cel
publiczny związany z opieką nad zabytkami.
W 2019 r. uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie nr XIV.88.2010 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2020”, dokonano
kolejnej aktualizacji strategii w związku z wprowadzeniem działań związanych z rozwojem
proekologicznej infrastruktury technicznej tj. budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków
w Sztumskim Polu w celu dostosowania do dyrektywy europejskiej i przyjmowania ścieków
przemysłowych wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych oraz budową Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Pod koniec 2020 r. podpisano umowę z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju Sp. K.
z siedzibą w Poznaniu na opracowanie: „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 20212030 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”
Z rezultatów wdrażania poszczególnych celów zawartych w strategii, corocznie jest
przygotowywane sprawozdanie z realizacji tego dokumentu, stanowiące Załącznik nr 2 do
niniejszego raportu.
5.2) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW PRZESTRZENNEGO
ZAGOSPODAROWANIA GMINY
Gmina Sztum posiada Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta i Gminy Sztum uchwalone zmianą uchwały nr XXII.166.2020 z dnia 29 lipca 2020 r.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, burmistrz raz w trakcie
trwania kadencji dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.
Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
i planów miejscowych miasta i gminy Sztum dokonana została w lutym 2016 r. i zatwierdzona
uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie nr XXI.162.2016 w dniu 30 marca 2016 r.

5.3) MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gmina Sztum posiada aktualnie 11 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
o łącznej powierzchni 1069 ha, co stanowi 5,9 % objęcia powierzchni Miasta i Gminy Sztum
planami miejscowymi.
W mieście Sztum 18,7% terenu jest objęte planami miejscowym, natomiast w gminie Sztum
wskaźnik ten wynosi odpowiednio 5,6%. W roku 2020 zostały uchwalone 2 zmiany planu
miejscowego: w mieście Sztum (lokalizacja windy dla niepełnosprawnych przy budynku
UMiG) oraz w Koniecwałdzie i Kępinie (zmiana lokalizacji obwodnicy), oraz przystąpiono do
opracowania 2 planów miejscowych: w Sztumie przy ul. Reja na tereny mieszkaniowe
wielorodzinne, oraz w Górkach na tereny produkcyjno-usługowe; 4 zmian planów
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miejscowych: 2 w mieście Sztum - przy ul. Kochanowskiego i na Placu Wolności - pod błękitną
i zieloną infrastrukturę, w Nowej Wsi pod lokalizację OZE oraz w Koniecwałdzie i Kępinie
(likwidacja drogi w terenach inwestycyjnych).

5.4) PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
Stan zasobu mieszkaniowego:
W skład zasobu mieszkaniowego Gminy Sztum wchodzą lokale mieszkalne mieszczące się
w budynkach stanowiących w całości własność Gminy oraz lokale mieszkalne mieszczące się
w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina jest współwłaścicielem
nieruchomości.
Lokale mieszkalne zasobu mieszkaniowego Gminy, zarządzane przez PWiK:
Liczba lokali
Powierzchnia
Liczba budynków
lokali (m2)
Budynki gminne
235
10 339,89
59
miasto
poza
miastem
36
23
Budynki wspólnot
234
10 222,94
84
mieszkaniowych
miasto
poza miastem
72
12
razem
469
20 562,83
143
Gmina dysponuje pomieszczeniem tymczasowym o powierzchni 18,28 m2, mieszczącym się
w budynku komunalnym na terenie miasta. 33 lokale zajmowane są na zasadach najmu
socjalnego.
Umowa najmu socjalnego lokalu zawierana jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat.
Zgodnie z obowiązującą uchwałą, możliwe jest przedłużenie takiej umowy, w przypadku kiedy
dotychczasowy najemca nie może we własnym zakresie zaspokoić swoich potrzeb
mieszkaniowych i nadal spełnia przesłankę niskich dochodów w rozumieniu uchwały.
W uzasadnionych przypadkach, nowa umowa może dotyczyć innego lokalu.
Z dniem 1 stycznia 2008 r. zarządzanie zasobem mieszkaniowym, Gmina powierzyła
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie.
1. Pierwotna umowa GL/I/200/2007 z dnia 31.12.2007 r. w trakcie jej obowiązywania
ulegała zmianom, w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań dla zapewnienia
racjonalnego gospodarowania zasobem.
2. Z dniem 1 sierpnia 2018 r. weszła w życie umowa PM.VIII.08.2018 r. modyfikująca
dotychczas obowiązujące uprawnienia i obowiązki Zarządcy, którym w dalszym ciągu
jest PWiK Sp. z o.o. w Sztumie.
3. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym obejmuje w szczególności następujące czynności:
1) Zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów najmu lokali,
2) Naliczanie, rozliczanie i windykacja należności związanych z utrzymaniem lokali
zasobu,
3) Prowadzenie ewidencji księgowo-finansowej wpływów i wydatków,
4) Prowadzenie imiennych kartotek finansowych najemców,
5) Realizowanie zmian wysokości czynszu,
6) Rozpatrywanie spraw z wniosku o rozłożenie należności na raty,
7) Zawieranie umów na dostawę mediów do budynków zasobu,
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8) Realizacja przeglądów technicznych zasobu,
9) Ubezpieczenie zasobu,
10) Realizacja remontów i modernizacji zasobu.
W kolejnych latach obowiązywania programu nie przewiduje się zmiany w zakresie
zarządzania.
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu
Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 8a ustawy czynsz obejmuje w szczególności następujące koszty:
1. Koszty utrzymania właściwego stanu technicznego nieruchomości oraz przeprowadzanych
remontów,
2. Zarządzania nieruchomością,
3. Utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania
4. Ubezpieczenia nieruchomości,
5. Inne, o ile wynikają z umowy.
Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób
Gminy Sztum ustalane są w oparciu o stawkę bazową z uwzględnieniem czynników
obniżających oraz podwyższających wartość użytkową lokalu, w szczególności:
1. Położenie budynku,
2. Położenie lokalu w budynku,
3. Wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu.
Przy ustalaniu wysokości podwyższenia czynszu należy mieć na względzie zarówno
konieczność utrzymania zasobu mieszkaniowego we właściwym stanie technicznym jak
i zapewnienie pozyskania środków na remonty i modernizację zasobu.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 31.2019 r. Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 marca 2019
r. od 1 sierpnia 2019 r. stawka bazowa czynszu wynosi 5,50 zł/m2. Co do zasady może być ona
podnoszona nie częściej niż raz w roku, co najmniej o roczną stopę inflacji za poprzedni rok.

c. o

Czynniki podwyższające stawkę bazową:
14%

gaz przewodowy

13%

łazienka

13%

Czynniki obniżające stawkę bazową:
brak wc w budynku
14%
wc wspólne lub poza mieszkaniem

7%

brak inst. wodociągowej

7%

brak inst. kanalizacyjnej

7%

ślepa kuchnia, suterena

5%

Barak

14%

budynek do rozbiórki

15%
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budynek poza miastem

5%

1. Łącznie zniżka stawki czynszu nie może przekroczyć 50% stawki bazowej,
2. Stawka czynszu najmu lokalu socjalnego wynosi 50% najniższej obowiązującej stawki
czynszu; do ustalenia czynszu najmu lokalu socjalnego nie stosuje się czynników
podwyższających i obniżających wartość użytkową lokalu,
3. Stawka czynszu najmu pomieszczenia tymczasowego odpowiada wysokości stawki
czynszu najmu lokalu socjalnego.
Zamiana
Gmina umożliwia dokonywanie zamian lokali z przyczyn ekonomicznych: najemcom
posiadającym zaległości w opłatach czynszu i opłat za media umożliwia zamiany lokali
w ramach zasobu na mniejsze i tańsze w eksploatacji; najemcom o wyższych dochodach,
chętnych do poprawy warunków mieszkaniowych umożliwia zamiany lokali w ramach zasobu
na lokale o wyższym standardzie.
5.5) INFORMACJA O ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
Gmina Sztum jest właścicielem gruntów, które podzielone są na 4 obręby ewidencyjne
położone w granicach miasta o powierzchni 95,1496 ha o wartości 17 597 920,34 zł. Grunty
położone poza miastem to 18 obrębów geodezyjnych: Barlewice, Biała Góra, Cygusy,
Gościszewo, Gronajny, Kępina, Koniecwałd, Koślinka, Michorowo, Nowa Wieś, Piekło,
Pietrzwałd, Polaszki, Postolin, Sztumskie Pole, Sztumska Wieś, Uśnice i Zajezierze,
stanowiące własność Gminy Sztum o powierzchni 462,5608 ha o łącznej wartości 17 556
796,07 zł (stan na 31 grudnia 2020 r.)
Ponadto Gmina posiada grunty w użytkowaniu wieczystym i użytkowaniu stanowiące jej
własność.
Powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie osobom fizycznym i prawnym
z przeznaczeniem m.in. na cele mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne czy prowadzenie
działalności gospodarczej, wynosi 31 6548,18 ha o wartości 11 360 472,23 zł.
Na terenie miasta, w obrębie ewidencyjnym nr 2 oraz na terenie obrębu ewidencyjnego
Sztumskie Pole znajdują się grunty o łącznej powierzchni 0,1525 ha, które są własnością
Skarbu Państwa, a prawo użytkowania wieczystego posiada Gmina Sztum.
Wpływ ze sprzedaży nieruchomości łącznie za 2020 r. wyniósł 521 410,38 zł. Na rzecz
najemców sprzedano 16 lokali mieszkalnych, do których zastosowano głównie bonifikatę
w wysokości 70% wartości nieruchomości. W przypadku lokali Pietrzwałd 22 zastosowano
bonifikatę w wysokości 90% wartości nieruchomości w związku z jednoczesną sprzedażą
wszystkich lokali w budynku. W przypadku lokalu przy ul. Mickiewicza 2/10 zastosowano
bonifikatę w wysokości 50% wartości ze względu na zakup nieruchomości na raty.
W drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych sprzedano 2 działki, działka nr 6 o pow. 775 m2 w miejscowości Sztumskie Pole,
działka nr 332/34 o pow. 29 m2 w miejscowości Gościszewo, za łączną kwotę 42 049,00 zł.
Działka nr 6 w Sztumskim Polu została sprzedana na raty (pierwsza rata płatna przy akcie
notarialnym wyniosła 7 699,80 zł).
W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 1 działkę z przeznaczeniem na
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, działka nr 223/18 o pow. 1451 m2 w miejscowości
Biała Góra, za kwotę 65 076,84 zł brutto.
Nie wydano decyzji administracyjnych dotyczących przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności działek. Przekształcenie użytkowania wieczystego działek
zabudowanych na cele mieszkaniowe następowało w drodze zaświadczeń, zgodnie z ustawą
z dnia 20 lipca 2018 roku przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W związku
12 | S t r o n a

z przekształceniem w roku 2020 ubyło 4,4011 ha powierzchni, co stanowi wartość
1 975 534,87zł
Gmina Sztum ma zawartych 405 umów dzierżaw i najmu o łącznej powierzchni 155,7050 ha.
Na terenie gminy obowiązuje 198 umów o powierzchni 141,2400 ha, a na terenie miasta
zawartych jest 207 umów o powierzchni 14,4650 ha.
Na terenie miasta i gminy Sztum obowiązują 42 umowy użyczenia na nieruchomości gruntowe,
budynkowe i lokalowe (w gminie 20 umów, a w mieście 22).
Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Sztum są w trwałym zarządzie
przedszkoli i szkół znajdujących się na terenie miasta i gminy. Znajdują się one
w miejscowościach: Gościszewo, Nowa Wieś, Czernin oraz w Sztumie.
Ogółem nieruchomości gruntowe na których ustanowiony jest trwały zarząd, to 20 działek
o łącznej powierzchni 7,3901 ha.
5.6) PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI (art. 87 ustawy o ochronie zabytków)
Program Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2020 został podjęty Uchwałą Rady Miejski
w Sztumie nr XXIV.189.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. Jest dokumentem uzupełniającym
w systemie planowania przestrzennego. Program przygotowywany został w oparciu o Gminną
i Wojewódzką Ewidencję Zabytków oraz został zaopiniowany przez Pomorskiego
Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Założeniem programu jest uwzględnienie uwarunkowań
ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie
z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej; zahamowanie procesów
degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; wyeksponowanie
poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; podejmowanie działań
zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych
oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad
zabytkami.
Wykonano remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Nowowiejskiego 14I
w kwocie 120 000 zł, wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków.
W 2020 roku przyznano Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła
w Postolinie dotację celową w wysokości 160 000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - remontu muru
przykościelnego na długości 132,37 m.b.– etap I.
Wykonano chodnik jako etap I w ramach zadania budżetowego „Rewaloryzacja obiektów
zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych” na terenie zabytkowego cmentarza
katolicko-ewangelickiego oraz wieży ciśnień zlokalizowanych przy ul. Kochanowskiego
w Sztumie. W ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2020, Ochrona
zabytków - złożono również wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkowej kapliczce zlokalizowanej na w/w
cmentarzu.

5.7) WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
Najnowsza aktualizacja Planu została przyjęta przez Radę Miejską w Sztumie uchwałą
nr XIV.92.2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2019- 2022.
Najważniejszym zadaniem wynikającym z przedmiotowego planu jest budowa oczyszczalni
ścieków w Sztumskim Polu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. Ponadto plan
zakłada realizację inwestycji polegających na zakupie pomp i innych urządzeń oraz
przygotowanie dokumentacji w tym zakresie, realizację II etapu modernizacji oczyszczalni
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ścieków w Sztumskim Polu, modernizację wieży ciśnień w Sztumie, zbiornik retencyjny wraz
z odcinkiem sieci wodociągowej Sztumska Wieś, Parowy, modernizację układu sterowania na
przepompowniach i sieci kanalizacyjnej Koniecwałd – Gronajny, modernizację sieci
kanalizacyjnej na Os. Przyleśnym w Czerninie, modernizacje przepompowni: P1-Reja, przy ul.
Chopina i ul. Barczewskiego.
Przygotowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Plan jest zgodny
z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Sztum, które nie wyklucza realizacji ujętych w planie inwestycyjnym zadań. Ponadto jest
zgodny z wydaną na rzecz przedsiębiorstwa decyzją nr R-I-7033/16/02 z dnia 16.12.2002 r.
stanowiącą zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.

5.8) PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Uchwałą nr XVII.126.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Sztumie przyjęła
do wdrożenia Plan działań na rzecz zrównoważonej energii – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Miasta i Gminy Sztum do roku 2020.
Plan działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta
i Gminy Sztum do 2020 roku jest narzędziem realizacji polityki energetycznej gminy miejskowiejskiej Sztum. Świadome i aktywne kreowanie tej polityki wymaga poznania stanu
bazowego zużycia energii i towarzyszących emisji w poszczególnych sektorach. Dopiero
wówczas można zaproponować pewne działania zapobiegawcze lub naprawcze, czemu służy
niniejszy dokument. Ponadto dokument ten ma umożliwić staranie się o dofinansowanie ze
środków zewnętrznych (np. RPO- Regionalny Program Operacyjny, POIiŚ- Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) dla zaplanowanych działań.
Realizacja Planu przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych,
zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii,
poprawy efektywności energetycznej (budynków i instalacji) oraz wpłynie na poprawę jakości
powietrza. Wpisuje się tym samym w ramy polityki energetycznej na poziomie krajowym
i unijnym. Dokument ten jest zgodny z polityką energetyczną przedstawianą w dokumentach
strategicznych szczebla lokalnego, wojewódzkiego, krajowego i Unii Europejskiej.
Nadrzędnym celem Planu jest ograniczenie emisji CO2 na terenie gminy o przynajmniej 20%
w stosunku do roku bazowego (2008 r.). Cel ten może zostać osiągnięty w wyniku realizacji
działań poprawiających efektywność energetyczną (budynków, instalacji itd.), zmniejszających
udział konwencjonalnych źródeł energii, a także przez optymalizację wykorzystania energii
i stosowanie odnawialnych jej źródeł.
Dzięki przeprowadzeniu inwentaryzacji zużycia energii i emisji CO2 w roku bazowym 2008r.,
ale także w odniesieniu do sytuacji aktualnej (zarówno na poziomie lokalnym, jak
i w kontekście polityki energetycznej kraju i UE) zostały określone obszary problemowe oraz
cele strategiczne i szczegółowe niniejszego dokumentu. Pozwoliło to na zaplanowanie
konkretnych działań, których realizacja przyczyni się do poprawy jakości powietrza,
zmniejszenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych oraz do zwiększenia udziału energii
ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym gminy. Zaplanowane działania skupiają się
także na podnoszeniu świadomości pro-energetycznej mieszkańców oraz ich aktywnym
włączeniu się w kreowanie gospodarki niskoemisyjnej gminy.
W roku 2020 realizowano następujący projekt unijny wpisujący się w założenia Planu
działań na rzecz zrównoważonej energii – Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta
i Gminy Sztum do 2020 roku: projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki
Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum”
Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPPM.10.03.01-22-0014/16-00 z dnia 25 września
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2018 r. aneks nr 1 z dnia 14 października 2020 r. w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia,
Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Beneficjent/Partner wiodący – Gmina Mikołajki Pomorskie
Partnerzy – Miasto i Gmina Sztum
Przedmiot projektu: Zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną na
terenie Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Miasta i Gminy Sztum.
Cel główny projektu: Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Miasta i Gminy Sztum.
Cele szczegółowe projektu:
a. zmniejszenie nakładów finansowych wydatkowanych przez Gminę Mikołajki
Pomorskie, Miasto i Gminę Sztum oraz mieszkańców;
b. zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych podczas produkcji energii cieplnej
c. poprawa stanu zdrowia mieszkańców
d. poprawa stanu środowisk naturalnego.
Planowane efekty:
a. dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej – 1,49 MW
b. szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 697,00 tony równoważnika
CO2.
Wartość projektu wg. umowy o dofinansowanie projektu:
Wydatki całkowite: 3 514 618,33 zł, w tym Miasto i Gmina Sztum: 2 398 388,91 zł.
Wydatki kwalifikowalne: 3 377 865,67 zł, w tym Miasto i Gmina Sztum: 2 303 325,21 zł.
Dofinansowanie: 2 871 185,81 zł, w tym Miasto i Gmina Sztum: 1 957 826,40 zł.
Termin zakończenia realizacji projektu: do 31 grudnia 2020 r.
5.9) STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie
Sztum na lata 2014-2020 stanowi narzędzie ułatwiające prowadzenie skutecznej polityki
społecznej. Pozwala na koordynację działań podejmowanych przez wszystkie podmioty, aby
aktywność społeczna była efektywnie wykorzystana i odniosła jak najlepsze wyniki. W 2020
roku podejmowano aktywne działania, ażeby Miasto i Gmina Sztum stało się miejscem
wysokiej aktywności zawodowej i społecznej, dobrze funkcjonującej rodziny, bogatym
w ofertę kulturalno-rekreacyjną, przyjaznym mieszkańcom, wśród liderów zrównoważonego
rozwoju województwa pomorskiego.
Wyznaczone w przedmiotowej strategii cele ukazują 3 główne kierunki działań:
1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Podejmowane działania skierowane są
bezpośrednio na osoby potrzebujące wsparcia oraz zagrożone wykluczeniem społecznym,
z uwagi na ubóstwo, przemoc w rodzinie, niepełnosprawność, bezdomność, uzależnienia,
długotrwałe bezrobocie czy wiek.
2. Aktywizacja
mieszkańców. Odbiorcami działań są wszyscy mieszkańcy,
z uwzględnieniem w szczególności osób, które nie są zagrożone wykluczeniem społecznym.
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Priorytetem podejmowanych działań jest szerzenie pozytywnego nastawienia do osób
potrzebujących wsparcia oraz zachęcanie do udzielania im pomocy.
4. Zintegrowanie i uskutecznienie systemu pomocy społecznej. Odbiorcami działań, które
mają za zadanie wzmocnienie systemu pomocy społecznej, są pracownicy pomocy
społecznej oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób potrzebujących.
3.

Powyższe cele strategiczne, które uszczegółowione są celami operacyjnymi, pozwalają na
skorelowanie podejmowanych działań oraz kompleksowe wsparcie mieszkańców Miasta
i Gminy Sztum. Szczegółowa analiza podejmowanych w 2020 roku działań w zakresie
poszczególnych celów zawiera corocznie sporządzany raport z realizacji Strategii Integracji
i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Sztum na lata 2014-2020.
5.10) GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
I. Zgodnie z art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.) w 2020 roku Miasto i Gmina
Sztum realizowało Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Sztum na lata
2019 – 2021, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr III.22.2018 z dnia 28
grudnia 2018 r. Finansowanie w/w programu odbywa się w ramach środków budżetu gminy
Sztum, budżetu państwa oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł, a jego
koordynacją zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie.
Głównym celem Programu jest skuteczny system opieki nad dzieckiem i rodziną
sprzyjający właściwemu jej rozwojowi w Mieście i Gminie Sztum. Gminny Program
Wspierania Rodziny adresowany jest w szczególności do rodzin mających problemy
opiekuńczo-wychowawcze, zagrożonych odebraniem dzieci i umieszczeniem ich w pieczy
zastępczej oraz rodzin, którym zostały odebrane bądź ograniczone prawa rodzicielskie.
Monitorowanie w/w programu odbywa się na podstawie sporządzonej
sprawozdawczości w corocznej ocenie zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdaniu
merytorycznym, w tym na podstawie danych statystycznych uzyskanych od partnerów
wspierających realizację poszczególnych celów założonych w programie. W terminie do
31 marca każdego roku Burmistrz Miasta i Gminy Sztum składa Radzie Miejskiej w Sztumie
roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby
związane z realizacją zadań. Dodatkowo sporządzane są sprawozdania rzeczowo - finansowe
z zakresu wspierania rodziny, które przekazane zostają wojewodzie w wersji elektronicznej,
z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
II. Wnioski z ostatniego rocznego sprawozdania z realizacji programu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie w roku 2020 zatrudniał trzech
asystentów rodziny, którzy objęli wsparciem łącznie 31 rodzin (w tym 77 dzieci)
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wydatkowana
kwota ogółem na wynagrodzenia asystentów rodziny wyniosła 47 810,22 zł.
Kolejną formą pomocy na rzecz rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych jest rodzina wspierająca, która przy współpracy z asystentem
i pracownikiem socjalnym pomaga w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu
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gospodarstwa domowego oraz kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
W 2020 roku w ramach przedmiotowego zadania na terenie Miasta i Gminy Sztum zostały
podpisane 3 umowy na pełnienie funkcji rodziny wspierającej dla łącznie 2 rodzin.
Wydatkowana kwota ogółem wyniosła 5 252,53 zł.
Ponadto Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie współfinansuje pobyt
dzieci w pieczy zastępczej bądź w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W 2020 roku
współfinansowano pobyt dzieci w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na
łączną kwotę 85 133,86 zł, natomiast w placówce opiekuńczo-wychowawczej na łączną kwotę
136 653,61 zł. Podkreślić należy, że w pieczy zastępczej przebywało 35 dzieci, w tym 21
w rodzinach zastępczych spokrewnionych i zawodowych, a 14 w placówkach opiekuńczowychowawczych. W 2020 r. sześcioro dzieci opuściło pieczę zastępczą, w tym troje dzieci
w związku z ukończeniem 18 roku życia oraz troje dzieci z uwagi na powrót do rodzin
biologicznych.
5.11) GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA
I GMINY SZTUM
I.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum określa sposób realizacji zadań
własnych gminy wynikających z art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2277 ze
zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
(t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2050).
Kluczową rolę w działaniach podejmowanych w ramach Programu odgrywa Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie, której obsługę organizacyjnotechniczną od roku 2013 sprawuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie.
Z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum sporządzane jest corocznie
sprawozdanie w terminie do dnia 31 marca, które przedkładane zostaje Burmistrzowi Miasta
i Gminy Sztum.
Wnioski z ostatniego rocznego sprawozdania z realizacji Programu.
1. W ramach wdrażania procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego w 2020 r.:
a) odbyło się 69 posiedzeń komisji, na których motywowano do zaprzestania picia
i poddania się leczeniu (na 49 osób zaproszonych zgłosiło się 36 osób -73,47 %);
b) skierowano 15 spraw do Sądu Rejonowego w Kwidzynie o leczenie odwykowe osób
uzależnionych;
c) Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Sztumie pełniła dyżury w ramach Punktu Konsultacyjnego „Krokus”, podczas
których udzielała informacji o działalności GKRPA i możliwości podjęcia terapii (40
dyżurów);
d) udzielono pomocy psychologicznej, prawnej i terapeutycznej dla rodzin z problemem
uzależnień oraz przemocy w rodzinie (97 porad prawnych, 125 porad
psychologicznych, 94 porady dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz 240 porad
II.

17 | S t r o n a

udzielonych przez terapeutę ds. uzależnień).Ogółem w roku 2020 specjaliści z Punktu
Konsultacyjnego „Krokus” udzielili 556 porad.
2. W ramach działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, środki z Programu
przeznaczono na:
a) realizację rekomendowanego programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”. Program
został skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie (150 uczniów z 3
klas III i 3 klas I). Uczniowie zostali wyposażeni w wiedzę na temat zapobiegania
uzależnieniom i innym destrukcyjnym zachowaniom oraz nieprawidłowej adaptacji
społecznej.
b) realizację programu profilaktycznego NOE. Program został skierowany do uczniów
Zespołu Szkół w Sztumie (65 uczniów z klas II) i Zespołu Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach (64 uczniów z 3 klas II). Uczniowie zwiększyli swoją wiedzę na temat
negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych, zwrócono uwagę na istotę
uzależnienia oraz współuzależnienia.
c) realizację zajęć edukacyjno-profilaktycznych: W Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie
zorganizowano kulinarne zajęcia terapeutyczne pn. „Pyszne wtorki”. Podczas zajęć
terapeutycznych odbyły się m.in. zajęcia dot. zasad zdrowego żywienia i wpływu diety
na samopoczucie i zdrowie oraz zajęcia rozwijające zdolności kulinarne. Łącznie odbyły
się 32 godziny zajęć, w których udział wzięło 61 dzieci uczęszczających do świetlicy
socjoterapeutycznej.
d) organizację działań informacyjno-profilaktycznych:
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie w dniach 24,26,27 lutego
2020 r. zrealizował akcję informacyjną o nazwie ,,OTWARTE DRZWI”. Akcja
zrealizowana została w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Celem akcji
było zwiększenie dostępności oferty specjalistycznej pomocy osobom/rodzinom
uwikłanym w problem przemocy domowej. Dyżury w ramach ww. akcji pełnili
pracownicy oraz psycholog MGOPS.
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie przekazał 15 kobietom
z terenu Miasta i Gminy Sztum doświadczających przemocy w rodzinie zestawy
kosmetyków w ramach projektu ShoeBox.
 Pracownicy MGOPS w Sztumie ubrani w żółte koszulki z napisem „Woda-tak.
Alkohol – nie. Kampania STOP FAS” włączyli się w akcję Światowego Dnia FAS,
która organizowana jest zawsze w dziewiątym dniu dziewiątego miesiąca każdego
roku. Z uwagi na działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej
COVID-19 nie przeprowadzono w tym roku pogadanek czy spotkań edukacyjnych
dot. konsekwencji spożywania alkoholu w ciąży, jednakże przekazano do placówek
oświatowych z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Szpitala Polskiego w Sztumie
profilaktyczne materiały edukacyjne.
 Przeprowadzono konkurs plastyczny pn. „Stop przemocy”, który został
skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum.
Konkurs został ogłoszony w związku z przypadającym w dniu 02 października
Międzynarodowym Dniem bez Przemocy. Celem konkursu było m.in. podnoszenie
świadomości i wrażliwości dzieci oraz młodzieży na temat negatywnych
konsekwencji wynikających ze stosowania i doświadczania przemocy, jak również
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rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych dzieci i młodzieży.
Przeprowadzono konkurs na wykonanie filmu/spotu, którego tematem było
przeciwdziałanie
przemocy
w
rodzinie,
pokazanie
konstruktywnego
i modelowego sposobu rozwiązania problemu. Konkurs został skierowany do
uczniów szkół z terenu Miasta i Gminy Sztum. Konkurs zorganizowany został
w ramach Międzynarodowego Dnia bez Przemocy, Międzynarodowego Dnia
Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci oraz Międzynarodowego Dnia Eliminacji
Przemocy wobec Kobiet.
e) organizację wypoczynku letniego dla 36 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych lub
ubogich z terenu Miasta i Gminy Sztum. Celem głównym zadania było kształtowanie
osobowości i wspieranie wszechstronnego rozwoju młodego człowieka oraz
przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym, w tym profilaktyka uzależnień
i przemocy.
f) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z wykorzystaniem bazy sportowej
na terenie Miasta i Gminy Sztum poprzez organizowanie zajęć sportowych połączonych
z realizacją programów profilaktycznych – 3 kluby sportowe zorganizowały zajęcia dla
730 dzieci i młodzieży.
g) propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, w szczególności ze
środowisk zagrożonych uzależnieniami z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz
organizowanie zdrowych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego– 2
stowarzyszenia zorganizowały zajęcia dla 140 dzieci i młodzieży.
3. W ramach wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii środki przeznaczono na:
a) promowanie i wspieranie abstynencji oraz zdrowego stylu życia wśród osób
uzależnionych i ich rodzin z terenu Miasta i Gminy Sztum przez Stowarzyszenie – Klub
Abstynenta „Radość i Słońce” w Sztumie oraz Parafię Rzymskokatolicką św. Anny
w Sztumie.
b) propagowanie idei trzeźwościowych na terenie Miasta i Gminy Sztum poprzez
organizację „Dnia Trzeźwości” przez Stowarzyszenie – Klub Abstynenta „Radość
i Słońce” w Sztumie. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na pandemię COVID-19.
c) wspieranie programów profilaktycznych adresowanych do osób uzależnionych od
środków odurzających lub substancji psychotropowych i ich rodzin przez Stowarzyszenie
Monar w Malborku.
4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 1 i 15
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego–
w zakresie tego zadania środki przeznaczono na kontrolę punktów sprzedaży napojów
alkoholowych – w roku 2020 przeprowadzono 13 kontroli w 37 placówkach handlowych
i gastronomicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum.
5. Rynek napojów alkoholowych:
a) liczba zezwoleń określonych w uchwale na sprzedaż napojów alkoholowych poza
miejscem sprzedaży według zawartości alkoholu do 4,5%, od 4,5% do 18% oraz powyżej
18% po 60 zezwoleń, łącznie 180.
b) liczba zezwoleń określonych w uchwale na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu
sprzedaży według zawartości alkoholu do 4,5%, od 4,5% do 18% oraz powyżej 18% po
19 | S t r o n a

20 zezwoleń, łącznie 60.
c) liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży – 40.
d) liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży – 16.
e) liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży – 105.
f) liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży – 24.
g) liczba odebranych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży – 0.
h) w 2020 roku na terenie Miasta i Gminy Sztum sprzedano napoje alkoholowe na kwotę
15.560.551,00 zł.
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. objęto łącznie wsparciem 1 900 mieszkańców Miasta
i Gminy Sztum i wykorzystano kwotę 265.817,00 zł, w tym przekazano organizacjom
pozarządowym na realizację zadań kwotę 134.500,00 zł.
5.12) GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE
I GMINIE SZTUM
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Sztum określa sposób realizacji zadań własnych
gminy wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.).
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie przedkłada sprawozdanie z realizacji
Programu do dnia 31 marca każdego roku Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
Wnioski z ostatniego rocznego sprawozdania z realizacji Programu.
1) W 2020 r. odbyły się 4 posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie.
2) Do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2020 r. wpłynęło 76 - „Niebieskich Kart”,
z czego:
 56 „Niebieskich Kart” założonych przez Komendę Powiatową Policji w Sztumie (KPP),
 2 „Niebieskie Karty” założone przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Sztumie (GKRPA),
 13 „Niebieskich Kart” założonych przez MGOPS w Sztumie,
 3 „Niebieskie Karty” założone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sztumie,
 1 „Niebieska Karta” przekazana przez Zespół Interdyscyplinarny w Malborku,
 1 „Niebieska Karta” przekazana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we
Włocławku.
3) Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie powołuje grupy robocze w celu podjęcia
działań zmierzających do zweryfikowania pozyskanych informacji oraz ewentualnego
zaproponowania działań na rzecz pozytywnej zmiany sytuacji rodzinnej. W roku 2020 odbyły
się 232 posiedzenia grup roboczych.
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4) Instytucje realizujące Program udzielają profesjonalnej pomocy i wsparcia osobom
dotkniętym przemocą oraz świadkom przemocy.
a) Liczba porad udzielonych osobom dotkniętym przemocą – 134
b) Liczba osób objętych poradnictwem oraz pomocą i wsparciem – 185
c) Liczba interwencji kryzysowych – 35
5) Placówki oświatowo-wychowawcze realizują programy psychoedukacyjne z zakresu
umiejętności społecznych.
a) Ilość przeprowadzonych zajęć profilaktycznych z zakresu przemocy – 5
b) Ilość programów i warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców – 150
c) Ilość warsztatów doskonalenia umiejętności społecznych – 94.
6) Członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego biorą udział we wspólnych
szkoleniach. W 2020 roku odbyły się 4 szkolenia. W szkoleniach wzięło udział 5 osób, wszyscy
to członkowie GZI w Sztumie. Ponadto 20 członków Zespołu wzięło udział w 3 spotkaniach
superwizji dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.
5.13) PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
1. Krótkie omówienie
Program współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020 zwany dalej „Programem” przyjęty został Uchwałą
nr XIV.89.2019 Rady Miejskiej w Sztumie w dniu 24 października 2019 r. Projekt Programu
był konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3. poprzez zamieszczenie programu na stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum,
przesłanie projektu lokalnym organizacjom drogą mailową. W dniu 18.09.2019r.
zorganizowano również z tymi organizacjami spotkanie konsultacyjne z w sprawie zadań
publicznych planowanych
w ramach Programu. Projekt Programu przedłożony został
na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, w dniu 15.10.2019 roku. Na
realizację Programu zaplanowano w roku 2020 kwotę 977 175,00 zł, wyższą od planowanej
w Programie współpracy w 2019 roku. Róznica ta wynika głównie ze zmiany formy zlecania
jednego z większych zadań, dotyczacego prowadzenia Klubu Senior + AMATOR oraz
zwiększenia wydatków na zadanie dotyczące zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych
z terenu Miasta i Gminy Sztum.
W ramach otwartego konkursu ofert udzielono dotacji na zadania z zakresu: kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, kultury
fizycznej i sportu na dofinansowanie wkładu własnego realizowanych przez organizacje
pozarządowe projekty grantowe. W formie otwartych konkursów ofert udzielono również
dotacji na realizacje zadań w ramach pomocy społecznej oraz innych zadań realizowanych
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie.
Sztumski samorząd wspierając lokalne organizacje udzielił również stowarzyszeniom 3
pożyczki na realizację projektów grantowych przyznanych z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, dzialanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER”. Dzięki opisanemu wsparciu finansowemu na terenie Gminy Sztum organizacje
zrealizowały projekty dotyczące urządzenia terenu rekreacyjno – wypoczynkowego, placów
zabaw oraz ekologicznych ogródków społecznych. W 2020 roku stowarzyszenia zrealizowały
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jeden projekt w trybie małych grantów, na organizację Mistrzostw Sztumu w Mölkky.
W ramach innego instrumentu działającego w Gminie Sztum tj. inicjatywy lokalnej, grupa
aktywnych mieszkańców zrealizowała zadanie polegające na wymianie ogrodzenia na terenie
placu zabaw w Postolinie. Wkład Gminy polegał na zakupie i przekazaniu materiałów
budowlanych niezbędnych do wykonania prac budowlanych. W ramach ogłoszonego naboru
wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu, w trybie ustawy o sporcie podpisano
12 umów na realizacje zadań publicznych. Wszystkie zadania realizowane przez organizacje
pozarządowe opisane zostały szczegółowo w Sprawozdaniu 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”.
Należy nadmienić, że pandemia Covid-19 oraz wprowadzony reżim sanitarny spowodował, że
część Stowarzyszeń nie przystąpiła do ogłoszonych konkursów lub naborów, niektóre zadania
zostały zrealizowane w mniejszym zakresie niż zakładano to w ofertach.
2. Dziedziny priorytetowe
Za priorytetowe zadania publiczne w roku 2020 Rada Miejska w Sztumie, biorąc pod uwagę
sytuację finansową gminy i potrzeby jej mieszkańców, jak również specyfikę działalności
lokalnych organizacji pozarządowych uznała:
a) ochronę i promocję zdrowia,
b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
c) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
d) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
e) działania na rzecz wspierania rodziny,
f) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
g) naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
h) kulturę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
i) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
j) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
k) ochronę środowiska i przyrody,
l) turystykę i krajoznawstwo,
m) działalność na rzecz organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania
finansowego ich wkładu własnego w celu pozyskania środków finansowych ze źródeł
zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych gminy.
3. Plan i wykonanie budżetu w tym zakresie
Na realizacje zadań publicznych objętych Programem w 2020 roku zaplanowano kwotę w
wysokości 977 175,00 zł, w zakresie:
z czego wydatkowano
2 512,55 zł
turystyka i krajoznawstwo
- 4 000,00 zł
6 000,00 zł z czego wydatkowano
5 000,00 zł
- ochrona i promocja zdrowia
- kultura i ochrona dziedzictwa
32 300,00 zł z czego wydatkowano
3 000,00 zł
narodowego
- kultura fizyczna i sport /zakres
- 301 500,00zł z czego wydatkowano 289 159,01 zł
kultura fizyczna/
413 078,00 zł
- pomoc społeczna i pozostałe zadania - 419 875,00zł z czego wydatkowano
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- Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii
- rezerwa na małe granty i inicjatywę
lokalną

z czego wydatkowano

113 500,00 zł

100 000,00 zł z czego wydatkowano
w tym na:

9 824,38 zł

1 zadanie w trybie małych zleceń
1 zadanie w ramach inicjatywy lokalnej

600,00 zł
9 224,38 zł

-

113 500,00 zł

Razem w 2020 roku przekazano organizacjom kwotę

836 073,94zł

4. Liczba organizacji korzystających z dotacji
Liczba organizacji, które otrzymały dotacje – 24:
1 Kolarski Ludowy Klub Sportowy Lider
2

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA”

3

Stowarzyszenie Plastyków PALETA

4
5
6
7
8
9

Klub Sportowy Active&fit
Stowarzyszenie Zróbmy coś razem – Sztumskie Pole
Sztumskie Towarzystwo Oświatowe
Stowarzyszenie Nasza Szkoła
Stowarzyszenie Szansa
Ludowy Klub Sportowy Postolin

10 Klub Piłkarski Olimpia Sztum
11 Klub Piłkarski Ruch Gościszewo
12 Klub Sportowy Czernin
13 Klub Sportowy Victoria
14 Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr
15 Sztumski Klub Tenisa Ziemnego „BREAK POINT”
16 Uczniowski Klub Sportowy Sokolik
17 Klub Sportowy Sztumskie Smoki
18 Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” w Gdańsku
19 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras
w Lublinie
20 Fundacja „Przystań” w Pogorzałej Wsi
21 Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności seniorów „LABUNTUR ANNI”
22 Stowarzyszenie Prometeusz
Stowarzyszenie "Do życia przez życie" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –
23
Wychowawczym
Uśnice
W ramach zadania realizowanego w trybie inicjatywy lokalnej Inicjatorem zadania
24
byli Mieszkańcy Postolina i Barlewiczek – nie będący organizacją pozarządową
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5.14)

DZIAŁALNOŚĆ

LEGISLACYJNA

RADY

MIEJSKIEJ

W

SZTUMIE

VIII kadencja Rady Miejskiej w Sztumie jest 5- letnią kadencją i obejmie lata 2018- 2023.
Przewodniczącym Rady Miejskiej jest Czesław Oleksiak. Wiceprzewodniczącymi Rady są:
Waldemar Fierek i Bartosz Mazerski. Przy Radzie Miejskiej działa sześć stałych komisji:
1) Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa, przewodniczący komisji
Mariusz Akierman – komisja w roku 2020 odbyła 14 posiedzeń
2) Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, przewodniczący komisji Bartosz
Mazerski – komisja w roku 2020 odbyła 12 posiedzeń
3) Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju, przewodniczący komisji Waldemar Fierek –
komisja w roku 2020 odbyła 16 posiedzeń
4) Komisja Statutowo- Regulaminowa, przewodniczący komisji Czesław Oleksiak- komisja
w roku 2020 nie odbyła żadnego posiedzenia z uwagi na to, że w roku pod obrady sesji
nie były kierowane statuty bądź regulaminy
5) Komisja Rewizyjna, przewodniczący komisji Adam Kaszubski – komisja w roku 2020
odbyła 12 posiedzeń podczas, których przeprowadziła 4 kontrole inwestycji gminnych
realizując plan pracy Komisji Rewizyjnej. Ze względu na obostrzenia wynikające
z ograniczeń wprowadzonych ze względu na pandemię COVID 19 część zaplanowanych
zagadnień nie mogła być zrealizowana.
6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, przewodnicząca komisji Danuta Barańska- komisja
w roku 2020- odbyła 1 posiedzenie, na którym zajmowała się rozpatrzeniem skargi.
W roku 2020 komisje Rady Miejskiej odbyły łącznie 55 posiedzeń.
Rada Miejska w Sztumie w roku sprawozdawczym podjęła 109 uchwał na 12 sesjach Rady
Miejskiej. Uchwały Rady Miejskiej oraz protokoły z sesji były regularnie publikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej- BIP Sztum. Ponadto uchwały stanowiące akty prawa
miejscowego w formie elektronicznej przekazywane były do Dziennika Urzędowego
Województwa Pomorskiego. Publikacja elektroniczna uchwał umożliwia dostęp mieszkańców
do aktów prawnych tworzonych przez organ stanowiący. Podjęte uchwały można podzielić na
kilka zakresów tematycznych:
 w zakresie spraw finansowo- budżetowych
Rada podjęła 18 uchwał, większość dotyczyła zmian w budżecie gminy w roku 2020
i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2025.
 w zakresie spraw podatkowych
Rada podjęła 7 uchwał dotyczących: określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości, zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe
inwestycje na terenie Miasta i Gminy Sztum w ramach pomocy de minimis, określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (..), wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki
opłaty, zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 w zakresie planowania przestrzennego, inwestycji i majątku:
Podjęto 34 uchwały, dotyczące m.in. przystąpienia do sporządzenia lub zmiany
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby gminy, wyrażenia zgody na odstąpienie od
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obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lub najmu na czas nieokreślony
na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości; sprzedażny w drodze
bezprzetargowej nieruchomości na poprawienie nie warunków zagospodarowania przyległych
nieruchomości, uchwalenia zmiany Studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Sztum; nieodpłatnego nabycia od KOWR/Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa do gminnego zasobu nieruchomości działki położonej w Barlewicach
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy; użyczenia na czas nieokreślony lokali
użytkowych znajdujących się w budynku przy ulicy Reja w Sztumie na rzecz Szkoły
Podstawowej nr 2; określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2021- 2030.
 w zakresie gospodarki komunalnej i bezpieczeństwa
Podjęto 21 uchwał, dotyczących m.in. zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta i Gminy Sztum; zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w odbierania odpadów komunalnych (..); ustalenia wysokości odpłatności
za zajecie pasa drogowego; nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego należącego do
składników majątku ruchomego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie na rzecz Komendy
Powiatowej Straży Pożarnej w Sztumie; zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz
określenia jej przebiegu; określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Sztum;
określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2020; regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta i Gminy Sztum; przyjęcia Strategii elektromobilności dla Miasta
i Gminy Sztum; wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Dzierzgoń części zadań Gminy
Sztum z zakresu organizacji transportu publicznego; rozpatrzenia ponownie uchwalonego
wniosku sołectwa (Barlewice, Postolin, Nowa Wieś, Koniecwałd, Zajezierze) dotyczącego
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w roku 2021; przyjęcie Gminnego Programu
Niskoemisyjnego Miasta i Gminy Sztum; przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
i Gminy Sztum na lata 2020- 2023z perspektywą na lata 2024- 2027; przyjęcia Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sztum wraz ze szczegółową
inwentaryzacją; wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sztum
 w zakresie zintegrowanego rozwoju
Rada Miejska podjęła 3 uchwały, które dotyczyły przystąpienia Miasta i Gminy Sztum do
nowego zintegrowanego Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii; przyjęcia
i zmiany Programu Współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami (..) o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021;
 w zakresie pomocy społecznej
Rada podjęła 6 uchwał dotyczących m.in.: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia
szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze (..); ustalenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; realizacji projektu
partnerskiego pn. Siłą współpracy rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum
współfinansowanego z EFS (..) na lata 2014- 2020 Regionalny Program Operacyjny; przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Sztum na lata 2021- 2025; zatwierdzenia Gminnego
Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2021
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 w zakresie oświaty
Podjęto 13 uchwał, które dotyczyły m.in. planu dofinansowani form doskonalenia
zawodowego na rok 2020 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum; zmiany uchwały w sprawie powołania jednostki
budżetowej; określenia kryteriów oraz przyznania liczny punktów na etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych (..); określenia kryteriów oraz przyznawania liczby punktów w
postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Miasto i Gminę Sztum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół; udzielenia
dyrektorowi MGZO w Sztumie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej /dot. dokształcania młodocianych; ustalenia Programu edukacji
uzdolnionych dzieci młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum
 w zakresie działalności Biura Rady Miejskiej
Podjęto 7 uchwał dotyczących m.in. zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady
miejskiej w Sztumie na rok 2020; zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej na I półrocze 2020 roku; zmiany uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej
na I półrocze 2020 roku; udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum;
udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
rok 2019; zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 roku
Zarządzenia burmistrza.
W formie zarządzenia burmistrz określa sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania
urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych, a także inne sprawy z zakresu tzw.
kierownictwa wewnętrznego. Ponadto w formie zarządzenia, burmistrz jako organ
wykonawczy gminy określa sprawy dotyczące realizacji zadań gminy i wykonania uchwał
Rady Miejskiej. W roku 2020 burmistrz wydał 174 zarządzenia.
5.15) WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI:
a. porozumienia międzygminne
Uchwałą nr XVII.117.2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku Rada Miejska w Sztumie,
upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do przystąpienia do „Porozumienia
Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”. Uroczyste podpisanie Porozumienia odbyło się 31
stycznia 2020 roku podczas Tradycyjnego Spotkania Noworocznego. Miasto i Gmina Sztum
do pierwszej edycji porozumienia przystąpiło Uchwałą nr XII.83.2015 z dnia 26 sierpnia 2015
roku Rady Miejskiej w Sztumie, którą upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do
przystąpienia do „Porozumienia między Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki
energetycznej na szczeblu lokalnym”.
Miasto i Gmina Sztum aktywnie współpracuje z gminami sąsiadującymi - Malbork, Stare
Pole, Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Miłoradz, Mikołajki Pomorskie na rzecz wspólnej realizacji
projektów partnerskich dofinansowanych ze środków zewnętrznych m.in. UE. W ramach
utworzonego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork Sztum z kończącej się
perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020 gmina Sztum zrealizowała wiele projektów
inwestycyjnych. Obecnie rysuje się nowa perspektywa na lata 2021-2027, gdzie planuje się
utworzenie formuły Zintegrowanych Przedsięwzięć Inwestycyjnych, która w najbliższym
26 | S t r o n a

czasie zostanie poddana negocjacjom z Samorządem Województwa Pomorskiego.
b. stowarzyszenia JSG
Miasto i Gmina Sztum jest członkiem stowarzyszeń:
1. Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie – od 23 sierpnia 1996 r.
W ramach współpracy ze stowarzyszeniem w 2020 roku realizowane były m. in. działania:
1) Przygotowanie publikacji „wypoczynek w zabytkach historycznych”, w 4 wersjach
językowych jako oferta turystyczna na 2021 rok. Działanie realizowane jest ze środków
Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja, Samorządu Województwa Warmińsko
– Mazurskiego oraz Samorządu Województwa Pomorskiego.
2) rozbudowana została aplikacja mobilna „Gra turystyczna na szlakach kulturowych północno
– wschodniej Polski oraz obwodu kaliningradzkiego”. Działanie realizowane jest ze środków
Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja.
3) realizacja projektu „Rozwój marki turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich”
współfinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. W ramach projektu
została przebudowana strona Stowarzyszenia w wersji polskiej i angielskiej. Strona została
między innymi dostosowana dla osób słabo widzących.
2. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – od 19 maja 2000 r.
Stowarzyszenie aktywnie działa w ramach współpracy międzynarodowej. Oferuje pomoc
przy konsultacji składanych projektów, czy zdobyciu partnerów zagranicznych.
Stowarzyszenie oferuje udział w konferencjach, wykładach, debatach i sympozjach. Ponadto
aktywnie uczestniczy w targach turystycznych reprezentując gminy członkowskie.
W 2020 roku została złożona koncepcja projektowa pn. „Sztum Circular Economy –
odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne” w zakresie stworzenia na terenie
Gminy Sztum możliwości do realizacji zasad gospodarki obiegu zamkniętego i ograniczenie
ilości odpadów kierowanych do składowania. W ramach projektu planuje się budowę
nowoczesnego
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz hali
magazynowo– naprawczej, do której mieszkańcy będą mogli oddać rzeczy niepotrzebne,
a nadające się do ponownego użycia i wykorzystania. Projekt w partnerstwie z International
Development Norway, Elbląskim Parkiem Technologicznym, Stowarzyszeniem Gmin RP
Euroregion Bałtyk. Liderem jest Miasto i Gmina Sztum.
3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”– od 13 listopada 2007
roku. Współpraca w ramach przynależności do stowarzyszenia została szerzej opisana
w punkcie c - inne formy współdziałania (LGD).
4. Stowarzyszenie Związek Gmin Pomorskich – od 25 marca 2015 r. Stowarzyszenie zajmuje
się działaniami mającymi na celu reprezentowanie i obronę wspólnych interesów rozwoju
gospodarczego i kulturowego gmin członkowskich. W 2019 roku stowarzyszenie
kontynuowało działania jakimi są mediacje w sprawach spornych między zrzeszonymi
gminami, a administracją rządową i samorządową. Ponadto stowarzyszenie inicjuje i wspiera
rozwój gmin m.in. poprzez oferty udziału dla członków stowarzyszenia w różnego rodzaju
konferencjach, wykładach, debatach, szkoleniach i naborach.
5. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cities” - od 26 sierpnia 2015 r. Miasto i Gmina
Sztum w ramach przynależności do stowarzyszenia w 2020 roku uczestniczyła
27 | S t r o n a

w realizowanych projektach:
1) Integracja europejskich i lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu „Bridging European
and Local Climate Action – BEACON”
Czas trwania projektu: kwiecień 2018 – sierpień 2021
Kraje zaangażowane w realizację projektu: Czechy, Niemcy, Grecja, Polska, Portugalia,
Rumunia, 4 gminy, 55 szkół, 11 organizacji, 7 krajów. Miasta z Polski : Bielawa, Jasło, Zamość,
Cieszyn, Sztum.
W ramach projektu w 2020 roku odbyły się następujące wydarzenia:
 27.01.2020 r. Kraków szkolenie zorganizowane w ramach projektu BEACON, pn.
,,Skuteczna komunikacja z mieszkańcami i promowanie problematycznych działań
samorządu“
 W dniach 05-02-2020 do 07-02-2020 Ritterhude spotkanie partnerskie, w którym udział
brały dwie przedstawicielki szkoły w Czerninie oraz 2 osoby z UMiG. Omówiono możliwą
współpracę w zakresie wymiany młodzieży oraz uczestniczono w spotkaniu z
mieszkańcami dotyczącym termomodernizacji domów jednorodzinnych.
 09-10.03.2020 wizyta w Rumunii uczestniczył jeden przedstawiciel ze Sztumu. Spotkanie
z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego
 28-29.05.2020 wirtualne spotkanie miast partnerskich Sztum – Ritterhude
 22-24.09.2020 warsztaty online w ramach projektu BEACON z zakresu tworzenia
spółdzielni energetycznych. Wysłuchanie doświadczeń greckich z tego zakresu.
2) „MULTIPLY- współpraca miast na rzecz integracji zrównoważonych rozwiązań
transportowych, energetycznych i w obszarze planowania przestrzennego”
Okres realizacji: grudzień 2018 – listopad 2021
Koordynator: Deutsche Umwelthilfe e. V. (DE)
Polski partner: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
Miasta uczestniczące w projekcie:
Miasta prekursorzy: Bydgoszcz, Piastów, Sztum
Miasta zaangażowane: Grodzisk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, Ostrołęka, Siemianowice
Śląskie
Zakres programu obejmuje bezpośrednią komunikację między miastami prekursorami,
a miastami zaangażowanymi; moderowane spotkania; warsztaty; wizyty studyjne, rozwój
wiedzy i umiejętności; budowanie sieci kontaktów i współpracy.
W ramach tego projektu przygotowywany jest Plan działań na rzecz efektywnego energetycznie
rozwoju SECAP do roku 2030.
3) „Lokalne, niskonakładowe środki efektywności energetycznej na rzecz ograniczenia
ubóstwa energetycznego” EnPover
Czas trwania projektu: październik 2019 – marzec 2021.
Zaangażowane kraje: Niemcy, Polska, Węgry
Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
Działania w projekcie obejmują m. in. stworzenie sieci lokalnych interesariuszy
zainteresowanych walką z ubóstwem energetycznym, organizację warsztatów opracowanie
zestawu wzorcowych narzędzi, jakie władze lokalne mogą wykorzystać, aby pomóc ww.
gospodarstwom wyjść z ubóstwa energetycznego, organizację wyjazdów studyjnych,
przygotowanie i zainicjowanie miejskiej kampanii informacyjnej/edukacyjnej/doradczej
skierowanej do gospodarstw zagrożonych ubóstwem energetycznym.
W dniach 20-21 października 2020 r. w Norymberdze (Niemcy) odbyły się pierwsze
międzynarodowe warsztaty organizowane w ramach projektu EnPover (pełna nazwa: Lokalne,
niskonakładowe środki efektywności energetycznej na rzecz ograniczenia ubóstwa
energetycznego)
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6. Związek Miast Polskich – od 6 marca 2019 roku. Związek jest stowarzyszeniem miast
mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego
i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich, poprzez min. reprezentowanie miast we
wszystkich wspólnych sprawach na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów
terytorialnych. Stowarzyszenie wspomaga wymiany doświadczeń w zakresie
wykonywanych przez miasta zadań publicznych, z wykorzystaniem doświadczeń
samorządów polskich i zagranicznych.
W 2020 roku Stowarzyszenie przeprowadziło:
1) kampanię „Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego” – miasta mówią wspólnym głosem,
mające na celu podkreślenie znaczenia współpracy środowiska samorządowego. W kampanie
zaangażowało się 170 miast członkowskich. W ramach kampanii przygotowany został pakiet
zindywidualizowanych grafik dla każdego miasta.
2) zabranie danych z miast będących członkami Związku w formie ankiety „Poprawa
efektywności energetycznej w miastach” - dane będą podstawą do kreowania działań Związku
w zakresie kreowania korzystnych warunków realizacji takich inwestycji w miastach.
c. inne formy współdziałania
Miasto i Gmina Sztum jest członkiem stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina
Dolnego Powiśla”. Brała aktywny udział podczas tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju, na
której realizację stowarzyszenie pozyskało środki z PROW na lata 2014-2020. W organach
wykonawczych stowarzyszenia zasiada Burmistrz Miasta i Gminy Sztum. Również z ramienia
gminy wydelegowanych jest 12 osób do jej reprezentowania. Stowarzyszenie w 2020 r. ogłosiło
nabory na następujące działania: premia, infrastruktura, granty.
W ramach naboru ogłoszonego w 2020 roku wniosek o grant złożył Klub Sportowy Postolin,
który otrzymał w 2021 roku grant na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Lokalnej
Strategii Rozwoju: 1.2.1.: Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy
wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Zadanie dotyczy montażu trybuny
sportowej przy boisku wiejskim w Postolinie.
W 2020 roku zakończyła się realizacja 3 projektów grantowych, na których realizację
Stowarzyszenia otrzymały granty w 2019 roku. Realizacja odbywała się przy wsparciu
merytorycznym i finansowym samorządu. Granty realizowały następujące stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Zróbmy coś Razem – Sztumskie Pole, Sztumskie Towarzystwo Oświatowe,
Stowarzyszenie Nasza Szkoła.
W ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork - Sztum w 2020 roku
zakończono realizację projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach
użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław” (wraz z działaniami informacyjno –
edukacyjnymi).
Miasto i Gmina Sztum należy do Nadwiślańskiego Subregionu - Zespołu Roboczego
w ramach którego uczestniczy w opiniowaniu dokumentów strategicznych przygotowywanych
przez Samorząd Województwa Pomorskiego, w szczególności Strategii i jej uszczegółowienia
w postaci Regionalnych Programów Strategicznych, które będą podstawą do przygotowywania
się do nowej linii budżetowej UE i przyjęcia Programu Regionalnego – Fundusze Europejskie
dla Pomorza 2021-2027.
d. współpraca z miastami partnerskimi
Rok 2020 był rokiem trudnym do zacieśniania więzi partnerskich. Ogłoszony stan pandemii
uniemożliwił wiele zaplanowanych działań. W dużym zakresie współpraca zagraniczna
odbywała się online. Tylko na samym początku roku przed ogłoszeniem stanu
epidemiologicznego udało się odbyć dwa wyjazdy zagraniczne.
29 | S t r o n a

Pierwszy dotyczył wyjazdu przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Sztum (M.
Mroczkowski, E. Ruczyńska) oraz przedstawicieli Zespołu Szkół w Czerninie (B. Fijałkowska,
J. Reichel) do Ritterhude (Niemcy) w dniach od 5 do 7 lutego 2020 r. na spotkanie miast
partnerskich w ramach projektu „Bridging Europen and local Climate Action – BEACON”.
Omówiono możliwą współpracę pomiędzy szkołami zaprzyjaźnionych miast. Uczestniczono w
konsultacjach społecznych z mieszkańcami dotyczące wsparcia głębokiej termomodernizacji
budynków jednorodzinnych.
Drugi dotyczył udziału pracownika Urzędu (M. Gutjar) w międzynarodowych warsztatach
w Rumuni w dniach 9/10 marca 2020 r. w ramach tego samego projektu BEACON. Tematem
warsztatów były sprawy szeroko pojętej Gospodarki Obiegu Zamkniętego, a także sprawy
dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Kolejne spotkania możliwe były już tylko za pośrednictwem platform internetowych.
W dniach 28-29.05.2020 r. odbyło się wirtualne spotkanie miast partnerskich SztumRitterhude. Było to już czwarte bilateralne spotkanie w ramach projektu BEACON. Poruszano
na nim sprawy ubóstwa energetycznego. Z jakimi trudnościami zmagają się miasta, jakie są
możliwości prawne, finansowe dotyczące przeciwdziałaniu tego zjawiska.
W dniach 22-24.09.2020 odbyły się następne warsztaty online w ramach projektu BEACON.
Tym razem dotyczyły tworzenia spółdzielni energetycznych. Gospodarzem tych warsztatów
było miasto Karditsa w Grecji. Na spotkaniu m.in. wysłuchano doświadczeń greckich z tego
zakresu.
We wrześniu 2020 r. zainicjowane zostały pierwsze działania pomiędzy miastem Val
de Reuil, Ritterhude i Sztum w zakresie przygotowania i realizacji wspólnego projektu w
obszarze Bioróżnorodności między szkołami. Ze strony gminy Sztum w roboczych spotkaniach
nad projektem uczestniczyły dwie szkoły: Zespół Szkół w Czerninie i Szkoła Podstawowa nr 1
w Sztumie.
5.16) INNE ISTOTNE DZIAŁANIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM
a) w zakresie oświaty i wychowania
Działania sztumskiego samorządu w obszarze edukacji oparte są na systemowym wspieraniu
całego środowiska edukacyjnego w podnoszeniu jakości pracy szkół, przedszkoli i żłobka,
doposażaniu placówek oświatowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, rozbudowie i
modernizacji infrastruktury okołoszkolnej.
III.

Informacje finansowe

B. Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Sztum
W 2020 roku wydatki związane z realizacją zadań oświatowych wyniosły 24 639 381 zł,
co stanowi 28,49% ogółu wydatków budżetowych wynoszących 86 486 275 zł.
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Wydatki Miasta i Gminy Sztum w 2020 roku

24 639 381 zł;
28%

61 846 894 zł;
72%

Oświata i wychowanie

Pozostałe wydatki

Wydatki związane z realizacją zadań oświatowych dotyczyły realizacji zadań w następujących
obszarach:

Przedszkola
3 597 846 zł

Szkoły podstawowe
12 382 727 zł

MGZO
1 492 646 zł

Organizacja żywienia
1 170 100 zł

Świetlica
szkolna
739 931 zł

Kształcenie
specjalne
1 604 818 zł

Oddziały
przedszkolne
przy SP
1 441 225 zł
Żłobek
1 148 372 zł

Świetlica
szkolna
739 931 zł

Dotacje dla
placówek
niepublicznych
1 441 225 zł

Dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli
78 538 zł
W 2020 roku część oświatowa subwencji ogólnej w 2020 roku wyniosła 12 314 045 zł.
i została naliczona na sfinansowanie wydatków bieżących związanych w szczególności z
prowadzeniem szkół podstawowych, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół, z organizacją edukacji przedszkolnej dzieci 6-letnich, dokształcaniem
i doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz kształceniem uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Podręczniki dla uczniów
161 981 zł

Stypendia 113 278 zł
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Subwencja oświatowa w 2020 roku
800 200 zł

17 370 zł

1 141 920 zł

10 337 249 zł

szkoły podstawowe

"0" w przedszkolach

kształcenie specjalne

nauczanie indywidualne

Sposób ustalania wysokości subwencji oświatowej dla poszczególnych jednostek samorządu
terytorialnego określany jest corocznie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Różnica pomiędzy wydatkami, które powinna pokrywać subwencja oświatowa
a przekazywaną subwencją oświatową drastycznie wzrasta. Dla porównania w 2016 roku
różnica wynosiła 2 827 809 zł, co % w łącznej wysokości wydatków stanowiło 20,31 %.
W 2019 roku wynosiła, aż 3 948 573 zł co % w łącznej wysokości wydatków wyniosło
23,91%. Subwencja oświatowa nie pokrywa nakładów Miasta i Gminy Sztum
ponoszonych na subwencjonowane zadania oświatowe, a poziom niezbędnego udziału
własnych środków w finansowaniu podstawowych działań oświatowych, utrudnia
prawidłową realizację innych zadań własnych gminy. W 2020 roku różnica, którą
poniosła Miasto i Gmina Sztum wynosi 4 451 684 zł, co w łącznej wysokości wydatków
stanowi 26,55 %.

Udział subwencji oświatowej w wydatkach 2020 roku

12 314 045 zł

16 765 729 zł

Subwencja oświatowa

Wydatki, które powinna
pokrywać sybwencja
oświatowa

Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
A. Strategia rozwoju (ew. plan rozwoju lokalnego itp.)

IV.
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1. Działania o charakterze planistycznym, analitycznym i sprawozdawczym
W 2020 roku realizowano szereg zadań o charakterze planistycznym, analitycznym
i sprawozdawczym.
1) Opracowano projekty aktów prawnych m.in..:

 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania jednostki
budżetowej,
 projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
 projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście
i Gminie Sztum, w roku szkolnym 2019/2020,
 projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania im liczby punktów
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz
publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez
Miasto i Gminę Sztum,
 projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania im liczby punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum, dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodami tych szkół,
 projekt uchwały w sprawie udzielenia dyrektorowi Miejsko-Gminnego Zespołu
Oświaty w Sztumie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej
 projekt uchwały w sprawie udzielenia dyrektorowi Miejsko-Gminnego Zespołu
Oświaty w Sztumie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej
 projekt uchwały w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum,
 projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście
i Gminie Sztum, w roku szkolnym 2020/2021,
 projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla
których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum,
 projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Miasto i Gmina Sztum,
 projekt zarządzenia w sprawie określenia terminów postepowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego oraz do klas I publicznych szkół podstawowych
z terenu Miasta i Gminy Sztum na rok szkolny 2020/2021,
 projekt zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników
lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w formie elektronicznej,
 projekt zarządzenia w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego na rok 2020 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Miasto i Gminę Sztum w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi,
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2)

3)

4)
5)
6)

 projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi,
 projekt zarządzenia w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia terminów
postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I publicznych
szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum na rok szkolny 2020/2021,
 projekt zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej i trybu
postępowania konkursowego do przeprowadzenia naboru na kierownicze
stanowisko urzędnicze Dyrektor Publicznego Żłobka w Sztumie,
 projekt zarządzenia w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej,
 projekt zarządzenia w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora
Zespołu Szkół w Gościszewie,
 projekt zarządzenia w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
 projekt zarządzenia w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki ubiegającej się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
 projekt zarządzenia w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
niepełnosprawnym w latach 2020-2022.
Przeprowadzono szczegółową analizę wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach. W 2019 roku wydatki
poniesione na wynagrodzenia przekroczyły kwotę bazową o: - stażyści 77.601,36 zł,
kontraktowi 108.850,01 zł, mianowani 119.360,38 zł, dyplomowani 756.619,85 zł.
Z uwagi na powyższe nie było konieczności wypłaty dodatku uzupełniającego.
Sporządzono sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2019 r. w szkołach prowadzonych
przez Miasto i Gminę Sztum, które przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
Radzie Miasta i Gminy Sztum, dyrektorom szkół i przedszkoli oraz związkom
zawodowym zrzeszającym nauczycieli.
Dokonano cząstkowej oceny pracy dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.
Ogłoszono i przeprowadzono postępowanie konkursowe na wolne stanowisko
kierownicze Dyrektora Publicznego Żłobka w Sztumie.
Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze kraju konkurs musiał być
unieważniony. Na podstawie § 11h ust. 1a pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493
z późn. zm.) przedłużono powierzenie stanowiska dyrektora dotychczasowemu
dyrektorowi Dariuszowi Panu Szewczakowi na okres od 01.09.2020 roku do
31.08.2021 roku.
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7) Prowadzono analizę danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej,

będących podstawą ustalenia wysokości subwencji oświatowej. System Informacji
Oświatowej służy do uzyskiwania danych niezbędnych do prowadzenia polityki
edukacyjnej, podnoszenia jakości i upowszechniania edukacji oraz do usprawniania
finansowania zadań oświatowych.
8) Powołano komisję i przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne dla 2 nauczycieli
ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Organizacja pracy szkół i przedszkoli w okresie wprowadzonego w marcu 2020
roku stanu epidemii w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem
SARS-CoV-2
Kolejnym zadaniem była organizacja pracy szkół i przedszkoli w okresie
wprowadzonego w marcu 2020 roku stanu epidemii w celu zapobiegania oraz zwalczania
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi,
wywołanej tym wirusem. Od dnia 12 marca 2020 roku funkcjonowanie jednostek
systemu oświaty zostało częściowo ograniczone. Przedszkola i szkoły nie prowadziły
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Od dnia 16 marca 2020 roku zawieszono
działalność żłobków. Od dnia 25 marca 2020 roku zadania szkół były realizowane
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zdalne nauczanie było
kontynuowane aż do zakończenia zajęć dydaktycznych tj. do 26 czerwca 2020 roku oraz
od 26 października 2020 roku (klasy I-III zdalne nauczanie rozpoczęły z dniem 12
listopada 202o roku). W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19:
1) wydano zarządzenie dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Miejsko-Gminnym
Zespole Oświaty w Sztumie mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się
zakażeń wirusem SARS-CoV-2,
2) współpracowano ze szkołami i przedszkolami dla których organem prowadzącym jest
Miasto i Gmina Sztum i organizowano cykliczne spotkania on-line z dyrektorami
szkół w celu omówienia organizacji pracy szkół w zakresie organizacji pracy,
zamówień i dystrybucji środków dezynfekcyjnych i środków ochrony pracowników,
informowania w zakresie zmian w prawie, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków, itp.
3) sporządzano sprawozdania o charakterze jednorazowym dla Kuratorium Oświaty
w zakresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty,
4) sporządzano sprawozdania o charakterze jednorazowym dla Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3,
5) opracowano projekty zarządzeń dyrektorów w sprawie:
a) określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub
innego sposobu kształcenia w związku z dalszym z dalszym zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
b) sposobu dokumentowania realizacji zadań szkoły w okresie czasowego
ograniczenia jej funkcjonowania w formie stacjonarnej,
c) wprowadzenia w przedszkolach i żłobku Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w związku z wystąpieniem COVID-19,

35 | S t r o n a

d) wprowadzenia w szkołach podstawowych Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w związku z wystąpieniem COVID-19.
3. Realizacja projektów edukacyjnych
W okresie sprawozdawczym Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w celu poprawy jakości
pracy placówek oświatowych realizował w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
W 2020 roku realizowano 12 projektów i programów edukacyjnych.
 Resortowy Program Maluch+ 2020– w ramach programu pozyskano
dofinansowanie w wysokości 90.720 zł, które przeznaczono na pokrycie części
kosztów funkcjonowania 56 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Publicznym Żłobku
w Sztumie poniesionych w 2020 roku;
 RPO 3.2.1 Projekt pn.: Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości
edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie projekty edukacyjne współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
innych źródeł pozabudżetowych. Działania zrealizowane w ramach projektów
i programów edukacyjnych miały na celu przede wszystkim poszerzenie oferty
edukacyjne szkół podstawowych i przedszkoli oraz ich doposażenie Sztum–
w ramach projektu zwiększono liczbę miejsc edukacji przedszkolnej poprzez
utworzenie miejsc przedszkolnych dla 14 dzieci 3-4 letnich w Punkcie Przedszkolnym
w Nowej Wsi oraz zapewnienie atrakcyjnej i wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
w 5 przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum.
W ramach projektu 363 dzieci uczestniczyło w zajęciach dodatkowych m.in.:
z programowania, języka angielskiego, matematyki, przyrody, zajęciach
specjalistycznych. 16 nauczycieli bierze udział w szkoleniach w zakresie stosowania
metod i form pracy sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji
kluczowych, postaw i umiejętności. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2018
roku do 30.06.2021 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 614.676,92 zł, z czego
182 tys. zł przeznaczono na doposażenie przedszkoli w sprzęt, pomoce dydaktyczne
i materiały edukacyjne;
 Program „Umiem pływać” – w ramach programu w okresie od września do grudnia
2020 roku odbywały się zajęcia nauki pływania na basenie w Centrum Sportu
i Rekreacji w Kwidzynie Ogółem zrealizowano 20 godzin praktycznych zajęć nauki
pływania dla każdego dziecka (tj. 10 wyjazdów na pływalnię). W zajęciach
uczestniczyło 45 uczniów II i III klas z 5 szkół podstawowych;
 Ogólnopolska Sieć Edukacyjna OSE – uruchomiono usługę dostępu do bezpłatnego
szerokopasmowego Internetu we wszystkich szkołach podstawowych;
 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – pozyskano dotację celową na zakup
nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana
Pawła II w Sztumie w wysokości 12.000 zł. Całkowita wartość zakupionych książek
do biblioteki wyniosła 15.000 zł;
 Projekt Zdalna szkoła – w ramach projektu pozyskano dofinansowanie w wysokości
70.000 zł, które przeznaczono na zakup 50 komputerów przenośnych typu laptop do
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum.
Wartość sprzętu wyniosła 68.750 zł. Na podstawie umów użyczenia komputery
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przekazano uczniom ww. szkół podstawowych w celu organizacji zdalnego
kształcenia;
Projekt zdalna szkoła + – w ramach projektu pozyskano dofinansowanie
w wysokości 105.000 zł, które przeznaczono na zakup 75 komputerów przenośnych
typu laptop do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto
i Gmina Sztum. Wartość sprzętu wyniosła 97.350,00 zł. Na podstawie umów
użyczenia komputery przekazano uczniom z rodzin wielodzietnych ww. szkół
podstawowych w celu organizacji zdalnego kształcenia;
Rządowy Program Posiłek w domu i w Szkole moduł 3 – uzyskano dofinansowanie
na remont, zakup sprzętu i wyposażenia kuchni i stołówek szkolnych w Szkole
Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie oraz w Zespole Szkół w Czerninie.
Wartość otrzymanych środków finansowych wyniosła 160.000zł. Całkowita wartość
prac remontowych i zakupów wyniosła 200.000 zł, w tym wkład własny Miasta
i Gminy Sztum 40.000 zł,
Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie
placu zabaw oraz utworzenie ekologicznego ogródka społecznego w Gościszewie
– realizowany przez Stowarzyszenie Nasza szkoła – uzyskano dofinansowanie na
doposażenie placu zabaw, utworzenie ogródka ekologicznego i przeprowadzenie
warsztatów ekologicznych. Całkowita wartość projektu wyniosła 48.000 zł w tym
dofinansowanie w ramach inicjatywy LEADER 42.902,32 zł, dofinansowanie ze
środków Miasta i Gminy Sztum 5.097,16 zł, 399,32 zł wpłaty partnerów;
Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie
placu zabaw oraz utworzenie ekologicznego ogródka społecznego w Nowej Wsi –
realizowany przez Sztumskie Towarzystwo Oświatowe – uzyskano dofinansowanie
na doposażenie placu zabaw, utworzenie ogródka ekologicznego i przeprowadzenie
warsztatów ekologicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 36.400,00 zł w tym
dofinansowanie w ramach inicjatywy LEADER 32.179,52 zł, dofinansowanie ze
środków Miasta i Gminy Sztum 3.821,66 zł, 398,82 zł wpłaty partnerów;
Pomorskie Żagle Wiedzy – przygotowano Koncepcję kształtowania kompetencji
kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską. Koncepcja została złożona
w ramach konkursu na identyfikację koncepcji organów prowadzących szkoły
podstawowe dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez
edukację morską i żeglarską w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego
„Kompleksowe wsparcie szkół i placówek” organizowanego przez Zarząd
Województwa Pomorskiego. Całkowita wartość zadania została zaplanowana na
kwotę 197.000 zł;
Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej 2020 – otrzymano zwiększenie
subwencji w wysokości 75 000 zł, które przeznaczono na wyposażenie w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Gościszewie;

4. Edukacja przedszkolna
W roku szkolnym 2020/2021 w wyniku analizy danych demograficznych oraz analizy
potrzeb i wykorzystania miejsc wychowania przedszkolnego uzupełniono sieć
przedszkolną w Mieście i Gminie Sztum poprzez utworzenie oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie zgodnie z uchwałą
nr XXIII.180.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie
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ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum.
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie rozpoczął
funkcjonowanie dniem 1 września 2020 roku. W ramach oddziału utworzono 25 miejsc
wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 5-6 lat.
Łącznie na terenie Miasta i Gminy Sztum w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonuje 731
miejsc przedszkolnych, z czego 456 w przedszkolach publicznych oraz 275
w przedszkolach niepublicznych.

731 – liczba miejsc przedszkolnych w Mieście i Gminie Sztum
275 - przedszkola niepubliczne

456 - przedszkola publiczne
233

PP Kubuś Puchatek

81

25

29

PP Gościszewo

69

Na Słonecznej Górce

75

PP Czernin

19

87

Tęczowe

13

25

OP SP2 Sztum

18

OP Nowa Wieś

14

PP Nowa Wieś

0%

Liczba dzieci

20%

25

OP Barlewiczki

7
11

40%

60%

80%

Liczba wolnych miejsc

100%

0%

Liczba dzieci

20%

40%

60%

80%

Liczba wolnych miejsc

*- liczba wolnych miejsc według stanu na dzień 30 września 2020 roku
5. Opieka nad dziećmi do lat 3.
Jednym z głównych priorytetów edukacyjnych jest zapewnienie właściwej opieki
pielęgnacyjnej
i edukacyjnej dzieciom w wieku do lat 3 pozostawionym pod opieką żłobka w czasie
pracy rodziców/opiekunów prawnych oraz wsparcie rodziców/opiekunów prawnych
w opiece nad dzieckiem w okresie jego wczesnego rozwoju.
Powyższy cel jest realizowany w ramach Publicznego Żłobka w Sztumie.
W Żłobku funkcjonują 4 oddziały żłobkowe, łącznie dla 96 dzieci. 96 miejsc opieki
w pełni zabezpiecza potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.

280 zł – miesięczna oplata stała za pobyt dziecka w żłobku
140 zł – miesięczna oplata stała za pobyt dziecka w żłobku
dot. rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny
7,50 zł – dzienna stawka żywieniowa
727,71 zł – miesięczny koszt gminy związany z utrzymaniem 1 miejsca
w żłobku
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100%

Na utrzymanie utworzonych miejsc w żłobku Miasto i Gmina Sztum corocznie pozyskuje
dofinansowanie z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 "Maluch +". W 2020 roku w ramach programu pozyskano kwotę 90 720,00 zł.
Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem Publicznego Żłobka w Sztumie w 2020 roku:

68 037 zł

Opłata za wyżywienie

151 296 zł
90 720 zł
Dochody

1 148 372 zł

Opłata stała
Maluch+ 2020

Wydatki

VIII.Oświata i edukacja
1. Sieć szkół, uczniowie, oddziały
W 2020 roku Miasto i Gmina Sztum była organem prowadzącym dla:
1) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie – do obwodu szkoły należą:
Sztum ulice: Chełmińska, Chopina, Gdańska, Kalkszteina, Kasprowicza,
Kochanowskiego, Koniecpolskiego, Konopnickiej, Kopernika, Królowej Jadwigi,
Kwiatowa, Lipowa, Nowowiejskiego, Ogrodowa, Osiedle Parkowe, Osiedle Różane,
Paderewskiego, Radosna, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Słoneczna, Słowackiego,
Spokojna, St. Czarneckiego, Wiejska, Wojciechowskiego, Zacisze; Sztumskie Pole
ulice: Długa, Sienkiewicza; miejscowości: Kępina, Koślinka,
2) Zespołu Szkół w Czerninie, składającego się z:
a) Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Czerninie – do obwodu szkoły
należą: Biała Góra, Cygusy, Czernin, Górki, Michorowo, Nowa Wieś, Parowy,
Piekło, Polaszki, Postolin, Ramzy Małe, Szpitalna Wieś, Sztumska Wieś,
b) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich
w Czerninie – do obwodu szkoły należą: miejscowości: Biała Góra, Cygusy,
Czernin, Górki, Piekło, Pietrzwałd od nr 1 do nr 7, Ramzy Małe, Szpitalna Wieś
c) Publicznego Przedszkola w Czerninie;
3) Zespołu Szkół w Gościszewie, składającego się z:
a) Szkoły Podstawowej w Gościszewie – do obwodu szkoły należą: Goraj,
Gościszewo, Gronajny, Grzępa, Koniecwałd, Polanka, Węgry,
b) Publicznego Przedszkola w Gościszewie;
4) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie do obwodu szkoły
należą: Sztum ulice: Barczewskiego, Domańskiego, Fiszera, Galla Anonima, K.K.
Baczyńskiego, Kasztelańska, Kościuszki, Kwidzyńska, Mickiewicza, Młyńska,
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Morawskiego, Osiedle Na Wzgórzu, Osiedle Nad Jeziorem, Osiedle Sierakowskich,
Osiedle Witosa, Osińskiego, Pieniężnego, Plac Wolności, Plebiscytowa, Polna, Reja,
Władysława IV, Władysława Jagiełły, Związku Jaszczurczego, Żeromskiego.
Sztumskie Pole ulice: Lądziki, Łąkowa, Polanka, Żeromskiego,
miejscowości: Barlewice, Barlewiczki, Parpary, Pietrzwałd od nr 8 wzwyż, Uśnice,
Witki, Wydry, Wygoda, Zajezierze.
5) Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi do obwodu szkoły należą: Michorowo, Nowa
Wieś, Parowy, Polaszki, Postolin, Sztumska Wieś.
Organizacja pracy szkół podstawowych i gimnazjów została określona przez dyrektorów
szkół w arkuszach organizacji, zaopiniowanych przez związki zawodowe oraz
Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz zatwierdzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum. W roku szkolnym 2020/2021 do wszystkich szkół, dla których organem
prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum uczęszcza 1440 uczniów. Zmiany w liczbie
uczniów na przestrzeni ostatnich lat przedstawia wykres nr 1. Szczegółowe dane
dotyczące liczby uczniów w poszczególnych szkołach, zawiera tabela nr 1.
W 2020 roku funkcjonowała Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sztumie z siedzibą:
Barlewiczki 14, dla której organem prowadzącym jest Spółdzielnia Edukacyjna "PTKM" w Sztumie. Do niepublicznej szkoły podstawowej uczęszczało 29 uczniów, w tym
25 uczniów do oddziału przedszkolnego.

1617
1599
1562

1554

1542
1523

1511

1505

1424

1440

Wykres 1 Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2009-2019

L.
p.

Nazwa placówki

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

1.
2.
3.
4.
5.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sztumie
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie
Szkoła Podstawowa w Czerninie
Szkoła Podstawowa w Gościszewie
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Razem:

21
24
11
8
7
71

469
580
209
99
83
1440
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Tabela nr 1 Liczba uczniów i oddziałów szkół podstawowych w roku szkolnym
2020/2021 na dzień 30.09.2020 roku
2. Edukacja przedszkolna
W 2020 roku w ramach sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form
wychowania przedszkolnego na terenie gminy Sztum funkcjonowały:
1) Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka
w Sztumie, ul Chełmińska 7, 82-400 Sztum;
2) Zespół Szkół Publiczne Przedszkole w Czerninie, ul. Donimirskich 19, Czernin, 82400 Sztum;
3) Zespół Szkół Publiczne Przedszkole w Gościszewie, Gościszewo 75, 82-400 Sztum;
4) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, Nowa Wieś 60, 82400 Sztum;
5) Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza
w Sztumie, ul. Reja 15, 82-400 Sztum;
6) Publiczny Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, Nowa Wieś
60, 82-400 Sztum;
7) Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Barlewiczkach,
Barlewiczki 15a, 82-400 Sztum
8) Niepubliczne Przedszkole „Na Słonecznej Górce” w Sztumie, ul. Sienkiewicza 2, 82400 Sztum;
9) Niepubliczne Przedszkole Tęczowe „Jaś Beatka Franek” w Sztumie, ul. Żeromskiego
6, 82-400 Sztum.
Stan organizacji placówek przedszkolnych publicznych i niepublicznych w 2020 roku
obrazuje tabela nr 2.
Liczba
Liczba
Lp.
Nazwa placówki
oddziałów
uczniów
1. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sztumie
10
233
2. Publiczne Przedszkole w Czerninie
3
75
3. Publiczne Przedszkole w Gościszewie
2
29
Oddział „0” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w
4.
1
25
Sztumie
Oddział „0” przy Szkole Podstawowej w Nowej
5.
1
18
Wsi
Publiczny Punkt Przedszkolny przy Szkole
6. Podstawowej w Nowej Wsi
1
14
w ramach projektu Mam tę moc
Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole
7.
1
25
Podstawowej w Barlewiczkach
Niepubliczne Przedszkole „Na Słonecznej Górce
3
69
8.
w Sztumie
Niepubliczne Przedszkole Tęczowe „Jaś Beatka
4
87
9.
Franek” w Sztumie
Ogółem:
26
575
Tabela 2 Liczba uczniów i oddziałów w przedszkolach według SIO stan na 30 września 2020 roku.
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b) W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze
zm.) określa pomoc społeczną jako jedną z instytucji polityki społecznej państwa, której celem
jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których
nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie działający w imieniu Miasta i Gminy
Sztum udzielił w 2020 roku pomocy i wsparcia 875 osobom, co stanowi ok. 5% ogółu populacji
Miasta i Gminy Sztum.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie zgodnie z art. 16 a ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej przygotowuje Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej, która
przedkłada jest corocznie Radzie Miejskiej w Sztumie. Dokument zawiera informację na temat
sytuacji demograficznej i społecznej mieszkańców Miasta i Gminy Sztum oraz systemu
wsparcia osób zagrożonych i/lub wykluczonych społecznie. Ponadto zawiera analizę zasobów
instytucjonalnych oraz kadrowych w zakresie pomocy społecznej. W Ocenie przedstawione są
również dane na temat środków finansowych przeznaczanych na wydatki w pomocy społecznej
z budżetu Miasta i Gminy Sztum, informację o aktywności projektowo – konkursowej gminy
oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Poza standardowymi zadaniami z zakresu pomocy społecznej Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sztumie w 2020 roku podejmował wszechstronne działania zmierzające
do zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, a także
rozwiązywania pojawiających się trudności w środowisku lokalnym. W związku z powyższym
w 2020 roku zrealizowano szereg projektów i przedsięwzięć, które wpłynęły na poprawę
jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.
1. W okresie od października 2013 r. do września 2015 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sztumie realizował projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum” w ramach działania
8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion”, Oś priorytetowa 8.
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Głównym celem projektu było
przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.
W związku z obowiązkiem utrzymania wskaźników rezultatu, od października 2015r.
rozpoczęto okres trwałości projektu wynoszący 5 lat od zakończenia jego realizacji, tj. do
dnia 30.09.2020 r. Zgodnie z powyższym do 30.09.2020 r. zapewniony został dostęp do
Internetu szerokopasmowego wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego dla 120
zestawów komputerowych w 45 lokalizacjach (30 gospodarstw domowych i 15 jednostek
podległych Miastu i Gminie Sztum) oraz usługa serwisu sprzętu komputerowego dla 129
zestawów komputerowych w 47 lokalizacjach (30 gospodarstw domowych i 17 jednostek
podległych Miastu i Gminie Sztum). Po zakończeniu okresu trwałości wszystkie komputery
zostały przekazane na własność ich dotychczasowym użytkownikom.
2. Krokiem w kierunku wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich integracji ze
społecznością lokalną była realizacja zadania pn. „JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD
WAS II”. W ramach zadania zorganizowano m.in. zajęcia z elementami alpakoterapii, cykl
warsztatów „Zmysły i pomysły” dla uczestników ŚDS w Czerninie oraz uczniów SOSW
w Uśnicach, warsztaty dla opiekunów osób z niepełnosprawnością umysłową oraz
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3.

4.

5.

6.

7.

zaburzeniami psychicznymi, a także spotkania w ramach grupy wsparcia „MAMY MOC”.
W ramach zadania nagrany został również SPOT promujący tolerancję względem osób
z zaburzeniami psychicznymi, a także audiowizualny materiał prelekcji pn. „W zdrowym
duchu zdrowe ciało” promujący zdrowie psychiczne. Całkowita wartość zadania wyniosła
56 916,99 zł, z czego 12 216,35 zł stanowił wkład własny.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie w okresie od lipca do grudnia
2020 r. realizował projekt w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Sztum
przeciwko przemocy w rodzinie”, na który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu
Osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”
- edycja 2020. Całkowita wartość zadania wynosiła 15.044,00 zł, z czego 5.000,00 zł.
stanowił wkład własny. Główne działania projektu polegały na: sporządzeniu diagnozy
zjawiska przemocy w rodzinie, utworzeniu Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,
spotkaniach terapeutycznych skierowanych do osób doznających przemocy - grupa
wsparcia oraz stosujących przemoc - spotkania indywidualne, przeprowadzeniu trzech
pogadanek dla osób starszych i niepełnosprawnych o tematyce przemocy w rodzinie oraz
zorganizowaniu superwizji dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup
Roboczych w Sztumie.
Od października 2016 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie bierze
udział w akcji pn. „Koperta Życia”, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa
udzielenia prawidłowej pomocy lekarskiej w nagłych przypadkach. Seniorzy otrzymują
specjalnie przygotowane koperty, w których zapisane są ich dane osobowe oraz
najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki oraz
kontakt do osób najbliższych. Pakiet z tymi informacjami przechowywany jest w lodówce,
czyli miejscu, które jest w każdym domu i jest łatwo dostępne. Koperty dostarczane są
nieodpłatnie, a o „Kopercie życia” poinformowani są m.in. ratownicy medyczni w Sztumie.
Do 31.12.2020 r. wydanych zostało łącznie 215 pakietów.
W 2020 roku po raz kolejny pozyskano środki w ramach resortowego Programu
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.
Dzięki realizowanemu zadaniu rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych ze
znacznym stopniem niepełnosprawności otrzymali bezpłatne wsparcie w codziennym
trudzie sprawowania opieki w formie pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia.
Wsparciem w 2020 r. objęte zostały 4 osoby. Realizacja Programu współfinansowana była
ze środków Funduszu Solidarnościowego.
W ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - ,,Usługi
opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020 wsparcie skierowano do
6 mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Sztum. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
realizowano w okresie od października 2020 roku do grudnia 2020 roku. W ramach zadania
objęto wsparciem osoby do 75 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności
w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wsparcie zrealizowano w łącznym
wymiarze 540 godzin, na łączną kwotę 24 958,80 zł, z czego wkład własny wyniósł
12 479,40 zł.
Od października 2010 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z inicjatywy
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum realizuje projekt pn. „Kawa dla seniora”. Projekt
zachęca osoby powyżej 60 roku życia do wyjścia z domu, spotkań ze znajomymi oraz
integracji ze społecznością lokalną. Spotkania przy kawie czy herbacie są miłą odmianą od
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codziennego życia. Seniorzy na podstawie dowodu osobistego otrzymują w siedzibie
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie zaproszenie/bon na
kawę/herbatę za symboliczną złotówkę, z których mogą skorzystać w lokalach biorących
udział w projekcie. Do dnia 31.12.2020 r. z zaproszenia skorzystało 215 osób.
8. W 2020 roku pozyskano środki finansowe na wsparcie realizacji oferty Klubu Senior+
„Amator”. Głównym celem podejmowanych działań było zwiększenie aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym seniorów. W zaadaptowanych pomieszczeniach Klubu
Senior+ prowadzona była szeroka gama zajęć dla seniorów, w tym m.in. zajęcia
artystyczno-manualne, muzyczno – teatralne, fotografii cyfrowej i filmowania oraz nauka
języków obcych. Zorganizowane zostały także wykłady o zróżnicowanej tematyce, a także
zajęcia ruchowe. Z powodu pandemii wywołanej rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej
COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2 większość zadań w roku 2020 odbywała
się w formie zdalnej. Całkowita wartość zadania wyniosła 118 116,23 zł, z czego kwota
47 211,06 zł stanowiła kwotę dotacji.
9. W 2018 r. podpisana została umowa na realizację partnerskiego projektu pn. „RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ – rozwój usług społecznych w gminie Sztum” ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania
6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych RPO WP 2014-2020.
Partnerstwo zawiązane pomiędzy Miastem i Gminą Sztum, w imieniu którego działa
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, a Stowarzyszeniem Pomocy
Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” i Spółdzielnią Socjalna „Iskra” pozwoliło na
objęcie kompleksowym wsparciem 158 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym osób z terenu Miasta i Gminy Sztum. W okresie od kwietnia 2018 r. do
września 2020 r. rodziny, seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami miały możliwość
skorzystania z szerokiego wachlarza usług, co pozwoliło na zwiększenie liczby trwałych
miejsc świadczenia usług społecznych. W 2020 r. wsparciem objętych zostało łącznie
80 osób. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 332 899,83 zł, z czego wkład własny
stanowi 66 644,99 zł.
10. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie w okresie od marca 2018 r. do
sierpnia 2019 r. realizował projekt pn. „Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna –
wdrożenie zmian organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sztumie” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś 35 priorytetowa: II Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.5 Skuteczna pomoc
społeczna. Od września 2019 r. do marca 2021 r. utrzymane pozostały wprowadzone
zmiany w ramach trwałości projektu poprzez realizację zadań przez 4 zespoły: zespół ds.
pierwszego kontaktu, zespół ds. pracy socjalnej, zespół ds. usług socjalnych oraz zespół ds.
świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną.
11. W miesiącu grudniu 2020 roku rozpoczęto realizację partnerskiego projektu pn. „Siła
Współpracy- rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Partnerstwo zawiązane pomiędzy Miastem i Gminą Sztum/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Sztumie, Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Przewlekle Chorym
„Dar Serca” oraz Spółdzielnią Socjalną „Iskra” pozwoli na objęcie kompleksowym
wsparciem 74 osób z terenu Miasta i Gminy Sztum. W okresie od grudnia 2020 r. do
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stycznia 2023 r. rodziny, seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami skorzystają
z szerokiego wachlarza usług, co pozwoliło na zwiększenie liczby trwałych miejsc
świadczenia usług społecznych.
12. Od miesiąca listopada 2014 roku Miasto i Gmina Sztum, za pośrednictwem MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, oferuje świadczenie usługi
zapewniającej mieszkańcom Miasta i Gminy Sztum telefoniczną opiekę domową
tzw. Teleopiekę zwaną również „Guzikiem Życia”. W 2020 roku z usługi skorzystało 11
osób. Ponadto, w ramach projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – rozwój usług
społecznych w gminie Sztum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach RPO WP 2014-2020, seniorzy w 2020 roku
mieli również możliwość skorzystania z usługi całodobowego monitoringu w miejscu
zamieszkania, tzw. Telemedycyny. Usługa oferowana w ramach ww. projektu,
w odróżnieniu od usługi świadczonej poza projektem, opiera się na zaawansowanej
technologii, tj. na urządzeniu II generacji. W 2020 r. z Telemedycyny skorzystało
6 uczestników projektu. Wobec powyższego z usług zapewniających nowoczesną
i innowacyjną opiekę łącznie w 2020 roku skorzystało 17 osób.
13. Od listopada 2019 r. MGOPS w Sztumie realizował program skierowany do mieszkańców
Miasta i Gminy Sztum w ramach resortowego Programu Ministerstwo Rolnictwa i Polityki
Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. Program ten
był kontynuacją wsparcia w formie animatora osoby niepełnosprawnej. W 2020 r. w ramach
programu wsparcie otrzymały 4 osoby niepełnosprawne. Celem Programu jest
wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób
niepełnosprawnych polegającego m.in. na pomocy przy wykonywaniu codziennych
czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej.
Koszt realizacji Programu w 2020 r. wyniósł 26 773,20 zł i został w całości zrefundowany
ze środków Funduszu Solidarnościowego.
14. W roku 2020 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie udzielał pomocy
rzeczowej w formie produktów spożywczych na podstawie zawartej umowy z Bankiem
Żywności w Chojnicach na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych
dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym. Wydawaniem oraz rozliczaniem żywności zajmowali się
pracownicy socjalni. W okresie od kwietnia do lipca 2020 r. przekazano mieszkańcom
Miasta i Gminy Sztum łącznie 1200 paczek żywnościowych, tj. 13 854 kilogramy
żywności. Asortyment stanowiły produkty żywnościowe warzywne, owocowe, skrobiowe,
mleczne, mięsne, a także cukier, olej oraz dania gotowe. MGOPS w Sztumie w roku 2020
wydał łącznie 112 skierowań dla 302 osób. Jednocześnie zakupiono ze środków własnych
gminy Sztum 4 272,99 kg żywności w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb
mieszkańców w razie braku jej dostępności w okresie pandemii.
15. Od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. realizowano Program pn. „Wspieraj Seniora” w ramach
Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów koordynowanego przez Ministerstwo
Rodziny i Polityki Społecznej. Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia
Seniorów w wieku 70 lat i więcej, mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, którzy w stanie
epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności
na dostarczeniu Seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym
artykuły spożywcze i/lub środki higieny osobistej oraz załatwienie spraw urzędowych
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(jeżeli ich zakres nie wymaga upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych),
wyprowadzenie psa, itp. Pomocą zostało objętych 5 seniorów. Całkowity koszt realizacji
programu w 2020 r. wyniósł 2 617,18 zł, z czego kwota 523,44 zł stanowiła wkład własny.
c) w zakresie kultury- działalność Sztumskiego Centrum Kultury za rok 2020.
Organizacja pracy w Sztumskim Centrum Kultury była dostosowywana na bieżąco do
zmieniającej się sytuacji organizacyjno – prawnej instytucji (czasowe zawieszenie lub
ograniczanie działalności). Wykorzystano różne możliwości organizacji pracy (praca
zdalna, praca rotacyjna i hybrydowa) dbając równocześnie o zapewnienie wysokiego
standardu oraz płynności działania placówki. Działało 15 różnych tematycznie i wiekowo
grup artystycznych. Przez większą część roku działalność grup artystycznych w tradycyjnej
formule stacjonarnej była zawieszona. W przypadku grup artystycznych istniała możliwość
realizacji wybranych zajęć w trybie zdalnym. Frekwencja na seansach filmowych
wyniosła: 6 512 osób i była zdecydowanie niższa ze względu na zawieszenie lub
ograniczenie działalności. W tradycyjnej formule w roku 2020 zrealizowano 2 wernisaże w
salach wystawowych SCK. Pozostałe planowane wernisaże ze względu na sytuację
epidemiczną w kraju i zawieszenie działalności galerii SCK nie odbyły się. W 2020 roku
odnotowano zdecydowany wzrost liczby odsłon (60 099) i nowych użytkowników (7 238)
strony internetowej SCK. W Sztumskim Centrum Kultury zrealizowano w 2020 r. 70
wydarzeń, w tym wiele w formule hybrydowej lub online (np. internetowa, pokonkursowa
wystawy online XXIX Ogólnopolskiego i XVII Międzynarodowego Przeglądu Sztuki
Więziennej, KONKURS LITERACKI online „A jak będzie po?...” w ramach cyklu
multimedialnych konkursów pt. „SCK – DomART”, Konkursu Plastyczny online „Wielcy
mistrzowie malarstwa” w ramach w/w cyklu, cotygodniowy konkurs pt. „Co to za film?”).
Inne wydarzenia to m.in.:
a) 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
b) Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych – SCK – współorganizator
c) cykl zabaw karnawałowych dla dzieci w SCK i sołectwach. Odnotowano bardzo dużą
frekwencję dzieci i ich rodziców/opiekunów
d) obchody Dnia Kobiet - „CIACH(o) dla Ewy” (występ kabaretu - „Ciach”)
e) zakończenie konkursu "EKOLEŚNI - sprzymierzeńcem przyrody" – ocena prac.
Po wznowieniu działalności w czerwcu jednym z działań priorytetowych zrealizowanych
w w/w okresie było opracowanie, i po uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanepidu
w Malborku, wprowadzenie do realizacji dokumentów regulujących działanie
Sztumskiego Centrum Kultury w okresie pandemii. SCK koordynowało (wspólnie
z Urzędem Miasta i Gminy Sztum) projekt #maseczkiDlaSztumu. W ramach akcji
wykonano i rozdystrybuowano łącznie: 22 250 szt. pakietów maseczek. Począwszy od
miesiąca czerwca zrealizowano m.in. następujące zadania:
1) Eliminacje Rejonowe 65 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
2) IV Sztumski Nocny Bieg Świętojański i marsz Nordic Walking
3) XI Koncert Organowy z okazji 100 rocznicy pobytu polskiego kompozytora Feliksa
Nowowiejskiego w Sztumie
4) obchody 81 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej
5) pokazy pirotechniczne z okazji 604-lecia miasta Sztum
6) Rozpoczęcie Roku Akademickiego UTW – koncert Piotra Machalicy
7) udział w konkursie KINADS pt. „Kina z historią” - II miejsce spośród wszystkich kin
w Polsce
8) VI Festiwal Piosenki Ułańskiej online Obchody Narodowego Święta Niepodległości
9) Udostępnienie wystawy „Powrót Pomorza w granice Rzeczypospolitej. W setną
rocznicę odzyskania Niepodległości 1920-2020” pozyskanej z UMWP
Spotkanie Świąteczne, rozświetlenie sztumskiej choinki.
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Kierownictwo Sztumskiego Centrum Kultury wzięło udział w cyklu warsztatów online
dotyczących prac nad „Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2021-2030”.
Przygotowano i złożono 5 wniosków do PROGRAMÓW Ministerstwa Kultury Dziedzictwa
Narodowego i Sportu na łączną kwotę: ok. 565 000 zł. Pracownicy uczestniczyli w licznych
szkoleniach w formule online i webinariach. Udział pracowników w szkoleniach m.in.
„Domowe studio filmowe „Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Jak
przygotować dobry wniosek?”, „Organizacja imprez, zgromadzeń i spektakli w czasie
pandemii civid-19 (stan zagrożenia epidemicznego), „Spotkajmy się przed ekranem”–
webinar, „O czym pamiętać budując stronę internetową Sztabu WOŚP”.
2. BIBLIOTEKI.
Zbiory biblioteczne i czytelnictwo.
1) Liczba woluminów (łącznie w bibliotece oraz filiach): 36 676
2) Zakupiono do biblioteki 1 183 książki na kwotę 30 160,22 zł.
3) Przeprowadzono selekcję księgozbioru i ubytkowano 8 723 książki.
4) Liczba czytelników zarejestrowanych w Dziale Bibliotek SCK na dzień 31.12.2020r.
wynosiła 1 543 osób.
5) Wypożyczalnię dla dorosłych , wypożyczalnię dla dzieci oraz filię w Postolinie
odwiedziło 15 893 osób.
6) Czytelnię ze zbiorami prezencyjnymi odwiedziło 2 741 osób.
7) Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz wynosiło 25 433 książek oraz 10 czasopism.
8) Udostępnianie prezencyjne księgozbioru wynosiło 589 książek oraz 5 czasopism.
9) Z Czytelni internetowej w Dziale Bibliotek Sztumie i w filii w Postolinie skorzystało
823 osoby
10) Czytelnikom udzielono 1 469 informacji
11) Księgozbiór jest udostępniony w katalogu on-line na stronie biblioteki
www.bibliotekasztum.pl

W zakresie działalności kulturalno-oświatowej
Odbyły się trzy spotkania autorskie m.in. 06.03.2020 r. z Dorotą Masłowską (udział
brało 102 osoby)
2) Wystawa w dniu Uroczystego Otwarcia Biblioteki 06.03.2020 r. pt. „Historia
Biblioteki”
3) W okresie ferii zimowych przeprowadzono zajęcia
biblioteczne dla dzieci,
przeprowadzono spotkania tematyczne pod nazwą „Bajkowe czwartki z czekoladą”,
spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, przeprowadzono 18 lekcji bibliotecznych dla 342
uczniów i przedszkolaków. Od momentu ogłoszenia pandemii Biblioteka swoją ofertę
przeniosła do Internetu, a działania online nabrały innego charakteru. W szczególności
fanpage biblioteki stał się głównym narzędziem komunikacji wykorzystywanym
w kontaktach czytelnikami. Biblioteka podjęła szereg działań online o charakterze
animującym czytelnictwo. Były to: wystawki tematyczne online, cykl: „Bajkowe Czwartki
z farbami” – zajęcia plastyczne online dla dzieci, promowanie nowości czytelniczych (cykle:
„Polecajki na weekend, ”Może opowieści o ciekawej treści – książkowe mole polecają”,
Konkursy online: np. „A jak będzie po?... „Po cytacie mnie poznacie”, „Ekoozdoby, czyli
drugie życie starej książki”, „Książka na telefon”.
Programy i szkolenia.
1) Biblioteka wzięła udział w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych. Otrzymała dofinansowane w wysokości 9692 zł.
2) Biblioteka przystąpiła do projektu "Mała Książka - wielki człowiek"
3) Biblioteka SCK wygrała konkurs, ogłoszony przez stowarzyszenie Labib i wygrała
warsztat z ambasadorem
Pracownicy biblioteki brali udział w szkoleniach i w warsztatach organizowanych przez
Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku oraz w licznych szkoleniach online:
1)
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np. „Poezja współczesna – warsztaty dla moderatorów DKK”, „Biblioteka hybrydowa”,
„Promocja czytelnictwa w przestrzeni online”. Na podstawie Porozumienie zawartego
pomiędzy Powiatem a Miastem i Gminą Sztum Dział Bibliotek Sztumskiego CK realizuje
zadania Biblioteki Powiatowej (dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego na ten cel:
kwota 20 000 zł).
3. STADION MIEJSKI. Kompleks sportowo-rekreacyjny, w którego skład wchodzi:
Stadion Miejski, boisko ze sztuczną nawierzchnią, korty tenisowe, siłownia na wolnym
powietrzu, plac zabaw. Kompleks dostępny jest dla społeczności lokalnej. W tym roku cały
obiekt ze względu na pandemię czasowo był zamknięty lub działał w ograniczonym
zakresie. Na obiekcie przy obowiązujących reżimach sanitarnych przez większą część roku
2020 trenowały miejskie kluby: Zantyr Sztum, Olimpia Sztum, KS Czernin, Sokolik
Czernin, Sztumski Klub Tenisa Ziemnego Break Point, a także grupy zorganizowane, które
wpisują się w harmonogram zajęć. Z boisk korzystali także uczniowie pobliskich szkół w
ramach zajęć lekcyjnych. W godzinach pozostających wolnych od rezerwacji z kompleksu
korzystają mieszkańcy miasta, a także osoby przyjezdne, które chętnie wybierają sportowe
spędzanie wolnego czasu. Oprócz treningów na poszczególnych obiektach organizowane są
imprezy sportowe. Tak w roku 2020 na stadionie organizowano m.in.: mecze ligowe drużyn
piłkarskich Olimpia Sztum-senior, Olimpia Sztum-junior, Okręgowy Mityng
Lekkoatletyczny (20.06.2020), Czwartki Lekkoatletyczne. Na boisku ze sztuczną
nawierzchnią zorganizowana została II edycja Sztumskiej Ligi Molkky (7 kolejek).
Organizowane także były turnieje piłki nożnej dla dzieci przez Klub Olimpia Sztum i KS
Czernin, a także turniej piłki nożnej organizowany przez Zakład Karny w Sztumie. Przy
kortach tenisowy prężnie działa klub Break Point. Na terenie obiektu odbyły się także akcje
zbiórki krwi pod nazwą „Krew dla Pawła” organizowane przez Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Sztumie, a także
akcja „Oddaj Krew-uratuj życie” organizowana przez Powiślańską Grupę Działania.
4. ŚWIETLICE. Równolegle do zajęć realizowanych w SCK odbywały się zajęcia
w świetlicach sołeckich (zaplanowane i prowadzone przez instruktorów- animatorów, którzy
są opiekunami poszczególnych świetlic) oraz tradycyjne zabawy karnawałowo - choinkowe,
które cieszyły się w tym roku wyjątkowym zainteresowaniem i odnotowano bardzo wysoką
frekwencję uczestników na tych wydarzeniach. Zajęcia były różnorodne tematycznie i miały
integracyjny charakter. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci
i młodzieży oraz (co warto podkreślić) dorosłych, ich opiekunów, którzy również aktywnie
uczestniczyli we wszystkich wydarzeniach kulturalnych. Wykonano remont świetlicy
wiejskiej w Gronajnach.

6. PODSUMOWANIE
„Raport o stanie Miasta i Gminy Sztum za rok 2020” jest próbą podsumowania
rocznych dokonań burmistrza i rady miejskiej w zakresie realizacji zadań jakie spoczywają na
samorządzie gminnym. Pokazuje on najważniejsze zagadnienia wynikając z funkcjonowania
miasta i terenów wiejskich oraz zachodzące zmiany. Mam nadzieję, że wnikliwa analiza
zawartości „Raportu” pozwoli Państwu dokonać obiektywnej oceny działalności władz
samorządowych Miasta i Gminy Sztum.
Działamy w sposób przemyślany, strategiczny i długofalowy skupiając się na
maksymalnym czerpaniu środków ze źródeł zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem kolejnych
projektów i inicjatyw. Dokonania zrealizowane w naszej gminie przedstawia realizacja na
poziomie 9 % budżetu została wydatkowana na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Największe
z nich to:
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1. „Budowa tężni solankowej w fosie miejskiej w Sztumie na działce nr 573/9, obręb II miasta
Sztum w systemie zaprojektuj i wybuduj”
2. Wykonano oświetlenie przejść dla pieszych w systemie „Zaprojektuj i wybudujoświetlenie przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Sztum”
3. Wykonano chodnik na działce 483/2 w Sztumie – Etap I w ramach zadania budżetowego
„Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych”
4. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Mieście
i Gminie Sztum w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
5. Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo
6. „Ochrona wód Strugi Postolińskiej poprzez budowę zbiorników bezodpływowych
w miejscowości Michorowo”
Chciałbym nadmienić, że jednej z zaplanowanych inwestycji nie udało się zrealizować tj.
budowy hali magazynowej przy ulicy Kochanowskiego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy
i jednostek podległych gminie z uwagi na to, że złożone oferty znacznie przewyższały kwotę,
która była przewidziana w budżecie gminy na jej budowę.
Rozpoczęto inwestycje:
1. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”
2. „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"
3. „Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą
techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
4. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta celem dostosowania do wymogów
p. pożarowych”
5. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezierze” – etap II
Wykonano dokumentację projektową:
1. „Przebudowa dróg gminnych w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”. Zakres
dokumentacji dotyczył dróg gminnych: Morawskiego, Nowowiejskiego oraz Gdańska.
2. „Budowa szybu windowego z dźwigiem osobowym przy budynku Urzędu Miasta
i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39”
3. Trwają prace projektowe „Przebudowa mostu nad kanałem Uśnickim”.
Nie można też zapomnieć o wielu projektach zrealizowanych w sferze społecznej.
Dotyczy to projektów edukacyjnych i z zakresu opieki społecznej, współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty edukacyjne mają wpłynąć na jakość
kształcenia i poprawić efektywność w szkołach i przedszkolach. W opiece społecznej dają
szansę na poszerzenie i wzbogacenie oferty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
skierowanej do ludzi w trudnych sytuacjach życiowych, przeciwdziałać wykluczeniu
społecznemu.
Działaniom samorządu sztumskiego towarzyszy kontekst proekologiczny. Dlatego dużą
wagę przywiązujemy do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej. Jego realizacja wpłynie
na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej
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budynków i instalacji oraz wpłynie na poprawę jakości powietrza.
Dużą wagę przywiązujemy do zrównoważonego rozwoju, zarówno miasta jak
i terenów wiejskich. Dlatego prowadzony jest od kilku lat program utwardzania dróg gminnych
płytami yumbo, by powstała sieć dróg, która na stałe poprawi ich jakość. Są remontowane
i wyposażane świetlice wiejskie, które posiada większość sołectw.
Gmina współpracuje ze stowarzyszeniami i często zleca im realizację projektów
skierowanych do mieszkańców. Bardzo dobrze układa się współpraca z ochotniczymi strażami
pożarnymi, kołami gospodyń wiejskich i klubami sportowymi.
W związku z tym, że wzrasta w naszym kraju ilość osób w wieku emerytalnym
szczególnie ważna jest polityka senioralna naszego samorządu. Sztumski Uniwersytet
Trzeciego Wieku i Klub „Amator” + stwarzają warunki do aktywności ludzi starszych.
Rok 2020 był w działalności samorządu szczególnie trudny ze względu na pandemię
Covid-19. Szerząca się choroba powodowała wiele utrudnień w działalności szkół, przedszkoli,
placówek kultury, urzędów, stowarzyszeń, organizacji różnego rodzaju imprez sportowych
i kulturalnych. Przez wiele tygodni nauka w naszych szkołach odbywała się w systemie
zdalnym. Zawieszona była działalność z udziałem mieszkańców Sztumskiego Centrum
Kultury. Realizowano jedynie takie formy, które zapewniały bezpieczeństwo zdrowotne
mieszkańców, np.: wykłady online Uniwersytetu Trzeciego Wieku, konkursy Klubu Seniora
„Amator”+ itp.
Samorząd sztumski, wspólnie z jednostkami organizacyjnymi i stowarzyszeniami,
przystąpił do wyposażenia mieszkańców w maseczki ochronne. Zostało na terenie gminy
uszytych i rozprowadzonych kilkadziesiąt tysięcy masek.
Również obsługa mieszkańców w naszym urzędzie i jednostkach podległych odbywała
się w reżimie sanitarnym co nastręczało wiele kłopotów. Z biegiem czasu staraliśmy się tak
prowadzić obsługę interesantów, by spełnić Państwa oczekiwania.
Bardzo wnikliwie analizujemy skutki pandemii dla naszych mieszkańców
i przedsiębiorców, obserwujemy rynek pracy, zatrudnienie i bezrobocie.
Dziękuję mieszkańcom Miasta i Gminy Sztum a w szczególności radnym i sołtysom za
dobrą współpracę przy realizacji naszych zadań samorządowych. Słowa podziękowania należą
się również zespołowi pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie oraz wszystkich
jednostek samorządowych, którzy z zaangażowaniem i profesjonalizmem wykonują swoje
obowiązki.
Wszystkie działania samorządu mają na celu harmonijny rozwój Miasta i Gminy Sztum
jako miejsca przyjaznego dla mieszkańców i gości odwiedzających Ziemię Sztumską.

Leszek Tabor
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
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ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU MIASTA I GMINY SZTUM ZA ROK 2020
Załącznik nr 1 do Raportu o stanie
Miasta i Gminy Sztum za rok 2020

INFORMACJA
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sztum za okres od 1 stycznia 2020
roku do 31 grudnia 2020 roku, sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2021 roku, poz. 305), które zawierają:
1. Ogólne dane o powierzchni miasta i gminy Sztum.
2. Zestawienie wartości i powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Sztum:
- miasta Sztum
- gminy Sztum
- grunty w użytkowaniu wieczystym i użytkowaniu.
3. Gospodarka nieruchomościami i gruntami:
- sprzedaż nieruchomości gminnych,
- nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości,
- przekształcenie użytkowania wieczystego we własność,
- dzierżawa,
- użyczenie,
- trwały zarząd, użytkowanie,
- opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości,
- odszkodowanie za przejęte z mocy prawa grunty przeznaczone pod drogi publiczne,
- służebność przesyłu,
- zasób mieszkaniowy gminy.
4. Pozostały majątek trwały:
- jednostki organizacyjne,
- udziały w jednoosobowych spółkach gminy, udziały w pozostałych spółkach
zakupione akcje.
1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM
Zgodnie z danymi otrzymanymi z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Starostwa Powiatowego w Sztumie sporządzonymi na dzień 1.01.2020 r. miasto Sztum
zajmuje powierzchnię geodezyjną 459 ha, natomiast gmina Sztum zajmuje powierzchnię
geodezyjną 17 647 ha. Razem miasto i gmina to 18 106 ha.
Gmina Sztum jest właścicielem gruntów o powierzchni 95,1496 ha na terenie miasta
o wartości 17 597 920,34 zł. Grunty położone poza miastem, stanowiące własność Gminy
Sztum to 462,5608 ha o łącznej wartości 17 556 796,07 zł.
2. ZESTAWIENIA WARTOŚCI I POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH
WŁASNOŚĆ GMINY SZUM.
Miasto Sztum
Lp.

Obręb
geodezyjny

Stan na
31.12.2019
pow. w ha

Stan na
31.12.2019
wartość zł

Stan na
31.12.2020
pow. w ha

Stan na
31.12.2020
wartość zł

Uwagi
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1

Sztum I

29,0325,00

5 299 351,25

2

Sztum II

35,6577,86

7 793 829,16 35,6518,67 7 764 820,25

ubyło

3

Sztum III

26,3793,00

3 955 735,54

przybyło

4

Sztum IV

3,6125,00

578 011,30

Razem

94,6820,86

17 626 927,25

Gmina Sztum
Stan na
Stan na
31.12.2019
31.12.2019
pow. w ha
wartość zł

29,0325,00

26,8527,00

3,6125,00

95,1495,67

5 299 351,25 bez zmian

3 955 737,54

578 011,30 bez zmian

17 597 920,34

Lp.

Obręb
geodezyjny

1

Barlewice

45,4674,77

1 988 951,93 45,4222,79

1 984 525,47 ubyło

2
3

Biała Góra
Cygusy

28,7280,00
0,2696,00

1 173 487,48 28,5829,00
5 392,00 0,2696,00

1 159 702,98 ubyło
5 392,00 bez zmian

4

Gościszewo

63,4799,00

1 765 887,44 63,4770,00

1 765 821,44 ubyło

5

Gronajny

13,8469,11

460 540,52 13,6786,11

454 145,12 ubyło

6

Kępina

17,5040,00

700 814,07 17,5029,00

700 767,57 ubyło

7

Koniecwałd

30,9097,00

1 403 952,75 30,9097,00

1 403 952,75 bez zmian

8

Koślinka

11,7100,00

323 395,00 11,7100,00

323 395,00 bez zmian

9

Michorowo

3,2560,00

10 Nowa Wieś

Stan na
31.12.2020
wartość zł

Uwagi

3,2560,00

11 047,00 bez zmian

66,8114,00

1 211 888,48 66,8114,00

1 211 888,48 bez zmian

11 Piekło

16,0455,00

436 148,00 16,0455,00

436 148,00 bez zmian

12 Pietrzwałd

14,4307,80

401 331,30 14,3371,80

387 946,30 ubyło

13 Polaszki

0,5730,00

14 Postolin

11 047,00

Stan na
31.12.2020
pow. w ha

30 644,00

0,5730,00

30 644,00 bez zmian

32,2594,00

1 413 777,20 32,2594,00

1 413 777,20 bez zmian

15 Sztumskie Pole

51,3200,00

1 136 084,05 51,2425,00

1 135 813,05 ubyło

16 Sztumska Wieś

19,2422,00

917 768,36 19,2422,00

917 768,36 bez zmian
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17 Uśnice

19,9042,00

766 091,00 19,9045,00

766 100,00 przybyło

18 Zajezierze

27,3361,00

3 447 961,35

27,3361,00 3 447 961,35 bez zmian

Razem

463,0941,68

462,5607,7 17 556 796,0
17 595 261,93
0
7

Zmiany w stanie mienia Gminy Sztum, jak co roku, spowodowane były nabyciem i sprzedażą
nieruchomości, przejęciem z mocy prawa do gminnego zasobu nieruchomości
z przeznaczeniem pod drogi publiczne.
Grunty w użytkowaniu wieczystym i użytkowaniu stanowiące własność Gminy Sztum.
Powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste z różnym przeznaczeniem,
stanowiącego własność Gminy Sztum, na dzień 31.12.2020 roku, wynosi 31,6548 ha o wartości
11 360 472,23 zł. Grunt oddany osobom fizycznym i prawnym z przeznaczeniem na cele
mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne czy prowadzenie działalności gospodarczej. Na
terenie miasta, obręb ewidencyjny nr 2, znajdują się również grunty o łącznej powierzchni
0,0999 ha i wartości 67 846,00 zł, a na terenie obrębu ewidencyjnego Sztumskie Pole grunty
o pow. 0,0526 ha o wartości 20 809,00 zł, które są własnością Skarbu Państwa,
a prawo użytkowania wieczystego posiada Gmina Sztum.
3. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI i GRUNTAMI
Sprzedaż nieruchomości gminnych.
Gospodarując nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sztum w okresie od
01.01.2020 do 31.12.2020 r. wpływ ze sprzedaży nieruchomości wyniósł 521 410,38 zł, z czego
kwota 7 430,34 zł stanowiła wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach
ubiegłych.
Na rzecz najemców sprzedano łącznie 16 lokali mieszkalnych:
1. Plac Wolności 22,
2. ul. Nowowiejskiego 18,
3. ul. Nowowiejskiego 14,
4. ul. Czarnieckiego 1,
5. os. Nad Jeziorem 10,
6. os. Nad Jeziorem 7,
7. ul. Nowowiejskiego 20,
8. ul. Mickiewicza 2/10,
9. Górki 2 i 4
10. Pietrzwałd 22,
11. ul. Reja 6,
12. ul. Reja 31,
13. ul. Mickiewicza 33,
14. ul. Galla Anonima 7.
Przy sprzedaży lokali stosowano głównie bonifikatę w wysokości 70% wartości nieruchomości.
W przypadku lokali Pietrzwałd 22 zastosowano bonifikatę w wysokości 90% wartości
nieruchomości w związku z jednoczesną sprzedażą wszystkich lokali w budynku. W przypadku
lokalu przy ul. Mickiewicza 2/10 zastosowano bonifikatę w wysokości 50% wartości ze
względu na zakup nieruchomości na raty. W roku 2020 wpływ z tytułu sprzedaży lokali
mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu wyniósł: 441 203,40 zł.
Z tytułu rat za mieszkania sprzedane w latach ubiegłych wpływ w 2020 r. wyniósł 7 430,34 zł.
W drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości
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przyległych sprzedano 2 działki, działka nr 6 o pow. 775 m2 w miejscowości Sztumskie Pole,
działka nr 332/34 o pow. 29 m2 w miejscowości Gościszewo, za łączną kwotę 42 049,00 zł.
Działka nr 6 w Sztumskim Polu została sprzedana na raty (pierwsza rata płatna przy akcie
notarialnym wyniosła 7 699,80 zł).
W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 1 działkę z przeznaczeniem na
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, działka nr 223/18 o pow. 1451 m2 w miejscowości
Biała Góra, za kwotę 65 076,84 zł brutto.
Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości. W 2020 roku nie nabyto
żadnych działek do gminnego zasobu nieruchomości.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Nie wydano decyzji
administracyjnych dotyczących przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności działek. Przekształcenie użytkowania wieczystego działek zabudowanych na cele
mieszkaniowe następowało w drodze zaświadczeń, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r.
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W związku z przekształceniem w roku 2020
ubyło 4,4011 ha powierzchni, co stanowi wartość 1 975 534,87 zł.
Dzierżawa
Gmina Sztum ma zawartych 405 umów dzierżaw i najmu, które obejmują powierzchnię
155,7050 ha. Na terenie gminy obowiązuje 198 umów o powierzchni 141,2400 ha, a na terenie
miasta zawartych jest 207 umów o powierzchni 14,4650 ha.
Zestawienie umów dzierżaw i najmu na dzień 31.12.2020 rok.
Ilość umów – szt.
Pow. W ha
Ilość umów innych
Obręb
Rolne

Ogrody

Rolne

Ogrody

Szt.

Pow. w
ha

Biała Góra
Barlewice

11
3

4
29

7,5100
5,6100

0,3200
1,0200

16

0,0225

Gościszewo

4

2

23,9900

0,0884

3

13,0900

Gronajny
Kępina
Koślinka
Koniecwałd
Nowa Wieś
Piekło

1
7
2
3
7
5

4
2
4
1
17

1,2237
15,3900
1,5800
6,9200
30,3550
1,9900

0,0231
0,0700
0,1114
0,0100
0,3500

15

Postolin
Pietrzwałd
Sztumska Wieś
Sztumskie Pole

Uśnice
Zajezierze

grunt pod
garaże
dojście do
posesji

- - - - pod
0,0900 grunty
garaże, budynek
gospodarczy,
nieruchom.
zabudowana
grunty pod
garaże, grunt
pod wiatami
-

9

9

4,4200

0,2230

8

0,0200

3
4
13
1

1
2
2
2

2,2900
3,6600
19,8200
0,3500
0,3778

0,0119
0,0755
0,0925
0,1200

1
3

0,0012 grunt pod garaż
- - pawilony
0,0157 2handlowe.
i1
miejsce
odpoczynku.

RAZEM

73

79

125,49

2,51

46

13,24
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MIASTO
3,6400
0,3700

Obręb 1

2

23

Obręb 2

-

68

-

Obręb 3

2

23

Obręb 4

5
9

RAZEM

1

0,0010

1,2200

74

0,3000

6,0060

1,2000

2

0,0041

3

1,6950

0,0188

4

0,0100

117

11,3410

2,8090

81

0,3150

grunty pod
budynkiem
gospodarczym.
grunty pod
pawilonami
handlowymi
garażami, pod
budynkami
gospod., dział.
handlową, pkt
gromadzenia
odpadów stałych
pawilony
handlowe, grunty
pod garaż
grunty pod
garaże, pod
budynkami
gospodarczymi.

Użyczenia
Na terenie miasta i gminy Sztum obowiązują 42 umowy użyczenia na nieruchomości
gruntowe, budynkowe i lokalowe (w gminie 20 umów, a w mieście 22).
Umowy podpisano ze Sztumskim Centrum Kultury na świetlice wiejskie w miejscowościach:
Biała Góra, Czernin, Gronajny, Koniecwałd, Koślinka, Pietrzwałd, Piekło, Sztumska Wieś,
Sztumskie Pole i Uśnice oraz na cele statutowe, tj. na stadion miejski w Sztumie, budynek
sportowo-magazynowy przy stadionie oraz nieruchomość przy rondzie Powiśle.
Umowy zawarto również z Ochotniczą Strażą Pożarną w miejscowościach: Biała Góra,
Gościszewo, Postolin, Sztumska Wieś, Nowa Wieś.
Obowiązują także umowy użyczenia z klubami sportowymi, w mieście Sztum są to Klub
Sportowy ”VICTORIA” i Kolarski Klub Sportowy „LIDER” oraz na terenie gminy: Klub
Piłkarski „RUCH” Gościszewo, Ludowy Klub Sportowy „BŁYSKAWICA” w Postolinie
i Klub Sportowy Czernin.
Zawarte są również umowy użyczenia ze stowarzyszeniami: Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Koniecwałdzie, Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej „Junona”,
prowadzące Centrum Usług Socjalnych dla kobiet i kobiet z dziećmi w Piekle, Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Dar Serca” w Czerninie, Stowarzyszenie „Do życia
przez życie” z siedzibą w Uśnicach, na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w
Czerninie oraz z Fundacją „Przystań” z siedzibą w Pogorzałej Wsi, na prowadzenie Rodzinnego
Domu Pomocy dla osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych w Postolinie,
Stowarzyszenie „Przystań” w Białej Górze, Sztumskie Towarzystwo Żeglarskie „SALING”,
Stowarzyszenie AUTOMOBILKLUB Volkswagena GarBusa w Sztumie. Zawarta jest również
umowa użyczenia z Szkołą Podstawową nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie. Umowy
użyczenia obowiązują z instytucjami, z przeznaczeniem na ich siedzibę, są to Starostwo
Powiatowe w Sztumie i Sztumskie Centrum Kultury.
Na terenie miasta Sztum obowiązuje także 12 umów użyczenia od osób fizycznych i prawnych
zawartych pod trwające inwestycje m.in. od Spółdzielni Mieszkaniowej w Sztumie, Parafii
Rzymsko-Katolickiej p.w. Michała Anioła w Postolinie oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.
św. Anny w Sztumie, Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Chrystusa Króla w Piekle – kaplica
w Białej Górze, Gospodarstwo Rolne „Konpol” Sp. z o.o. w Koniecwałdzie (plac zabaw).
Trwały zarząd, użytkowanie. Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Sztum
są w trwałym zarządzie przedszkoli i szkół znajdujących się na terenie naszego miasta i gminy.
Znajdują się one w miejscowościach: Gościszewo, Nowa Wieś, Czernin oraz w Sztumie.
Ponadto, w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie znajdują się
trzy nieruchomości położone przy ul. Jagiełły, Władysława IV i Witosa, o łącznej powierzchni
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65 m2. Ze Sztumskim Centrum Kultury rozwiązano umowę użytkowania nieruchomości przy
ul. Mickiewicza 23, z uwagi na fakt przeniesienia biblioteki do zmodernizowanego budynku
„Kwadro” przy ul. Nowowiejskiego. Budynek byłej biblioteki został przeznaczony do
sprzedaży w drodze przetargu.
Ogółem nieruchomości gruntowe, na których ustanowiony jest trwały zarząd, to 20 działek
o łącznej powierzchni 7,3901 ha, które obrazuje poniższa tabela.
Lp.

Podmiot

Nr działki i powierzchnia

Nr decyzji

1

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Jana Pawła II w
Sztumie

GN III 72244/3/2001 z dnia
12.04.2001 r., zmieniona
decyzją PMV.6844.5.2019
z dnia 25.02.2019 r.

2

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Maksymiliana Golisz
w Sztumie

- dz. nr 148/7 o pow. 1,2440 ha
- dz. nr 149 o pow. 1,0838 ha
- dz. nr 148/4 o pow. 0,0497 ha
- dz. nr 148/6 o pow. 0,0382 ha
- dz. nr 2/2 o pow. 0,0775 ha
- dz. nr 440/1 o pow. 0,6843 ha
- dz. nr 444/12 o pow. 0,0448 ha

3

Szkoła Podstawowa w
Nowej Wsi

4

- dz. nr 496 o pow. 2,4800 ha
-dz. nr 285 o pow. 0,1300 ha

- dz. nr 95/1 o pow. 0,3800 ha
Zespół Szkół w
Gościszewie

5

6

7

- dz. nr 124/9 o pow. 0,3652 ha
- dz. nr 125/126 o pow. 0,3441 ha
Zespół Szkół w Czerninie - dz. nr 124/10 o pow. 0,0019 ha
- dz. nr 124/11 o pow. 0,0006 ha
- dz. nr 124/12 o pow. 0,0286 ha
Publiczne Przedszkole z
Oddziałami
Integracyjnymi nr 1 w
Sztumie ul. Chełmińska 7
Publiczny Żłobek w
Sztumie ul. Chełmińska
11
Razem 7 decyzji

- dz. nr 395 o pow. 0,1986 ha
- dz. nr 476/1 o pow. 0,0908 ha
- dz. nr 386/14 o pow. 0,0443 ha
- dz. nr 477 o pow. 0,0908 ha
- dz. nr 478/3 o pow. 0,0129 ha

GN III 72244/4/2001 z dn.
12.04.2001 r.GN III
72244/4-3/2006 z dn.
03.03.2006 r.
GN III 72244/5/2001 z dn.
12.04.2001 r., zmieniona
decyzją PMV.6844.3.2019
z dnia 01.02.2019 r.
GNIII72244/1/2001 z dnia
12.04.2001 r., zmieniona
decyzją PMV.6844.4.2019
z dnia 25.02.2019 r.
GN III 72244/2/2001 z dn.
12.04.2001 r., zmieniona
decyzją PMV.6844.6.2019
z dnia 17.04.2019 r.
PMIV.6844.2.2.2015 z dn.
03.06.2015 r. oraz decyzją
nr 2.2019 nr PMIV.6844. 2.
2019 z dnia 21.01.2019 r.
PMIV.6844.1.2019 z dn.
16.01.2019 r.

20 działek o pow. 7,3901 ha

Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości.
Opłata ta uregulowana jest przepisami art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 roku (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 234). Uchwałą nr XXV/174/09
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca 2008 roku, ustalono wysokość stawek
procentowych opłaty adiacenckiej w wysokości 15% różnicy wartości nieruchomości przed
i po podziale nieruchomości. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku tut. organ wydał
6 decyzji o opłacie adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych
w obrębach geodezyjnych Gościszewo, Kępina, Koniecwałd, Nowa Wieś i Zajezierze.
Ustalona w drodze decyzji (opłaty jednorazowe) opłata adiacencka w 2020 roku, wyniosła
17 732,21 zł. Dochód w 2020 roku, jako wpłaty bieżące i raty za lata wcześniejsze wyniósł
31 437,24 zł.
Odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty przeznaczone pod drogi publiczne.
Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne z nieruchomości, której podział
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dokonany został na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność gminy za
odszkodowaniem. Reguluje to art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21
sierpnia 1997 roku. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku tut. organ wypłacił
odszkodowanie osobie fizycznej, za przejęty grunt w obrębie geodezyjnym Kępina.
Powierzchnia przejętego gruntu, trzech działek, wyniosła 0,5415ha. Uzgodniono
odszkodowanie w wysokości 119 671,00 zł, które skompensowano o opłatę adiacencką z tytułu
podziału nieruchomości w wysokości 6 837,15 zł. Wypłacono 112 833,85 zł.
Służebność przesyłu.
Podstawę do ustanawiania służebności przesyłu stanowią przepisy art. 3051 Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zmianami),
natomiast zasady obciążania nieruchomości wyznacza Uchwała nr XIV.99.2015 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 7 października 2015 r. w sprawie określenia zasad obciążania
nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Sztum służebnością przesyłu. W okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku Burmistrz ustanowił służebności przesyłu na terenie
działek położonych w Gościszewie (dla elektroenergetycznych linii 110 kV oraz 15 kV),
Sztumie (dla linii 15 kV), Nowej Wsi, Zajezierzu i Barlewicach (dla linii energetycznych
0,4 kV), Kępinie (dla sieci gazowej). Łączna powierzchnia gruntu objęta tymi służebnościami
to 2 540,38 m2. Dochód z tytułu ustanowienia służebności przesyłu wyniósł 26 807,85 zł.
Zasób mieszkaniowy gminny
1. Mieszkalne budynki komunalne

59

2. Budynki wspólnot mieszkaniowych, w których
Gmina posiada swoje lokale mieszkalne

84

3. Mieszkania komunalne

469

20 562,83 m2

- w budynkach komunalnych

235

10 339,89 m2

- w budynkach wspólnot mieszkaniowych

234

10 222,94 m2

4. Budynki gospodarcze

37

1 989,21 m2

5. Gminne lokale i budynki użytkowe - PWiK

51

6. Garaże ( PWiK)

17

8. Pomieszczenia tymczasowe

1

18,28 m2

4. POZOSTAŁY MAJĄTEK TRWAŁY
Jednostki organizacyjne gminy posiadają majątek
trwały o następujących wartościach:
1. Miejsko Gminny Zespół Oświaty
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Sztumskie Centrum Kultury
4. Urząd Miasta i Gminy

2019 rok
34 209 733,79 zł
840 567,71 zł
13 664 171, 55 zł
142 642 731,62 zł

2020 rok
34 248 869,97
772 377,02
13 718 621,90
146 005 110,71
57 | S t r o n a

Razem
Udziały w spółkach i zakupione akcje:
1. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
2.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
Sztumie
3. Akcje zakupione w Banku Ochrony Środowiska

191 357 204,67 zł
2019 rok
413 000,00 zł
10 488 000,00 zł

194 744 979,60
2020 rok
413 000,00 zł
10 488 000,00 zł

3 600,00 zł

3 600,00 zł

Razem

10 904 600,00 zł

10 904 600,00 zł
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Załącznik nr 2 do Raportu o stanie
Miasta i Gminy Sztum za rok 2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY SZTUM ZA ROK 2020

OBSZAR PRIORYTETOWY: KONKURENCYJNA GOSPODARKA

CEL STRATEGICZNY: WYSOKA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
CEL OPERACYJNY: PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIG SZTUM

RODZAJE DZIAŁAŃ
1. Stworzenie profesjonalnej oferty inwestycyjnej
oraz promocja proinwestycyjnego
wizerunku Miasta i Gminy Sztum (Marketing inwestycyjny).
Oferta inwestycyjna Miasta i Gminy Sztum jest na bieżąco aktualizowana, w tym informacje
na stronie internetowej www.sztum.pl.
2. Utworzenie interdyscyplinarnego gminnego zespołu ds. obsługi inwestorów.
W Urzędzie Miasta i Gminy Sztum promocją gospodarczą zajmuje się Referat Inwestycji
i Majątku. Osobą wyznaczoną do kontaktu z inwestorami jest Pani Agnieszka Topolewska –
Reksa.
3. Współpraca lokalnych władz i instytucji otoczenia biznesu z Pomorską Specjalną Strefą
Ekonomiczną oraz Invest in Pomerania – szybka reakcja na potrzeby inwestycyjne.
W związku z wejściem w życie w roku 2018 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji,
przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje przysługuje m. in. zwolnienie od podatku
dochodowego. Jednym z głównych założeń Ustawy jest objęcie zwolnieniem od podatku
dochodowego inwestycji niezależnie od miejsca ich lokalizacji, a nie tylko na terenach objętych
statusem PSSE, jak to miało miejsce dotychczas. W konsekwencji zniesiono ograniczenia
terytorialne, jak i skomplikowana oraz czasochłonna procedura ubiegania się o rozszerzanie
granic obszaru PSSE.
4. Rozbudowa infrastruktury w Parku Inwestycyjnym.
Brak inwestycji w roku 2020.
5. Rozwój i upowszechnienie systemu zachęt inwestycyjnych. W związku z Uchwałą Nr
XLII/413/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia
z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta
i Gminy Sztum w ramach pomocy de minimis, w 2020 roku ze zwolnienia skorzystało 12
przedsiębiorców. Dnia 19 listopada 2020 r. Rady Miejskiej w Sztumie podjęła nową Uchwałę
nr XXVI.204.2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców
realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta i Gminy Sztum w ramach pomocy de minimis.
WSKAŹNIKI KONTEKSTOWE:

Definicja

Liczba
nowych

Wartoś
ć
bazowa

Wartość
docelow
a (2020
rok)*

0

5
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o
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a
(rok 2019)
-

Wartoś
ć
obecna
(rok
2020)
-
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zewnętrznyc
h inwestycji
Liczba
nowych
miejsc pracy
utworzonych
w ramach
w/w
inwestycji

0

min. 50

-

-

*wartość skumulowana

CEL OPERACYJNY: WSPARCIE LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

RODZAJE DZIAŁAŃ:
1. Propagowanie idei samo zatrudnienia (aktywne działania i współpraca z Instytucjami
Otoczenia Biznesu oraz współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy).
Działania opisano w części dot. „Aktywizacja biernych zawodowo i bezrobotnych”
2. Wsparcie finansowe i doradcze rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw (współpraca
z Regionalnym Towarzystwem Inwestycyjnym, organizacja szkoleń otwartych dla
lokalnych przedsiębiorstw oraz wymiana dobrych praktyk w ramach „kawiarenek
biznesowych”, doradztwo w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego
na inwestycje infrastrukturalne).
W 2020 roku nie prowadzono takich działań.
3. Doradztwo biznesowe w zakresie wdrażania wzorców i dobrych praktyk biznesowych
w lokalnych przedsiębiorstwach – „kawiarenki biznesowe”.
W 2020 roku nie organizowano spotkań w ramach „Kawiarenek Biznesowych”.
4. Wsparcie procesów wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
W 2020 roku nie prowadzono takich działań.
5. Promocja idei współpracy i partnerstwa branżowego wśród przedsiębiorstw Obszaru
Gospodarczego Dolnej Wisły (inicjatywy klastrowe).
W 2020 roku z powodu Covid nie prowadzono takich działa, prowadzono postępowania
inwestycyjne, zgodnie z harmonogramem.
WSKAŹNIKI KONTEKSTOWE:

Definicja

Wartoś
ć
bazow
a

Wartoś
ć
docelow
a (2020
rok)

Liczba mikro
przedsiębiorst
w
Liczba
małych
przedsiębiorst
w
Liczba
inicjatyw
klastrowych

1551*

min.
1650

69*

min. 50

1,0
(2013)

min. 2,0

Wartość z
poprzednieg
o
sprawozdan
ia (rok
2019)**
1564

Wartoś
ć
obecna
(rok
2020)**
*
1586
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1

1

* dane GUS za 2012
** dane GUS za 2014 i 2015 i 2016
*** dane GUS za 2017

CEL STRATEGICZNY: RÓŻNORODNA OFERTA TURYSTYCZNA I KULTURALNA
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CEL
OPERACYJNY:
UTWORZENIE
ROZSZERZONEJ,
CAŁOROCZNEJ
OFERTY
TURYSTYCZNEJ W OPARCIU O WIODĄCY PRODUKT TURYSTYCZNY SZLAK ZAMKÓW
GOTYCKICH NA POWIŚLU

RODZAJE DZIAŁAŃ:
1. W związku z powołaniem nowej placówki muzealnej na Zamku w Sztumie podległej
bezpośrednio Muzeum Zamkowemu w Malborku, tutejsze muzeum od 2019 roku realizuje
działalność statutową w zakresie działań muzealnych, naukowo-badawczych,
wystawienniczych, edukacyjnych i kulturalnych
2. Poprawa stanu obiektów i obszarów zabytkowych na terenie Miasta i Gminy Sztum, w tym
m.in. Wzgórza Zamkowego w Sztumie.
a) W 2020 roku przyznano Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła
w Postolinie dotację celową w wysokości 160 000 zł na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dotyczy Remontu muru przykościelnego na długości 132,37m.b.– etap I.
b) W roku sprawozdawczym wykonano chodnik jako Etap I w ramach zadania
budżetowego „Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów
turystycznych” na terenie zabytkowego cmentarza katolicko-ewangelickiego oraz wieży
ciśnień zlokalizowanych przy ul. Kochanowskiego w Sztumie. W ramach Programu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2020, Ochrona zabytków - złożono
również wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich przy zabytkowej kapliczce zlokalizowanej na w/w cmentarzu.
3. Wsparcie i rozwój turystyki aktywnej w oparciu o istniejącą infrastrukturę turystyczną
(ścieżki rowerowe, plaża miejska, itp.).
a) W 2020 roku objęto patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum 2 wydarzenia,
spośród 5 złożonych wniosków, mających na celu promowanie aktywnej turystyki
związanej ze sportem, kulturą, edukacją i integracją społeczną. Były to:
 Degustacje Wielkanocne Konfranterni – wydarzenie nie odbyło się ze powodu
pandemii Covid -19.
 Bezpieczna Droga z domu do szkoły.
b) Utrzymanie ścieżek pieszo - rowerowych, m.in.. ścieżki wokół jeziora Zajezierskiego,
pozwoliło na kontynuację w 2020r. imprez, takich jak Grand Prix Sztumu oraz IV
Sztumski Bieg Świętojański, co przyciąga sportowców z całej Polski, a także pozwoliło
mieszkańcom Sztumu na aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.
c) Modernizacja i utrzymanie Parku Miejskiego w Sztumie sprawiły, że Park jest
miejscem aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów. W 2020 roku w
miesiącach maj, czerwiec i wrzesień obywały się tam zajęcia fitness w ramach zadania
Sztum jest fit. Zadanie zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Gminę Sztum w
ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w wysokości
2 500,00 zł.
d) Utrzymanie plaży miejskiej w Sztumie sprawia, że wielu turystów z naszej gminy
korzysta z jej walorów, przyciągają one również wielu mieszkańców sąsiednich gmin.
e) W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
przyznano dotację w wysokości 4 000,00 zł na realizacje cyklu rajdów rowerowych po
Ziemi Sztumskiej, ze względu na pandemię Covid-19, zorganizowano tylko 2 rajdy.
4. Modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej – utworzenie nowych ścieżek pieszych
i rowerowych, utworzenie spójnej identyfikacji turystycznej (na terenie MOF Malborka),
rozwój infrastruktury wodnej.
a) Wykonane w poprzednich latach ścieżki rowerowe utrzymywano w odpowiednim
stanie technicznym i porządkowym na podstawie umowy zawartej z Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie.
b) Plaża miejska funkcjonowała w sezonie kąpielowym w roku 2020 w okresie czerwiec
– wrzesień. Zgodnie z zawartą z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Sztumie umową, przedsiębiorstwo wykonywało zadania związane
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z utrzymaniem miejsca wykorzystywanego do kąpieli. W ramach zadania
przygotowano miejsce wykorzystywane do kąpieli do sezonu kąpielowego, zatrudniono
ratowników wodnych, wyposażono teren kąpielowy w niezbędny sprzęt i infrastrukturę
ratunkową. Utrzymywano obiekty znajdujące się na terenie plaży w stanie
niepogorszonym zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, utrzymywano
czystość i porządek, dokonywano także bieżących napraw i konserwacji infrastruktury.
Sprzęt przeznaczony do wypożyczenia został uzupełniony o leżaki i rowerki wodne
mające kształt garbusa. Cały sezon kąpielowy plaża funkcjonowała w reżimie
sanitarnym zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
c) W 2020 roku kontynuowano promocję marki Sztum, informacje o wydarzeniach oraz
rozpowszechniane materiały promocyjne opatrzone były znakiem identyfikującym
markę Sztum.
d) W 2020 r. na terenie Gminy obowiązywał fundusz sołecki. Wśród zadań
zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego, mających znaczenie dla rozwoju
infrastruktury turystycznej i zacieśniania więzi społeczności lokalnych wykonano:
 w sołectwie Barlewice – organizacja spotkania integracyjnego;
 w sołectwie ul. Domańskiego - zakup namiotu – pawilonu;
 w sołectwie Czernin – doposażenie świetlicy w Czerninie poprzez zakup gier dla
dzieci i młodzieży, a także zakup 6 stołów i 24 krzeseł;
 w sołectwie Gościszewo – zakup i montaż mebli i wyposażenia kuchni w świetlicy
wiejskiej w Gościszewie oraz zakup ławek i stołu na plac zabaw w miejscowości
Węgry;
 w sołectwie Gronajny – remont świetlicy w Gronajnach;
 w sołectwie Nowa Wieś – wyposażenie placu zabaw przy Osiedlu Leśnym oraz
ogrodzenie placu zabaw;
 w sołectwie Piekło – wykonanie ogrodzenie placu zabawa, zakup namiotu
gastronomicznego oraz zakup krzeseł do świetlicy;
 w sołectwie Pietrzwałd - zakup i montaż nowej wiaty na plac zabaw;
 w sołectwie Sztumskie Pole – zakup namiotu;
 w sołectwie Sztumska Wieś – ogrodzenie placu zabaw w Sztumskiej Wsi;
5. Sieciowanie wiodącego produktu turystycznego z nowymi produktami uzupełniającymi
z zakresu turystyki aktywnej, biznesowej, edukacyjnej (związanej z historią) oraz agro –
i ekoturystyki (współpraca przedsiębiorstw, JOB, samorządu i innych instytucji z branży
turystycznej w ramach klastra turystycznego).
W
2020
roku
ze
względu
na
pandemię
Covid-19
współpraca
z organizacjami/przedsiębiorcami z branży turystycznej była ograniczona:
 Umieszczono w punktach informacji turystycznych, instytucjach kulturalnych–
Sztumskie Centrum Kultury, świetlicach wiejskich oraz gablotach informacyjnych we
wszystkich sołectwach, plakaty promujące kalendarz imprez Miasta i Gminy Sztum
w pierwszym półroczu 2020 roku.
 W punkcie Informacji turystycznej oraz lokalnym punkcie informacji turystycznej w
Postolinie, prowadzonym przez stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich
dystrybuowane były ulotki licznych przedstawicieli branż turystycznych oraz foldery
turystyczne Miasta i Gminy Sztum.
 Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Energie Cites, Miasto i Gmina Sztum brało
udział w projekcie w ramach którego odbywają się warsztaty, konferencje, szkolenia
dot. m.in.: energii odnawialnej, ochrony klimatu.
 Miasto i Gmina Sztum jest członkiem stowarzyszeń:
- Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie
- Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”
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- Stowarzyszenie Związek Gmin Pomorskich
- Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cities”
WSKAŹNIKI KONTEKSTOWE:

Definicja
Liczba turystów
korzystających z
noclegów na terenie
MiG Sztum
Liczba obiektów z
nadanymi funkcjami
społecznymi
Liczba nowopowstałych
ścieżek rowerowych

Wartość docelowa
(2020 rok)*

wartość
bazowa

Wartość z
poprzedniego
sprawozdania
(rok 2019)
3025

Wartość obecna
(rok 2020)

3 061
**

Średnioroczny
wzrost o 2%

0

1

2****

2****

0

2

2*****

2*****

1200***

*Wartość skumulowana
**GUS 2012
*** Notatka z 30.03.2021 r..
**** Świetlica w Postolinie, Świetlica w Piekle
***** Wiślana Trasa Rowerowa oraz ścieżka wokół jeziora sztumskiego

CEL OPERACYJNY:
KULTURALNEJ

STWORZENIE

I

WDROŻENIE

WYSPECJALIZOWANEJ

OFERTY

RODZAJE DZIAŁAŃ:
1. Modernizacja infrastruktury kulturalnej.
a) W roku 2020 po zakończeniu w roku minionym realizacji zadania pn. „Utworzenie
nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie”, w którym zakres prac obejmował
przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku
usługowego na Bibliotekę Publiczną jako Forum Integracji Miejskiej „KWADRO”
kontynuowano jej doposażanie. W dniu 06.03.2020 r. miało miejsce uroczyste otwarcie
obiektu. Z tej okazji zorganizowano spotkanie autorskie z Panią Dorotą Masłowską. Ze
względu na sytuację epidemiczną biblioteka podjęła liczne działania z wykorzystaniem
środków multimedialnych. Ponadto prowadzono porządkowanie i selekcję katalogu.
Pracownicy biblioteki brali udział w licznych szkoleniach, głównie w formule online.
b) W 2020 roku w dalszym ciągu przy Bibliotece Miejskiej w Sztumie funkcjonuje punkt
Informacji Turystycznej.
c) W 2020 roku kontynuowano działalność „Klubu Senior+ - Amator” realizowanego
w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015- 2020. Głównym celem
funkcjonowania Klubu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
i kulturalnym osób powyżej 60 roku życia. Cel ten był w roku 2020 z powodzeniem
realizowany m.in. poprzez włączenie się seniorów w organizację 28. Finału WOŚP
realizowanego przez Sztumski Sztab Orkiestry działający przy SCK (w 2020 r. Sztab
zebrał rekordową kwotę 35 762 złote). Formuła działania Klubu w trakcie roku była
dostosowywana na bieżąco do zmieniającej się sytuacji organizacyjno – prawnej
dotyczącej w/w instytucji. Klub działał zgodnie z opracowanymi i zaakceptowanymi
przez Powiatową Stacją SANEPID „Procedurami w zakresie zachowania
bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania KLUBU SENIOR+AMATOR w celu
zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-Cov-2 w pomieszczeniu znajdującym się
w budynku przy ulicy Reja 13, 82-400 Sztum”.
d) w 2020 zrealizowano zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Gronajnach”
2. Modernizacja i nadanie funkcji kulturalnych obiektom zdegradowanym.
a) W dniu 06.03.2020 r. miało miejsce uroczyste otwarcie obiektu Biblioteki „KWADRO”
powstałej w rezultacie zrealizowania przez Miasto i Gminę Sztum zadania pn.
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„Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie”. Celem zadania była
przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku
usługowego na Bibliotekę Publiczną, jako Forum Integracji Miejskiej „KWADRO”.
Gmina Sztum udzielała SCK w Sztumie dotacji na realizację w/w zadania.
b) W wyremontowanych i przebudowanych pomieszczeniach stanowiących część
budynku SCK kontynuowano we współpracy ze Sztumskim Centrum Kultury realizację
projektu pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +”. Głównym realizatorem
w/w zadania jest działające przy SCK w Sztumie Stowarzyszenie „LABUNTUR
ANNI”. W ramach realizacji organizowane są zajęcia muzyczno-teatralne,
gimnastyczno-ruchowe, artystyczno-manualne, wykłady tematyczne i spotkania
autorskie o zróżnicowanej tematyce, zajęcia nauki języków obcych, warsztaty fotografii
cyfrowej. Przez klika miesięcy uczestnicy bardzo aktywnie uczestniczyli
w koordynowanej przez SCK akcji #maseczkiDlaSztumu, w ramach której wykonano
i rozdystrybuowano 22 250 pakietów maseczek. Ze względu na sytuację epidemiczną
w kraju okresowo Klub SENIOR+AMATOR funkcjonował w formule zdalnej, a wiele
działań zrealizowano online.
3. Umiędzynarodowienie Festiwalu Teatrów Ulicznych (Gmina Sztum miejscem spotkań
artystów).
Ze względu na ograniczenia wynikające z panującej w kraju pandemii wirusa SARS-CoV-2
zaplanowany na dzień 11.07.2020 roku X Jubileuszowy Festiwal Teatrów Ulicznych nie odbył
się pomimo zrealizowania we wcześniejszych miesiącach przez organizatora tj. Sztumskie
Centrum Kultury wszystkich działań planistycznych, logistycznych i innych natury
organizacyjnej.
4. Stworzenie cyklicznego przeglądu teatralno – filmowego w Sztumie.
a) Sztumskie Centrum Kultury w ramach Przeglądu Sztuki Więziennej organizuje
przeglądy teatralne. Wspiera także organizację imprez o podobnym charakterze np.
Międzynarodowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
(organizator - SOSW Uśnice). W roku 2020 Przegląd Sztuki Więziennej odbył się
w formule online w wybranych kategoriach artystycznych (m.in. kategoria teatralna –
online), a prace laureatów były prezentowane na pokonkursowej wystawie internetowej
przygotowanej przez SCK. Ponadto odbywają się konkursy dla dzieci i młodzieży (np.
w roku 2020 „Festiwal Piosenki Ułańskiej w formule „hybrydowej”), gdzie sprawdzany
jest nie tylko talent aktorski ale również wokalny uczestników. Dzieci i młodzież
biorące w nich udział są zapraszani do pracy w grupach artystycznych, które
(w okresowo zmienianej formule funkcjonowania opartej na opracowanych
i pozytywnie zaopiniowanych przez Powiatową Stację SANEPID „Procedurach
bezpieczeństwa i zasad organizacji zajęć artystycznych na terenie SCK
w Sztumie w trakcie pandemii COVID - 19) działały aktywnie przy SCK w 2020 r.
b) Uznaniem wśród widzów cieszy się również Dyskusyjny Klub Filmowy, który
odwiedza każdorazowo kilkudziesięciu widzów. W roku 2020 z powodzeniem
kontynuowała działalność powołana w 2019 r. przy DKF w Sztumie Społeczną Radę
Programową, która przygotowuje propozycje repertuarowe dla DKF.
c) W 2020 r. nie odbył się realizowany corocznie w ramach edukacji teatralnej dzieci
i młodzieży Konkurs Recytatorski „O Złote Usta” skierowany dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów. SCK, pomimo utrudnień i z zachowaniem pełnego reżimu
sanitarnego, zorganizowało Rejonowe Eliminacje 65 Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego.
5. Dalszy rozwój aktywności Sztumskiego Centrum Kultury w oparciu o nadanie nowych
funkcji turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i społecznych Letniej Rezydencji
Wielkiego Mistrza Krzyżackiego (utworzenie Pomorskiego Parku Historii i Kultury).
Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obiekt zamku w Sztumie został
przekazany na rzecz Muzeum Zamkowego w Malborku. Muzeum podejmuje działania zgodne
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z działalnością statutową w zakresie działań muzealnych, naukowo-badawczych,
wystawienniczych, edukacyjnych i kulturalnych.
6. Rozszerzenie i sieciowanie oferty kulturalnej na tereny wiejskie (aktywność świetlic
wiejskich).
a) W świetlicach wiejskich, przy współpracy z mieszkańcami, zorganizowano
(ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną w kraju) część
z zaplanowanych wydarzeń tj.:
* Spotkania Mikołajkowe,
* Zabawy Karnawałowe (804 uczestników),
* Dzień Kobiet
b) Ponadto w okresie ferii zimowych oraz wakacji organizowane są dodatkowe zajęcia
mające na celu urozmaicenie czasu wolnego od nauki szkolnej. W zajęciach o bardzo
zróżnicowanej i atrakcyjnej tematyce uczestniczyło 454 dzieci.
WSKAŹNIKI KONTEKSTOWE:
Definicja

Liczba widzów i
słuchaczy lokalnych
wydarzeń kulturalnych
Liczba wydarzeń
kulturalnych w ciągu 1
roku

Wartość
bazowa

Wartość docelowa
(2020 rok)

29 000

Średnioroczny
wzrost o 5%

120

Średnioroczny
wzrost o 2%

Wartość z
poprzedniego
sprawozdania
(rok 2019)
64 682*

343*

Wartość
obecna
(rok 2020)
SCK
39 092 w
tym:
25 850**

SCK
185 w
tym:
75**

* Ustalono na podstawie danych z SCK, sprawozdań z działań objętych patronatem oraz informacji uzyskanych od bezpośrednich
organizatorów imprez
** Wydarzenia kulturalne zorganizowane w formule online

CEL OPERACYJNY: STWORZENIE I PROMOCJA
I KULTURALNEJ MIASTA I GMINY SZTUM

SPÓJNEJ

MARKI

TURYSTYCZNEJ

RODZAJE DZIAŁAŃ:
1. Opracowanie spójnego systemu identyfikacji wizualnej dla Miasta i Gminy Sztum.
a) Miasto i Gmina Sztum wzorem lat ubiegłych posługuje się logiem turystycznym Sztumu,
który stał się charakterystycznym elementem wizualnym Sztumu. W 2020 roku dokonano
zamówień gadżetów i materiałów promocyjnych w celu dalszej promocji logo turystycznego
Sztumu opracowanego w 2014 roku. Zakupiono m. in. Rol-upy, ściankę, plakaty do wiat
przystankowych oraz naklejki - o tematyce ekologicznej, słodycze reklamowe, kalendarze
trójdzielne i książkowe. Organizatorzy imprez objętych wsparciem Gminy zobowiązani
zostali do zamieszczenia logo Sztumu w zamieszczanych informacja na stronach
internetowych bądź też profilu Fb.
2. Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej.
a) Od 2016 roku w Bibliotece Sztumskiego Centrum Kultury funkcjonuje Punkt
Informacji Turystycznej (PIT), gdzie udzielane są informacje o atrakcjach
turystycznych Ziemi Sztumskiej, można tam nabyć pamiątki ze Sztumu oraz otrzymać
foldery, mapy i ulotki informacyjne. Odwiedzający punkt, mogą uzyskać odcisk
pieczęci z logo turystycznym Sztumu;
b) Zmodernizowana świetlica wiejska w Postolinie, służy jako lokalny punkt informacji
turystycznej. W punkcie dystrybuowane są foldery turystyczne Miasta i Gminy Sztum.
3. Wielokierunkowa promocja nowoutworzonej marki turystycznej i kulturalnej Miasta
i Gminy Sztum w kraju i za granicą.
a) Dni Ziemi Sztumskiej - największe wydarzenie organizowane cyklicznie ze względu na
sytuacje epidemiologiczną nie odbyło się.
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b) W 2020 roku utrzymano współpracę z miastami partnerskimi Miasta i Gminy Sztum, tj.
Ritterhude, Val de Reuil, Kupiskis, Polessk, ze względu na sytuację epidemiologiczną
nie organizowano wyjazdów.
c) W 2020 roku zorganizowane zostało tradycyjne spotkanie noworoczne. W spotkaniu
brali udział m in. przedstawiciele gmin sąsiednich, inwestorzy, działacze lokalni,
lokalni przedsiębiorcy. Na spotkaniu noworocznym nastąpiła prezentacja walorów
Miasta i Gminy Sztum, przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia, plany i kierunki
działań na rok 2020.
d) Wydany został plakat promujący wydarzenia kulturalne, sportowe oraz lokalne
zaplanowane na pierwsze półrocze 2020 roku. Kalendarz zamieszczony został we
wszelkich punktach informacyjnych, tablicach sołeckich na terenie całej gminy oraz
dostępny był na stronie www.sztum.pl. Dodatkowo wykonane zostały duże plansze
z kalendarzem wydarzeń, które zamieszczone zostały w wiatach przystankowych na
terenie Sztumu.
e) Przygotowane zostały do darmowej dystrybucji materiały z logo Sztumu, dla
uczestników wydarzeń promocyjnych. Materiały promocyjne przekazywane były jako
nagrody w konkursach, mistrzostwach itp. w ramach wsparcia organizowanych
przedsięwzięć. Oznacza to, że gadżety stanowiły nagrody dla uczestników
przedsięwzięć, co spowodowało podniesie ich rangi ponieważ, aby je zdobyć trzeba
było się wykazać. W taki sposób otrzymany gadżet identyfikujący markę Sztum nabrał
większej wartości.
f) Podczas wydarzeń lokalnych oraz ponadregionalnych odbywających się w 2020 roku
rozstawiano Rol-upy i beachflagi promujące logo i atrakcje turystyczne oraz sportowe
Sztumu.
g) W 2020 roku kontynuowano współpracę z mediami, celem której była promocja marki
Sztum.
h) Wzmacniano przekaz w Internecie poprzez stronę internetową www.sztum.pl i portale
społecznościowe takie jak Facebook, poprzez dużą częstotliwość umieszczania
artykułów, postów i filmów. Profil Miasta i Gminy Sztum na portalu społecznościowym
Facebook obserwuje ponad 7 400 osób, czyli około 1000 osób więcej niż w 2019 roku.
i) Kontynuowano promowanie nowych przedsięwzięć i inwestycji poprzez prezentowanie
ich w wideo relacjach na dostępnych kanałach internetowych.
j) Na zlecenie Miasta i Gminy Sztum kontynuowane jest wydawanie Informatora Miasta
i Gminy Sztum, w którym opisywane są najważniejsze wydarzenia, informacje,
ciekawostki na temat gminy Sztum. W 2020 roku wydrukowano 4 wydania biuletynu
w nakładzie od 2000 do 3000 sztuk każdy. Informator jest dystrybuowany w blisko 50
punktach na terenie całej gminy. Wersja elektroniczna biuletynu jest również dostępna
na stronie www.sztum.pl.
k) Broszury informacyjne Miasta i Gminy Sztum wzorem lat ubiegłych przekazywano w
miarę potrzeb do bezpłatnej dystrybucji do prężnie działających gospodarstw
agroturystycznych na terenie naszej gminy.
l) Reklama podczas wydarzeń sportowych. Kluby Sportowe podczas zawodów i innych
przedsięwzięć na szczeblu lokalnym i krajowym reprezentowały Miasto i Gminę Sztum
poprzez koszulki z herbem Sztumu, wywieszanie banerów promocyjnych oraz
zamieszczanie w Internecie informacji, że dane wydarzenie wsparte zostało przez
Miasto i Gminę Sztum: LKS ZANTYR Sztum, Klub Piłkarski Ruch Gościszewo
m) W 2020 roku kontynuowano współpracę z Muzeum Zamkowym w Malborku, Oddział
w Sztumie w celu realizacji wspólnych działań skierowanych do odbiorców
zewnętrznych poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych wydanych
w poprzednich latach przez Miasto i Gminę Sztum w postaci folderów, ulotek, Questów,
zachęcających do korzystania z walorów turystycznych regionu.
n) W celu podkreślenia szczególnego charakteru imprez i wydarzeń skierowanych
bezpośrednio lub pośrednio do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum ustanawiano
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regulamin objęcia patronatu przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum – zarządzenie Nr
55.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie
określenia zasad objęcia Patronatu. Regulaminem określono zasady obejmowania
i sprawowania Patronatu nad wszelkiego rodzaju przedsięwzięciami kulturalnymi,
sportowymi, edukacyjnymi, turystycznymi, turniejami, zawodami, konkursami.
W 2020 roku wprowadzono nowy regulamin objęcia patronatu, zmiany wynikały ze
zmian organizacyjnych tut. Urzędu.
o) Inne działania mające na celu promocję i budowanie pozytywnego wizerunku miasta
Sztum:
1) ustawienie wielkanocnych dekoracji kwiatowych przez budynkiem Urzędu.
2) dostawa, posadzenie, montaż i pielęgnacja kompozycji kwiatowych i roślin
ozdobnych w konstrukcjach kwietnikowych i gazonach na terenie miasta Sztum,
w celu poprawy wizerunku Sztumu i promocji jego walorów.
3) kontynuacja oraz zwiększenie zakresu realizacji prac związanych z zakładaniem
i utrzymaniem zieleni na terenie Sztumu.
4) zakupiono uzupełnienie iluminacji bożonarodzeniowej w postaci iluminacji na
latarniach na Placu Wolności oraz wzdłuż drogi krajowej nr 55 w mieście Sztum.
5) w okresie świat bożego narodzenia na Placu Wolności zamontowano szopkę
bożonarodzeniową wraz z rzeźbami o wysokości około 2 m.
WSKAŹNIKI KONTEKSTOWE:
Wartość bazowa

Definicja

Liczba utworzonych Centrów
Informacji Turystycznej

0

Wartość
docelowa
(2020 rok)*
1

Wartość z
poprzedniego
sprawozdania
(rok 2019)
1

Wartość
obecna
(rok 2020)
1

*Wartość skumulowana

OBSZAR PRIORYTETOWY: PRĘŻNY KAPITAŁ LUDZKI

CEL STRATEGICZNY: AKTYWNI I ZINTEGROWANI MIESZKAŃCY

CEL OPERACYJNY: AKTYWIZACJA BIERNYCH ZAWODOWO I BEZROBOTNYCH

RODZAJE DZIAŁAŃ:
5. Doradztwo i szkolenia dla osób biernych zawodowo i bezrobotnych.
a) Od czerwca 2014 roku w strukturach MGOPS w Sztumie działa Klub Integracji
Społecznej. W 2020 roku w ramach działalności KIS wsparciem objęto 8 osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 3 osoby z niepełnosprawnościami.
Osoby korzystające z pomocy społecznej i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
w ramach ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej objęci zostali wsparciem doradcy
zawodowego, psychologa i pracownika socjalnego, a także uczestniczyli w zajęciach
edukacyjnych „Kreatywna integracja”. Uczestnictwo w Klubie miało na celu
aktywizację osób wykluczonych zawodowo oraz przygotowanie uczestników do wejścia
lub powrotu na rynek pracy.
b) Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Sztumie w zakresie osób
korzystających z pomocy społecznej – ustalanie daty możliwej rejestracji jako osoby
bezrobotnej i proponowanych form aktywizacji zawodowej.
6. Sezonowe prace interwencyjne.
W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu zorganizował 26
osobom z terenu Miasta i Gminy Sztum prace interwencyjne.
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Programy aktywizujące i propagujące idee przedsiębiorczości.
a) Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu w 2020 roku udzielił 16
dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i dokonał refundacji kosztów
utworzenia 18 dodatkowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych z terenu Miasta
i Gminy Sztum.
b) Ponadto promował wśród mieszkańców przedsiębiorczość między innymi poprzez
organizację:
 warsztatów dla kobiet. pt. „Marzec na obcasach”- w zajęciach udział wzięło 31
kobiet bezrobotnych z Powiatu Sztumskiego.
 ,,Dni Otwarte Funduszy Europejskich”- w spotkaniu uczestniczyło 77 uczniów
z Zespołu Szkół w Sztumie, Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach oraz
Zespołu Szkół w Dzierzgoniu.
 ,,Pomorski Dzień Przedsiębiorczości”- w spotkaniu uczestniczyło 35 uczniów
z Zespołu Szkół w Sztumie, Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach oraz
Zespołu Szkół w Dzierzgoniu.
 Zajęć informacyjnych dla młodzieży szkolnej.
 warsztatów „Wybieraj mądrze”(cykl spotkań doradców zawodowych z młodzieżą)w spotkaniach uczestniczyło 343 uczniów Powiatu Sztumskiego.
8. Wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej.
W 2018 roku pomiędzy Miastem i Gminą Sztum/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Sztumie, Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR
SERCA” oraz Spółdzielnią Socjalną „ISKRA” zostało zawarte porozumienie o partnerstwie na
rzecz realizacji projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – rozwój usług społecznych
w gminie Sztum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020. W ramach projektu Spółdzielnia Socjalna „ISKRA” w okresie od maja 2018
r. do czerwca 2020 r. odpowiedzialna jest merytorycznie i finansowo za realizację warsztatów
„Szkoła dla rodziców”, wspieranie rodzin i dzieci w rozwoju umiejętności spędzania czasu
wolnego, w tym organizacja pikników integracyjnych, zajęć integracyjnych oraz półkolonii
letnich, a także za animację środowiskową rodzin.
7.

WSKAŹNIKI KONTEKSTOWE:

Definicja
Bezwzględna liczba osób
bezrobotnych
Udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie
ludności w wieku
produkcyjnym

Wartość bazowa

Wartość
docelowa
(2020 rok)*

1 258*

spadek

10,1%*

spadek

Wartość z
poprzedniego
sprawozdania
(rok 2019)

Wartość obecna
(rok 2020)

290**

310**

2,94
% **

3,04%**

*GUS 2012
** Dane na podstawie informacji udzielonej przez PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu oraz MiG Sztum stan na 31 grudzień danego roku.

CEL OPERACYJNY: WZMOCNIENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

RODZAJE DZIAŁAŃ:
a. Włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych.
Współpraca sztumskiego samorządu ze stowarzyszeniami i środowiskowymi liderami w roku
2020 opierała się na „Programie współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” przyjętym Uchwałą
Nr XIV.89.2019 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 października 2019 r.
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a) Dotacje udzielone przez MGOPS w Sztumie na powierzenie zadań publicznych w ramach
pomocy społecznej: 5 dotacji dla 4 organizacji na łączną kwotę 988 139,08 zł.
b) Dotacje udzielone przez MGOPS w Sztumie na wsparcie zadań publicznych w ramach
działań na rzecz osób niepełnosprawnych: 1 dotacja dla 1 organizacji na łączną kwotę
2 000,00 zł.
c) Dotacje udzielone przez MGOPS w Sztumie na powierzenie zadań publicznych w ramach
ochrony i promocji zdrowia: 6 dotacji dla 5 organizacji na łączną kwotę 113 500,00 zł.
d) Dotacje udzielone przez MGOPS w Sztumie na powierzenie zadań publicznych w ramach
ustawy o zdrowiu publicznym: 4 dotacje dla 3 organizacji na łączną kwotę 19 500,00 zł.
e) W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gmina Sztum
udzieliła dotacji z zakresu:
 Turystyki i krajoznawstwa: 1 dotacja w wysokości 4 000,00 zł;
 Ochrony Zdrowia: 1 dotacja w wysokości 5 000,00 zł;
 Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 3 dotacje dla 3 stowarzyszeń na łączną
kwotę 11 400,00 zł.
 W zakresie kultury fizycznej – jako wkład własny projektów dofinansowanych ze
środków zewnętrznych: 3 dotacje dla 3 stowarzyszeń w wysokości 13 679,24 zł;
f) W ramach ogłoszonego naboru wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
na terenie Miasta i Gminy Sztum Gmina Sztum udzieliła: 12 dotacji dla 10 stowarzyszeń
na łączną kwotę 287 500,00 zł.
g) Miasto i Gmina Sztum wsparło 1 inicjatywę lokalną mieszkańców poprzez zakup
materiałów budowlanych na łączną kwotę 9 224,38 zł.
h) Miasto i Gmina Sztum w trybie małych zleceń udzieliła 1 dotację na kwotę 600,00 zł.
2. Utworzenie Centrum Wolontariatu i Wsparcia Podmiotów Ekonomii Społecznej.
W roku 2020 nie prowadzono działań w tym zakresie.
3. Promowanie idei wolontariatu:
W 2020 r. w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 działania
związane z promowaniem idei wolontariatu były ograniczone.
a) MGOPS w Sztumie aktywnie włączył się do akcji pn. „Szlachetna Paczka”. Pracownicy
MGOPS w Sztumie wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, MGZO
w Sztumie, PUP w Sztumie z/s. w Dzierzgoniu i ZUS Inspektoratu w Sztumie, a także
firmy HYBRIS S.C. Dembiński, Kwiatkowski oraz osobami prywatnymi przygotowali
świąteczne podarunki dla dwuosobowej rodziny borykającej się z wieloma trudnościami
związanymi przede wszystkim z chorobą, jak również z problemami finansowymi z terenu
powiatu sztumskiego.
b) Wolontariusze (15 osób) wpierali realizację zadania publicznego pn. „JESTEŚMY
nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS II” edycja 2020 r. w zakresie rozpowszechniania plakatów
promujących realizację zadania, nagrania SPOT-u oraz prelekcji pn. „W zdrowym duchu
zdrowe ciało”.
4. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
a) Projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum” w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion”, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne
– zwiększanie innowacyjności gospodarki, Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku
wykluczenia cyfrowego mieszkańców Miasta i Gminy Sztum. Na realizację projektu
pozyskano ogółem 763 871,53 zł ze środków unijnych. W związku z obowiązkiem
utrzymania wskaźników rezultatu w okresie 01.10.2015 r. do dnia 30.09.2020r.
zapewniony został dostęp do Internetu szerokopasmowego wraz z dostawą i montażem
sprzętu sieciowego dla 120 zestawów komputerowych w 45 lokalizacjach (30
gospodarstw domowych i 15 jednostek podległych Miastu i Gminie Sztum) oraz usługa
serwisu sprzętu komputerowego dla 129 zestawów komputerowych w 47 lokalizacjach
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b)

c)

d)

e)

f)

(30 gospodarstw domowych i 17 jednostek podległych Miastu i Gminie Sztum). Po
zakończeniu realizacji zadania sprzęt komputerowy, o którym mowa powyżej został
przekazany na własność jego dotychczasowym użytkownikom.
Zadanie publiczne pn. „JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS II” w ramach
Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" edycja 2020 r. W ramach zadania zorganizowano m.in. zajęcia z elementami
alpakoterapii, cykl warsztatów „Zmysły i pomysły” dla uczestników ŚDS w Czerninie
oraz uczniów SOSW w Uśnicach. Zorganizowano dla opiekunów osób
z niepełnosprawnością umysłową oraz zaburzeniami psychicznymi warsztaty i grupę
wsparcia „MAMY MOC”. W ramach zadania nagrany został również SPOT promujący
tolerancję względem osób z zaburzeniami psychicznymi, a także audiowizualny
materiał prelekcji pn. „W zdrowym duchu zdrowe ciało” promujący zdrowie
psychiczne. Całkowita wartość zadania wyniosła 56 916,99 zł, z czego 12 216,35 zł.
stanowił wkład własny.
Projekt partnerski pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – rozwój usług społecznych
w gminie Sztum” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz budżetu państwa w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi
społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Partnerstwo zawiązane
pomiędzy Miastem i Gminą Sztum, w imieniu którego działa Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sztumie, a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Przewlekle
Chorym „Dar Serca” i Spółdzielnią Socjalna „Iskra” pozwolił na objęcie
kompleksowym wsparciem 158 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
osób z terenu Miasta i Gminy Sztum. W okresie od kwietnia 2018 r. do września 2020
r. rodziny, seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami skorzystali z szerokiego
wachlarza usług, co pozwoliło na zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług
społecznych. W 2020 r. wsparciem objętych zostało łącznie 80 osób. Całkowita
wartość projektu wyniosła 1 332 899,83 zł, z czego wkład własny stanowi 66 644,99 zł.
Od października 2010 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z inicjatywy
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum realizuje projekt pn. „Kawa dla seniora”. Projekt
zachęca osoby powyżej 60 roku życia do wyjścia z domu, spotkań ze znajomymi oraz
integracji ze społecznością lokalną. Seniorzy na podstawie dowodu osobistego
otrzymują w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
zaproszenie/bon na kawę/herbatę za symboliczną złotówkę, z których mogą skorzystać
w lokalach biorących udział w projekcie. Do dnia 31.12.2020 r. z zaproszenia
skorzystało 215 osób.
W 2020 roku pozyskano środki finansowe na wsparcie realizacji oferty Klubu Senior+
„Amator”. Głównym celem podejmowanych działań było zwiększenie aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym seniorów. W zaadaptowanych pomieszczeniach
Klubu Senior+ prowadzona była szeroka gama zajęć dla seniorów, w tym m.in. zajęcia
artystyczno-manualne, muzyczno – teatralne, fotografii cyfrowej i filmowania oraz
nauka języków obcych. Zorganizowane zostały także wykłady o zróżnicowanej
tematyce, a także zajęcia ruchowe. Z powodu pandemii wywołanej rozprzestrzenianiem
się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2 większość
zadań w roku 2020 odbywała się w formie zdalnej. Pracownicy Klubu utrzymywali
także stały kontakt telefoniczny z uczestnikami oferując im wparcie psychiczne
i monitorując ich bieżące potrzeby. Całkowita wartość zadania wyniosła 118 116,23 zł,
z czego kwota 47 211,06 zł stanowiła kwotę dotacji.
W miesiącu grudniu 2020 roku rozpoczęto realizację partnerskiego projektu pn. „Siła
Współpracy- rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu
państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020. Partnerstwo zawiązane pomiędzy Miastem i Gminą Sztum/Miejsko70 | S t r o n a

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie, Stowarzyszeniem Pomocy
Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” oraz Spółdzielnią Socjalną „ISKRA”
pozwoli na objęcie kompleksowym wsparciem 74 osób z terenu Miasta i Gminy Sztum.
W okresie od grudnia 2020 r. do stycznia 2023 r. rodziny, seniorzy oraz osoby
z niepełnosprawnościami skorzystają z szerokiego wachlarza usług, co pozwoliło na
zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.
g) Program „Rodzina 3+” w Mieście i Gminie Sztum. W ramach realizacji Sztumskiej
Karty Dużej Rodziny sztumskim rodzinom wielodzietnym oraz rodzicom posiadającym
w przeszłości na utrzymaniu co najmniej troje dzieci oferowane są zniżki/upusty/rabaty
przez placówki oświatowe, kluby sportowe, Sztumskie Centrum Kultury oraz przez
prywatnych przedsiębiorców. Oferta skierowana jest do mieszkańców z terenu Miasta
i Gminy Sztum. W 2020 r. wydano 241 tradycyjnych kart oraz zamówiono 62 karty
elektroniczne.
WSKAŹNIKI KONTEKSTOWE:
Definicja

Liczba organizacji
pozarządowych

Wartość bazowa

33

Wartość
docelowa
(2020 rok)*
Utrzymanie
obecnego
poziomu

Wartość z
poprzedniego
sprawozdania
(rok 2018)
53

Wartość
obecna
(rok 2019)
53

CEL OPERACYJNY: REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

RODZAJE DZIAŁAŃ:
1. Ustalenie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyodrębnionej
kwoty wydatków z budżetu Miasta i Gminy Sztum przeznaczonej na realizację zadań
wskazanych przez mieszkańców – Budżet Obywatelski.
W roku 2020 nie wyodrębniono kwoty wydatków z budżetu miasta i gminy dla Budżetu
Obywatelskiego na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców. Natomiast został
utworzony fundusz sołecki.
2. Rewitalizacja zdegradowanych terenów zielonych wraz z „drobną” infrastrukturą społeczną.
Do realizacji tego działania przyczynił się dalszy zakup i montaż elementów małej architektury,
w miejscowości Węgry – sfinansowany z funduszu sołeckiego.
3. Modernizacja infrastruktury społecznej, integrującej lokalną społeczność, na terenach
wiejskich.
a) Na boisku wiejskim w Postolinie wybudowano studnię głębinową, przy dofinansowaniu
w ramach zadania "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020".
b) wspólnie z mieszkańcami Gminy Sztum zrealizowano inicjatywę lokalną polegającą na
wymianie ogrodzenia na terenie placu zabaw w Postolinie.
c) Sztumski samorząd wsparł organizacyjnie, merytorycznie i finansowo realizację 3
projektów grantowych, realizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe,
w ramach którego powstał:
- teren rekreacyjno – wypoczynkowy i ekologiczny ogródek społeczny w Sztumskim Polu,
- plac zabaw oraz ekologiczny ogródek społeczny w Gościszewie,
- plac zabaw oraz ekologiczny ogródek społeczny w Nowej Wsi.
4. Nadanie nowych funkcji społecznych obszarom zdegradowanym.
a) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej przy
torach PKP w Sztumie wraz zagospodarowaniem terenu przyległego.
b) W miesiącu sierpniu 2020 roku oddano do korzystania dla mieszkańców tężnię
solankową o pojemności 7,5 m3.
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c) W 2020 roku rozpoczęto roboty budowlane związane z „Rozbudową cmentarza
komunalnego w miejscowości Zajezierze” – w pierwszym etapie wykonano ogrodzenie
terenu oraz ogłoszono przetarg na realizację II etapu robót budowlanych.
WSKAŹNIKI KONTEKSTOWE:
Definicja

Liczba
zrewitalizowanych
parków i terenów
zielonych
Liczba
zmodernizowanych lub
nowowybudowanych
świetlic
Liczba nowo
utworzonych miejsc
rekreacji

Wartość
docelowa
(2020 rok)*
0

8

Wartość z
poprzedniego
sprawozdania
(rok 2019)
0

0

5

1*

…………..

0

5

5**

8***

Wartość
bazowa

Wartość
obecna
(rok 2020)
……………..

* Wartość skumulowana
** Miejsce rekreacji w Gościszewie, Koniecwałdzie, Piekle, Czerninie oraz Białej Górze.
*** Sztumskie Pole, Nowa wieś, Gościszewo

CEL OPERACYJNY: PODNOSZENIE POZIOMU AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ I INTEGRACJI
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

RODZAJE DZIAŁAŃ:
1. Ustalenie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyodrębnionej
kwoty wydatków z budżetu Miasta i Gminy Sztum przeznaczonej na realizację zadań
wskazanych przez mieszkańców – Budżet Obywatelski.
Opisano w celu operacyjnym: rewitalizacja przestrzeni publicznych w punkcie 1 „Ustalenie
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyodrębnionej kwoty
wydatków z budżetu Miasta i Gminy Sztum przeznaczonej na realizację zadań wskazanych
przez mieszkańców – Budżet Obywatelski”.
2. Utworzenie nowoczesnego Centrum sportowo – rekreacyjnego integrującego lokalną
społeczność.
Przy stadionie miejskim wybudowano kompleks sportowo–rekreacyjny tj.: boisko
treningowe, korty tenisowe, teren rekreacyjny wyposażony w plac zabaw, urządzenia fitness
i ściankę do SQUASHA, zmodernizowano budynek zaplecza przy boisku treningowym.
3. Poprawienie edukacji sportowej, głównie na terenach wiejskich.
Opisano w celu operacyjnym – Rewitalizacja przestrzeni publicznych, Działanie
3.Modernizacja infrastruktury społecznej, integrującej lokalną społeczność, na terenach
wiejskich.
4. Zwiększenie aktywności klubów sportowych: Ze względu na rozprzestrzenianie się choroby
zakaźnej COVID-19 i wprowadzane obostrzenia sanitarne w kraju, działalność Klubów
sportowych w 2020 roku była mocno ograniczona:
a) w ramach ogłoszonego naboru wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na
terenie Miasta i Gminy Sztum, Gmina Sztum udzieliła 12 dotacji dla 10 stowarzyszeń na
łączną kwotę 287 500,00 zł;
b) imprezy masowe/turnieje/zawody:
 Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych 2019/2020 – III edycja, który odbył się 29
lutego 2020 roku, głównym organizatorem był Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr.
Liczba uczestników imprezy to około 350 osób.
 IV Sztumski Nocny Bieg Świętojański, który odbył się 22 sierpnia 2020 roku, głównym
organizatorem był Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr. Liczba uczestników
imprezy to około 200 osób.
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III Regionalne i Towarzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody w Stajni Iskra, które
odbyły się 3 października 2020 roku, głównym organizatorem było Stowarzyszenie
Miłośników Jazdy konnej w Sztumskim Polu Klub Jeździecki ISKRA. Liczba
uczestników imprezy to około 100 osób.
 Mistrzostwa Sztumu w grze plenerowej Mölkky dla mieszkańców Miasta i Gminy
Sztum, które odbyły się 05 września 2020 roku, organizatorem było Stowarzyszenie
Szansa. Liczba uczestników zawodów to około 20 osób
5. Budowa i modernizacja infrastruktury dla osób niepełnosprawnych: W roku 2020 zawarto
umowę na wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa szybu windowego z dźwigiem
osobowym przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39”.
a) Działania aktywizujące osoby z terenów wiejskich oraz osób wykluczonych społecznie.
Działania aktywizujące dla osób wykluczonych społecznie zostały opisane w celu
operacyjnym „Wzmocnienie organizacji pozarządowych” w punkcie 4 „Aktywizacja osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
b) Organizacja spotkań integracyjnych nawiązujących do historii i dziedzictwa ziemi
sztumskiej. Ze względu na rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19 w 2020
roku nie odbyły się spotkania integracyjne nawiązujące do historii i dziedzictwa ziemi
sztumskiej.
WSKAŹNIKI KONTEKSTOWE:
Definicja

Wartość
bazowa

Utworzone nowoczesne
centrum sportowo rekreacyjnego
Liczba uczestników
lokalnych imprez
sportowych
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(rok 2019)
1

5 789

Wartość
obecna
(rok 2020)
1

6 459

* Wartość skumulowana

CEL OPERACYJNY: LEPSZY DOSTĘP DO USŁUG PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ
OPIEKI MEDYCZNEJ

RODZAJE DZIAŁAŃ:
1. Akcje profilaktyczne i informacyjne skierowane do mieszkańców:
Miasto i Gmina Sztum wspiera organizacyjnie zbiórkę krwi, w roku sprawozdawczym
przeprowadzono 2 takie akcje wśród mieszkańców Gminy.
2. Badania przesiewowe:
 badania mammograficznego dla Pań z terenu Miasta i Gminy Sztum w wieku 50 – 69 lat
w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi;
 wstępne badania przesiewowe słuchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.
3. Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia.
Szpital Polski Sztum działa na terenie powiatu sztumskiego od ponad 40 lat. Ponadto w 2014
roku powstał Niepubliczny Zakład Medycyny Szkolnej i Promocji Zdrowia SCHOL-MED.
W zakresie zakładu świadczony jest szeroki wachlarz usług specjalistycznych.
4. Działania profilaktyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych.
W miesiącu sierpniu 2020 roku oddano do korzystania dla mieszkańców tężnię solankową
o pojemności 7,5 m3.
WSKAŹNIKI KONTEKSTOWE:
Definicja

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Wartość z
poprzedniego

Wartość
obecna
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CEL OPERACYJNY: WZMOCNIENIE SYSTEMU WSPARCIA OSÓB
SPOŁECZNIE I/LUB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

WYKLUCZONYCH

RODZAJE DZIAŁAŃ:
1. Deinstytucjonalizacja usług społecznych skierowanych do osób wykluczonych społecznie
i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
a) „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- od listopada 2019 r. MGOPS w Sztumie
realizuje program skierowany do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum w ramach
resortowego programu MRiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 20192020. Program ten jest kontynuacją realizowanego od 2019 r. wsparcia w formie animatora
osoby niepełnosprawnej. W 2020 r. w ramach programu wsparcie otrzymały 4 osoby
niepełnosprawne. Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy
ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych polegającego m.in. na pomocy
przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy
podejmowaniu aktywności społecznej. Koszt realizacji Programu w 2020 r. wyniósł
26 773,20 zł i został w całości zrefundowany ze środków Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
b) Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowano w okresie od października 2020 roku do
grudnia 2020 roku. Wsparcie skierowano do 6 mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Sztum
w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej- ,,Usługi
opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020. W ramach zadania objęto
wsparciem osoby do 75 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych. Uczestnicy nie ponieśli żadnych kosztów
związanych z udziałem w Programie. Wsparcie zrealizowano w łącznym wymiarze 540
godzin, na łączną kwotę 24 958,80 zł, z czego wkład własny wynosił 12 479,40 zł.
c) Od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. realizowano Program pn. „Wspieraj Seniora” w ramach
Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów koordynowanego przez Ministerstwo
Rodziny i Polityki Społecznej. Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia seniorów
w wieku 70 lat i więcej z terenu Miasta i Gminy Sztum, którzy w stanie epidemii
zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na
dostarczeniu seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym
artykuły spożywcze i/lub środki higieny osobistej oraz załatwienie spraw urzędowych
(jeżeli ich zakres nie wymaga upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych),
wyprowadzenie psa, itp. Pomocą zostało objętych 5 seniorów. Całkowity koszt realizacji
programu w 2020 r. wyniósł 2 617,18 zł, z czego kwota 523,44 zł stanowiła wkład własny.
d) Realizacja projektu partnerskiego pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – rozwój usług
społecznych w gminie Sztum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania
6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, który został
opisany w celu operacyjnym „Wzmocnienie organizacji pozarządowych” w punkcie
4 „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
2. Rozwój i wsparcie usługami społecznymi różnego typu infrastruktury przeznaczonej dla
osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
a) W 2020 roku kontynuowano działania na rzecz rozwoju usług społecznych w Dziennym
Ośrodku Wsparcia w Czerninie prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom
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Przewlekle Chorym „Dar Serca”, do którego w 2020 roku uczęszczało 19 seniorów.
Osoby starsze miały zapewnione usługi pielęgniarki, rehabilitanta, opiekuna osoby
starszej, terapeuty, animatora oraz zapewniony ciepły posiłek i transport. W 2020 r. w
związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 niezbędne było
wprowadzenie nowych rozwiązań mających na celu zadbaniem o bezpieczeństwo
i komfort psychiczny uczestników oraz podtrzymanie wśród nich wartości tworzenia
wspólnoty i przynależności do grupy. Działania realizowane w ramach projektu
partnerskiego pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – rozwój usług społecznych w gminie
Sztum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
budżetu państwa, który został opisany w celu operacyjnym „Wzmocnienie organizacji
pozarządowych” w punkcie 4 „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym”.
b) Od miesiąca grudnia 2017 roku funkcjonuje na terenie Miasta i Gminy Sztum Rodzinny
Dom Pomocy świadczący całodobowo usługi opiekuńcze i bytowe dla 8
zamieszkujących
wspólnie
osób
wymagających
z powodu
wieku
lub
niepełnosprawności wsparcia w tej formie. W 2020 roku wsparcie w formie pobytu
w ww. placówce łącznie otrzymało 8 osób z terenu Miasta i Gminy Sztum w różnych
okresach czasu. Natomiast roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówki wyniósł
197 219,78 zł.
c) Od 2004 roku na terenie Miasta i Gminy Sztum prowadzony jest Środowiskowy Dom
Samopomocy w Czerninie. W 2020 roku ze wsparcia ŚDS w Czerninie skorzystało
21 osób. Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówki w 2020 roku wyniósł
430 892,85 zł. W związku z pandemią koronawirusa niezbędne było wprowadzenie
nowych rozwiązań mających na celu zadbaniem o bezpieczeństwo i komfort psychiczny
uczestników oraz podtrzymanie wśród uczestników wartości tworzenia wspólnoty
i przynależności do grupy. Uczestnicy ŚDS otrzymali w 2020 r. dodatkowe wsparcie
w ramach zadania „JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS II”, które zostało
opisane w celu operacyjnym „Wzmocnienie organizacji pozarządowych” w punkcie
4 „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
d) W 2020 roku pozyskano również środki finansowe na wsparcie realizacji oferty Klubu
Senior+ „Amator”, która została opisana w celu operacyjnym „Wzmocnienie organizacji
pozarządowych” w punkcie 4 „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym”
3. Aktywizacja społeczna osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz ich integracja ze środowiskiem lokalnym
Działania aktywizujące dla osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz ich integracja ze środowiskiem lokalnym zostały opisane
w celu operacyjnym „Wzmocnienie organizacji pozarządowych” w punkcie 4
„Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
4. Wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych i niezależnych
a) MGOPS w Sztumie w 2020 r. realizował resortowy Programu MRiPS – „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2020, który polegał na zapewnieniu opieki osobom
niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności w zastępstwie ich
opiekunów w formie pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia. Wsparciem objęto 4
opiekunów, zaś koszt realizacji Programu wyniósł 10 880,64 zł, z czego
dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych wyniosło 8 144,64 zł.
b) W 2020 r. w ramach zadania publicznego pn. „JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD
WAS II” wsparciem objęto m.in. rodziny osób niepełnosprawnych poprzez organizację
warsztatów dla 17 opiekunów osób z niepełnosprawnością umysłową oraz
zaburzeniami psychicznymi oraz prowadzono grupę wsparcia „MAMY MOC”.
Zadanie zostało opisane w celu operacyjnym „Wzmocnienie organizacji
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pozarządowych” w punkcie 4 „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym”.
c) W 2020 roku zapewniono wsparcie 6 opiekunom osób z niepełnosprawnościami, które
polegało na zapewnieniu opieki osobom niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania w
zastępstwie ich opiekunów w ramach projektu pn. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJrozwój usług społecznych w gminie Sztum”. Zadanie zostało opisane w celu
operacyjnym „Wzmocnienie organizacji pozarządowych” w punkcie 4 „Aktywizacja
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
5. Działania o charakterze profilaktycznym, zapobiegające i ograniczające występowanie
zjawiska wykluczenia społecznego
a) W 2020 r. w ramach projektu partnerskiego pn. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – rozwój
usług społecznych w gminie Sztum” współfinansowanego ze środków EFS oraz
budżetu państwa objęto wsparciem rodziny, w szczególności rodziny charakteryzujące
się bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, które uczestniczyły
w warsztatach „Szkoła dla rodziców”, pikniku i zajęciach integracyjnych oraz
półkoloniach letnich, a także otrzymały wsparcie animatora społecznego w zakresie
animacji środowiskowej, asystenta rodziny, rodziny wspierającej oraz specjalistów
w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Rodzinnego (psycholog, terapeuta, mediator
i prawnik).
b) W ramach trwałości projektu pn. „Większe perspektywy, pewny sukces.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum” w okresie od
01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. zapewniono osobom zagrożonych wykluczeniem
społecznym dostęp do Internetu szerokopasmowego wraz z dostawą i montażem
sprzętu sieciowego dla 120 zestawów komputerowych w 45 lokalizacjach (30
gospodarstw domowych i 15 jednostek podległych Miastu i Gminie Sztum) oraz usługę
serwisu sprzętu komputerowego dla 129 zestawów komputerowych w 47 lokalizacjach
(30 gospodarstw domowych i 17 jednostek podległych Miastu i Gminie Sztum).
d) W 2020 r. zrealizowano innowacyjne przedsięwzięcie skierowane do społeczności
lokalnej mające na celu przełamanie barier w stosunku do osób z zaburzeniami
psychicznymi, a także zaproponowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego
i terapii osób z zaburzeniami psychicznymi. Powyższe możliwe było dzięki realizacji
zadania publicznego pn. „JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS II” w ramach
Programu MRiPS „Od zależności ku samodzielności" - edycja 2020 r. Zadanie zostało
opisane w celu operacyjnym „Wzmocnienie organizacji pozarządowych” w punkcie
4 „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
CEL STRATEGICZNY: EFEKTYWNY SYSTEM EDUKACJI

CEL OPERACYJNY: DOSTOSOWANIE I ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ

RODZAJE DZIAŁAŃ:
1. Poprawa dostępu do edukacji dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej jest głównym zamierzeniem
realizowanym w ramach projektu edukacyjnego RPPM.03.01.00-IZ.00-22-0060/18 pn.:
Mam te moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście
i Gminie Sztum współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020. Projekt zakłada
zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie miejsc
przedszkolnych dla 14 dzieci 3-4 letnich w Punkcie Przedszkolnym w Nowej Wsi oraz
zapewnienie atrakcyjnej i wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 5 przedszkolach dla
których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum. Projekt realizowany jest
w okresie od 01.10.2018 roku do 30.06.2021 roku.
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Całkowita wartość projektu wynosi 614.676,92 zł. Poziom dofinansowania wynosi 85% tj.
522.475,38 zł, natomiast wkład własny 92.201,54 zł. Wkład własny jest niepieniężny
i stanowi koszt udostępnienia pomieszczeń w celu realizacji zajęć i szkoleń.
Uczestnicy projektu:
1) 5 ośrodków wychowania przedszkolnego:
 Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka
w Sztumie,
 Zespół Szkół Publiczne Przedszkole w Czerninie,
 Zespół Szkół Publiczne Przedszkole w Gościszewie
 Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi,
 Publiczny Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,
2) 16 nauczycieli wychowania przedszkolnego,
3) 354 dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczających do ośrodków wychowania
przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum.
W 2020 roku zrealizowano następujące działania:
4) doposażono ośrodki wychowania przedszkolnego w monitory interaktywne i tablety,
o wartości 95 000 zł;
5) doposażono ośrodki wychowania przedszkolnego w artykuły biurowe i plastyczne
niezbędne do realizacji zajęć projektowych o wartości 25.138,54 zł,
6) doposażono ośrodki wychowania przedszkolnego w pomoce dydaktyczne, pomoce do
programowania i robotyki oraz pomoce dydaktyczne do języka angielskiego, niezbędne
do realizacji zajęć projektowych o wartości 55.995,24 zł,
7) utworzono 14 trwałych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do
4 lat zamieszkałych na terenach wiejskich w ramach Publicznego Punktu
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. Punkt Przedszkolny został
utworzony na podstawie uchwały Nr XI.73.2019 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 6
sierpnia 2019 r. i rozpoczął działalność z dniem 1 września 2019 roku. Zajęcia
przedszkolne odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-17:00. W okresie
od 16.03.2020 roku do 24.05.2020 roku realizacja zajęć była zawieszona z uwagi na
zagrożenie zakażeniem COVID-19. W roku szkolnym 2019/2020 zrealizowano 498
godzin zajęć;
8) realizowano zajęcia dodatkowe:
a) zajęcia specjalistyczne tj.: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, kształtujące
kompetencje społeczno-emocjonalne, gimnastykę korekcyjną, terapię pedagogiczną.
W roku szkolnym 2019/2020 zrealizowano 763 godziny zajęć;
b) zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne tj.: zajęcia
językowe, matematyczno-przyrodnicze, zajęcia akademii programowania, zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze. W roku szkolnym 2019/2020 zrealizowano 718 godzin
zajęć
c) w okresie od 16.03.2020 roku do 29.07.2020 roku realizacja zajęć była zawieszona
z uwagi na zagrożenie zakażeniem COVID-19.
Stan organizacji placówek przedszkolnych publicznych i niepublicznych w roku szkolnym
2019/2020 w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego roku obrazuje poniższa tabela:
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Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa placówki
Publiczne Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka
w Sztumie
Publiczne Przedszkole w Czerninie
Publiczne Przedszkole w Gościszewie
Oddział „0” przy Szkole Podstawowej
w Nowej Wsi
Oddział „0” przy Szkole Podstawowej Nr 2
im. Maksymiliana Golisza w Sztumie*
Publiczny Punkt Przedszkolny przy Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi
Niepubliczne Przedszkole
„Na Słonecznej Górce w Sztumie

Niepubliczne Przedszkole Tęczowe
„Jaś Beatka Franek” w Sztumie
Oddział „0” przy Niepublicznej Szkole
9.
Podstawowej w Barlewiczkach
Ogółem:
8.

Liczba oddziałów
rok szkolny rok szkolny
2019/2020
2020/2021

Liczba uczniów
rok szkolny rok szkolny
2019/2020
2020/2021

12

10

269

233

3
2

3
2

78
40

75
29

1

1

16

18

0

1

0

25

1

1

12

12

4

3

101

69

3

4

60

87

1

1

25

25

27

26

601

573

* Oddział „0” przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie został utworzony
z dniem 1 września 2020 roku na mocy uchwały NR XXIII.180.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z
dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina
Sztum.

Placówki niepubliczne uzupełniają sieć przedszkoli publicznych, zaspokajając całkowicie
potrzeby w tym zakresie. Łącznie na terenie Miasta i Gminy Sztum w roku 2020
funkcjonowało 731 miejsc przedszkolnych, z czego 431 w przedszkolach publicznych, 25
w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, oraz 275
w niepublicznych przedszkolach i niepublicznym oddziale przedszkolnym. W 2020 roku
w ośrodkach wychowania przedszkolnego było 158 wolnych miejsc.
2. Modernizacja infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej.
W 2020 roku zrealizowano działania związane z modernizacją infrastruktury
edukacyjno-dydaktycznej w ramach:
1) projektu pn.: Mam te moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji
przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum doposażono ośrodki wychowania
przedszkolnego w pomoce dydaktyczne, pomoce do programowania i robotyki oraz
pomoce dydaktyczne do języka angielskiego, niezbędne do realizacji zajęć projektowych
o wartości 55.995,24 zł oraz zakupiono meble do Publicznego Punktu Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi o wartości 9.999,10 zł,
2) Resortowego Programu Maluch + 2020 zrealizowano zadanie polegające na
dofinansowaniu kosztów funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Publicznym
Żłobku w Sztumie w wysokości 90.720 zł,
3) Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zrealizowano zadanie polegające na
doposażeniu w nowości wydawnicze biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Jana Pawła II w Sztumie do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła
II w Sztumie. Całkowita wartość zakupionych książek do biblioteki wyniosła 15.000 zł,
z czego otrzymane dofinansowanie wyniosło 12.000,00 zł,
4) Programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna OSE, którego celem jest umożliwieniem
szkołom szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego Internetu uruchomiono usługę
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dostępu do szerokopasmowego Internetu dla wszystkich szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Miasta i Gmina Sztum,
5) projektów Zdalna szkoła i Zdalna szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego pozyskano dofinansowanie w wysokości 175.000 zł,
które przeznaczono na zakup 125 komputerów przenośnych typu laptop do szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum. Wartość
sprzętu wyniosła 166.100 zł. Na podstawie umów użyczenia komputery przekazano
uczniom ww. szkół podstawowych w celu organizacji zdalnego kształcenia,
6) Rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole – moduł 3, którego celem jest
wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły poprzez tworzenie warunków umożliwiających
spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole, zakupiono sprzęt
i wyposażenie kuchni oraz wykonano prac remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1 im.
Jana Pawła II w Sztumie oraz Zespole Szkół w Czerninie. Wartość otrzymanych środków
finansowych wyniosła 160.000,00 zł. Całkowita wartość zaplanowanych prac
remontowych i zakupów wyniosła 200.000 zł, z czego wkład własny Miasta i Gminy
Sztum 40.000 zł,
7) środków finansowych Rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w 2020 roku
zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) w
Szkole Podstawowej w Gościszewie. Całkowita wartość zadania wyniosła 75.000,00 zł,
8) projektów pn. Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez
urządzenie placu zabaw oraz utworzenie ekologicznego ogródka społecznego w
Gościszewie i Nowej Wsi wykonano obiekty małej architektury. Na terenie szkół
umieszczono elementy placu zabaw w tym wielofunkcyjne urządzenia zabawowe o
łącznej wartości 81.400 zł.
W roku szkolnym 2019/2020 we wszystkich placówkach, w ramach własnych środków
finansowych zabezpieczonych w planach finansowych oraz środków pozyskanych ze źródeł
pozabudżetowych były prowadzone prace remontowo-modernizacyjne.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa Nr 1w Sztumie
Zespół Szkół w Czerninie
Zespół Szkół w Gościszewie
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Publiczne Przedszkola Nr 1 w Sztumie
Publiczny Żłobek w Sztumie
Ogółem:

Wysokość wydatków
dot. prac remontowo
modernizacyjnych
64 140,16
81 946,40
28 510,28
111 048,14
23 000,00
133 282,55
56 987,38
498 914,91

3. Doradztwo zawodowe dla osób młodych, w tym doradztwo przy wyborze kierunków
kształcenia.
Działanie było realizowane m.in.: w ramach bieżącej pracy dydaktycznej. Szkolni doradcy
zawodowi wspierali uczniów przy wyborze kierunku kształcenia i wyborze zawodu. W tym
zakresie współpracowali ze szkołami ponadgimnazjalnymi, przedstawicielami zawodów
z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Młodzieżowym Centrum Kariery w Sztumie.
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4. Dostosowanie oferty i ilości zajęć pozalekcyjnych do potrzeb zarówno uczniów szczególnie
uzdolnionych jak i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Działanie było w 2020 roku realizowane w ramach:
1) projektu pn.: Mam te moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji
przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum poprzez organizację w ośrodkach wychowania
przedszkolnego dodatkowych zajęć specjalistycznych tj.: logopedycznych, korekcyjnokompensacyjnych, zajęć kształtujących kompetencje społeczno-emocjonalne, gimnastyki
korekcyjnej, terapii pedagogicznej oraz zajęć kształtujących kompetencje kluczowe
i umiejętności uniwersalne tj.: zajęć językowych, matematyczno-przyrodniczych, zajęć
akademii programowania, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
2) projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 2020, którego celem było
zdobycie umiejętności pływackich przez uczniów III klas szkół podstawowych,
zwiększenie bezpieczeństwa, podczas pobytu nad jeziorem, profilaktyka wad postawy
oraz podniesienie ogólnej odporności dzieci. W ramach projektu dodatkowymi zajęciami
nauki pływania objęto uczniów klas III szkół podstawowych łącznie 45 uczniów.
Realizacja zajęć prowadzona była w okresie od września do grudnia 2020 roku, na
basenie w Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie. Każda z grup wzięła udział w 20
godzinach zajęć;
3) przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek”
organizowanego przez Zarząd Województwa Pomorskiego opracowano Koncepcję
kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską.
W ramach koncepcji zaplanowano realizację działań związanych z organizacją:
 zajęć pozalekcyjnych rozwijających wiedzę i umiejętności z dziedziny biologii, chemii,
matematyki, fizyki i geografii, prowadzonych metodą projektu związanych z szeroko
rozumianą edukacją morską i żeglarską.
 zajęć z doradztwa zawodowego przedmiotem, których będzie promowanie zawodów
związanych z branżą morską i nadmorskim połozeniem regionu poprzez m.in.:
prezentację zawodów i organizację spotkań z przedstawicielami zawodów,
 jednodniowych wyjazdów edukacyjnych do instytucji związanych z edukacją morską
i żeglarską,
 wydarzeń koncentrujących się wokół wybranych treści morskich realizowanych
w formie otwartej dla wszystkich uczniów szkół: Dzień wody, Święto ryby, Szkolny
Festyn - Festiwal Nauk;
 praktycznych zajęć żeglarskich połączonych z warsztatami bezpiecznego zachowania
na wodzie,
 szkoleń doskonalących dla nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych metod
i form pracy sprzyjających rozwojowi kompetencji kluczowych u uczniów oraz
przygotowujących nauczycieli do realizacji założeń Edukacji morskiej i żeglarskiej;
 sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.
Działania określone w koncepcji zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie, który w marcu
2021 roku został złożony w ramach konkursu w celu pozyskania środków finansowych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020 (Poddziałanie 3.2.1) - RPO WP 2014-2020 . Obecnie trwa ocena formalna wniosku.
Planowany okres realizacji projektu: 01.06.2021 roku – 31.12.2022 roku. Wartość
dofinansowania na jaką został złożony wniosek: 197 400,00 zł.
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Promowanie idei kształcenia ustawicznego i rozwój oferty edukacyjnej dla osób starszych.
W ramach realizacji Programu Wieloletniego Senior + na lata 2012-2020, Moduł II Edycja
2020 dot. Zapewnienia funkcjonowania Klubu Senior + zostały przeprowadzone następujące
zadania:
a) zajęcia muzyczno-teatralne obejmujące m.in. naukę śpiewu, lekcji emisji głosu, zajęcia
z zakresu sztuki teatralnej,
b) zajęcia gimnastyczno- ruchowe w zakres zajęć ruchowych wchodziły m.in. joga oraz
fitness dla seniorów,
c) zajęcia artystyczno- manualne; warsztaty obejmowały m.in. zajęcia z zastosowania
decoupage, quilling oraz zajęcia plastyczne (malowanie, rysowanie, wydzieranie,
wycinanie, tworzenie obrazów i inne). Uczestnicy bardzo aktywnie włączyli się do akcji
#maseczkiDla Sztumu, w trakcie której uszyto i przygotowano do dystrybucji ok. 10 500
pakietów z maseczkami,
d) wykłady tematyczne i spotkania autorskie o zróżnicowanej tematyce dotyczącej m.in.
zdrowia i zdrowego żywienia seniorów, historii regionu, finansów dla seniorów oraz
popularno – naukowe i podróżnicze,
e) zajęcia nauki języków obcych – seniorzy uczyli się podstaw języka angielskiego
z naciskiem na komunikację oraz poznawali zwroty najczęściej używane w życiu
codziennym i podczas wyjazdów zagranicznych,
f) warsztaty fotografii cyfrowej i filmowania, które obejmowały m.in. naukę obsługi
cyfrowych kamer i aparatów fotograficznych, obsługę programów do obróbki zdjęć oraz
tematyczne warsztaty plenerowe.
WSKAŹNIKI KONTEKSTOWE:
Definicja
Średni wynik
sprawdzianu
ósmoklasisty – język
polski
Średni wynik
sprawdzianu
ósmoklasisty –
matematyka
Średni wynik
sprawdzianu
ósmoklasisty – język
angielski

Wartość
docelowa
(2020 rok)*
Osiągnięcie
średniej
wojewódzkiej
Osiągnięcie
średniej
wojewódzkiej
Osiągnięcie
średniej
wojewódzkiej

Wartość z
poprzedniego
sprawozdania
(rok 2019)
58 % Miasto i Gmina
Sztum
62 % Województwo
Pomorskie
34 % Miasto i Gmina
Sztum
44 % Województwo
Pomorskie
45 % Miasto i Gmina
Sztum
58 % Województwo
Pomorskie

Wartość obecna
(rok 2020)
58 % Miasto i Gmina
Sztum
58 % Województwo
Pomorskie
41 % Miasto i Gmina
Sztum
45 % Województwo
Pomorskie
48 % Miasto i Gmina
Sztum
54 % Województwo
Pomorskie

* Dane Urzędu Miasta i Gminy Sztum

CEL OPERACYJNY: ZAPEWNIENIE WYŻSZEJ JAKOŚCI EDUKACJI
RODZAJE DZIAŁAŃ:
1. Stworzenie nowoczesnej oferty czytelniczej na bazie przyszłego Centrum Rewitalizacji
Społecznej.
1.
Bogata oferta nowości wydawniczych
2.
Edukacja literacka (spotkania autorskie/poetyckie, Dyskusyjne Kluby Książki dla
dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży, cykliczne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży)
 Przeprowadzono 3 spotkania autorskie:
— 15.01.2020 r. z Marcelem Woźniakiem (26 osób)
— 23.01.2020r. promocja książki „Ziarko do Ziarka” (76 osób)
— 06.03.2020 r. z Dorotą Masłowską (102 osoby)
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 Zorganizowano wystawę:
— 06.03.2020 r. – historia Biblioteki
 W okresie ferii zimowych przeprowadzono zajęcia biblioteczne dla dzieci, w których
uczestniczyło 354 osoby
 Przeprowadzono 4 spotkania tematyczne pod nazwą „Bajkowe czwartki z czekoladą”,
w której uczestniczyły 33 osoby (luty-marzec)
 Odbyły się 4 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki (89 osób)
 Przeprowadzono 18 lekcji bibliotecznych dla 342 uczniów i przedszkolaków.
3. Po wprowadzeniu stanu epidemiologicznego i lockdownu biblioteka skupiła się na
działaniach online mające na celu animację czytelnictwa:
 wystawki tematyczne online :
 Wirtualna wystawa pt.: „Na tropach Smoka Wawelskiego”, wejść na stronę 216
 Krótka historia obchodów rocznicowych – Konstytucji 3 Maja, wejść na stronę 354
 Dzień Postaci Bajkowych, wejść na stronę 336
 Dzień Pluszowego Misia, wejść na stronę 205
 Dzień Futbolu, wejść na stronę 151
 Dzień Małpki, wejść na stronę 124
 Wystawka świątecznych książek, wejść na stronę 246
 Bajkowe Czwartki z farbami – zajęcia plastyczne online dla dzieci, ogólna liczba wejść
na stronę 3519
 Dzień Postaci Bajkowych, liczba wejść na stronę 337
 Dzień Myszki Miki, liczba wejść na stronę 947
 Dzień Pluszowego Misia, liczba wejść na stronę 613
 Postać Świętego Mikołaja , liczba wejść na stronę 1011
 Świąteczna Choinka , wejść na stronę 61
 udostępnienie z okazji Dnia Dziecka spektaklu online pt.: „Calineczka”, oraz bajki
Juliana Tuwima.
 Promowanie nowości czytelniczych:
 Polecajki na weekend –cotygodniowy cykl animujący czytelnictwo, w którym
promowane są książki należące do księgozbioru, w szczególności zakupione
nowości w wypożyczalni dla dorosłych, ogólna liczba wejść na stronę 1167
 ”Może opowieści o ciekawej treści – książkowe mole polecają”- cotygodniowy
cykl animujący czytelnictwo, w którym promowane są książki należące do
księgozbioru w bibliotece dziecięcej, ogólna liczba wejść na stronę 441
 Konkursy online:
 A jak będzie po?... - konkurs literacki online - konkurs na tekst prozą lub
wierszem na temat rzeczywistości post pandemicznej 28.04 - 11.05 – wpłynęło
7 prac, liczba wejść na stronę 651
 Po cytacie mnie poznacie – cotygodniowy konkurs online, w którym zadaniem
czytelników było odgadnięcie źródła cytatu, liczba wejść na stronę 1675
 „Świąteczne zagadki dla najmłodszych” ,liczba wejść na stronę 1031
 Cykl edukacyjnych postów instruktażowych - Ekoozdoby, czyli drugie życie starej
książki – cykl promujący postawy proekologiczne, w których prezentowane są
ozdoby wykonane ze starych książek (lampiony, wieniec adwentowy, gwiazda,
dekoracyjna choinka, ozdoba sylwestrowa), liczba wejść na stronę 1744
 Wróżby andrzejkowe – post propagujący tradycje powiślańskie – liczba odbiorców
366
 Wypożycz sobie książkę na święta –przedświąteczna akcja animująca czytelnictwo
promowana na fanpage ’u biblioteki, polegająca na wypożyczaniu czytelnikom
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2.
3.

4.

5.

6.

 książek–niespodzianek w formie prezentów zapakowanych w ozdobny papier,
liczba odbiorców na Fb 632
 Mała choinka – świąteczne słuchowisko opublikowane na fanpage ’u biblioteki,
liczba odbiorców na Fb 424
 Książka na telefon – od 30.11 do chwili obecnej – usługa promowana na fanpage ’u
biblioteki, polegająca na możliwości zamówienia przez telefon wybranych pozycji
- liczba odbiorców na Fb 4068l.
Nawiązanie trwałej współpracy z uczelniami wyższymi.
Działanie w roku 2019 nie było realizowane.
Wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem nowoczesnej
infrastruktury dydaktycznej – rozwój cyfryzacji.
Działania podejmowane w 2020 roku w zakresie informatyzacji procesu edukacji uczniów:
a) wykorzystywanie przez nauczycieli w bieżącej pracy dydaktycznej e-podręczników,
sprzętu multimedialnego m.in.: tablic interaktywnych, dzienników elektronicznych,
b) zakup sprzętu komputerowego i nowoczesnych multimedialnych pomocy
dydaktycznych,
c) organizowanie szkoleń dla nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi technologii
i komunikacji w edukacji szkolnej,
d) organizowanie szkoleń dla nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych metod
nauczania,
e) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i zajęć specjalistycznych z wykorzystaniem
innowacyjnych metod nauczania oraz nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, zakup
zestawów nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w celu wspierania
procesu nauczania i uczenia się uczniów.
f) korzystanie z dzienników elektronicznych przez wszystkie szkoły podstawowe dla
których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum.
Aktywne współuczestnictwo szkół podstawowych w poprawie jakości kształcenia
zawodowego.
W 2020 roku realizowano działanie związane z promocją szkolnictwa zawodowego,
działanie obejmowało m.in.: przedstawienie gimnazjalistom oferty szkół zawodowych
i techników. Zadanie realizowali doradcy zawodowi gimnazjów, współpracując w tym
zakresie ze szkołami ponadgimnazjalnymi, przedstawicielami zawodów z terenu Miasta
i Gminy Sztum oraz Młodzieżowym Centrum Kariery w Sztumie.
Monitoring poziomu umiejętności uczniów ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji
kluczowych.
W 2020 roku monitoring poziomu umiejętności uczniów ze szczególnym uwzględnieniem
kompetencji kluczowych prowadzony był w poszczególnych placówkach:
1) dyrektorzy przygotowują analizę pod kątem EWD, potencjału uczniów i uzyskanych
przez nich wyników,
2) nauczyciele w zespołach przedmiotowych analizują wyniki uczniów w skali staninowej,
3) nauczyciele dokonują szczegółowej analizy wyników uczniów z poszczególnych
przedmiotów na podstawie wyników „0,1”,
4) szkoły opracowują plany działań na kolejny rok szkolny w celu poprawy wyników
egzaminów zewnętrznych.
Realizowanie działań związanych z promocją uczniów szczególnie uzdolnionych w tym
realizacja programów stypendialnych.
W 2020 roku zgodnie z uchwałą Nr XLIX/405/2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14
czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum
uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym uzyskali szczególne osiągnięcia w nauce
otrzymali stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
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Stypendium przyznawane było w następujących kategoriach:
 za szczególne osiągnięcia i wyniki w nauce dla uczniów klas IV-VII szkół
podstawowych,
 dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w wysokości.
Warunkiem otrzymania stypendium było:
 uzyskanie w ostatnim roku szkolnym w wyniku klasyfikacji rocznej średniej ocen co
najmniej 5,00,
 w przypadku ucznia I klasy gimnazjum dodatkowo co najmniej 75% pkt % ze
sprawdzianu szóstych klas szkół podstawowych,
 w przypadku absolwentów gimnazjum dodatkowo co najmniej 75 pkt % z egzaminu
gimnazjalnego,
 uzyskanie w ostatnim roku szkolnym wzorowej oceny zachowania,
 uzyskania w ostatnim roku szkolnym tytułu laureata bądź finalisty olimpiady lub
konkursu o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim lub inne
szczególne osiągnięcia i sukcesy,
 aktywne działanie społeczne na rzecz lokalnego środowiska lub środowiska
rówieśniczego.
W kategorii dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów wpłynęło 14
wniosków. Natomiast w kategorii za szczególne wyniki i osiągnięcia w nauce dyrektorzy
szkół złożyli 30 wniosków. Komisja w kategorii dla najlepszych absolwentów postanowiła
zwiększyć kwotę stypendium do 1000,00 zł na ucznia i przyznać 12 stypendium na łączną
kwotę 12.000,00 zł. Komisja zwiększyła również kwotę stypendium w kategorii za
szczególne wyniki i osiągnięcia w nauce w szkole podstawowej (dla uczniów klasy VII
w roku szkolnym 2018/2019 do kwoty 1.000,00 zł, a dla uczniów pozostałych klas po 800,00
zł). W rezultacie czego Komisja przyznała stypendium dla 22 uczniów szkoły podstawowej
na kwotę 18.800,00 zł.
W kategorii dla najlepszych absolwentów gimnazjów wpłynęło 8 wniosków. W tej kategorii
przyznano 8 stypendiów na łączną kwotę 8.000,00 zł.
W kategorii za szczególne wyniki i osiągnięcia w nauce dyrektorzy szkół złożyli 35
wniosków. W powyższej kategorii przyznano 25 stypendiów, z czego stypendia otrzymało
4 uczniów gimnazjów i 21 uczniów szkół podstawowych na łączną kwotę 21.400,00 zł.
Wyszczególnienie

Lp.

1.
2.
3.

Liczba złożonych wniosków
Liczba przyznanych stypendiów
Wydatkowana kwota

Rok
szkolny
2016/2017
66
32
25.000,00

Rok
szkolny
2017/2018
48
33
25.200,00

Rok
szkolny
2018/2019
43
33
29.400,00

Rok
szkolny
2019/2020
44
34
30.800,00

5. Doradztwo i szkolenia z zakresu nowoczesnych metod nauczania dla kadry
nauczycielskiej.
W budżecie Miasta
z przeznaczeniem na
0,8% planowanych
nauczycieli tj. kwotę
1)
2)
3)
4)

i Gminy Sztum w 2020 roku wyodrębniono środki finansowe
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe
82 613 zł, w tym dla:

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie kwotę 16 420 zł,
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie kwotę 29 498 zł,
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi kwotę 6 495 zł,
Zespołu Szkół w Czerninie kwotę 12 736 zł,
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5) Zespołu Szkół w Gościszewie kwotę 7 860 zł,
6) Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka
w Sztumie kwotę 9 604 zł.
W ramach środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy
placówek oświatowych mieli możliwość zawierania z nauczycielami umów
o dofinansowanie kosztów kształcenia. Szczegółowe kryteria oraz tryb przyznawania
dofinansowania określały:
 zarządzenie Nr 7.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 stycznia 2019 roku
w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego na rok 2019 dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę
Sztum,
 zarządzenia Nr 19.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 lutego 2020 roku
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego na rok 2020 dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum.
W roku szkolnym 2019/2020 dofinansowanie było przyznawane priorytetowo dla
nauczycieli dokształcających się w zakresie następujących specjalności:
 filologia angielska,
 język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
 filologia germańska,
 edukacja dla bezpieczeństwa,
 doradztwo zawodowe,
 logopedia/neurologopedia,
 gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 wychowanie do życia w rodzinie.
 oligofrenopedagogika
 tyflopedagogika,
 surdopedagogika,
 język polski,
 matematyka,
 chemia,
 fizyka,
 geografia,
 muzyka,
 psychologia/wspomaganie rozwoju,
 trener/tutor i coach w oświacie,
 rehabilitacja/terapia/edukacja osób z autyzmem/Aspergerem,
 terapia pedagogiczna,
 bibliotekoznawstwo,
 innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem.
W ramach projektu edukacyjnego pn.: Mam te moc – upowszechnianie i podniesienie
jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum w 2020 roku planowano
przeprowadzić szkolenia dla nauczycieli przedszkoli:
 Gimnastyka wyobraźni – metoda Storyline, Praktyczne ćwiczenia przygotowujące dzieci
do twórczej aktywności, Kinezjologia edukacyjna,
 Sensoryka w rozwoju dziecka, Zmysły i ich integracja, Najczęstsze zaburzenia integracji
sensorycznej,
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 Wszechstronna stymulacja rozwoju - wykorzystanie plastyki w terapii dziecka,
 Wspieranie rozwoju dziecka w zakresie umiejętności matematycznych,
 Działania nowatorskie, innowacje i eksperymenty w przedszkolu,
 Kreatywny przedszkolak – przedsiębiorczy dorosły.
Z uwagi na obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 organizację szkoleń
przesunięto na 2021 rok.
WSKAŹNIKI KONTEKSTOWE:
Definicja

Wartość
docelowa
(2020 rok)*
0

10

Wartość z
poprzedniego
sprawozdania
(rok 2019)
21

0

120

199

Wartość
bazowa

Ilość laureatów konkursów
przedmiotowych
Ilość stypendystów wśród
uczniów szkół
podstawowych i
gimnazjalnych

Wartość
obecna
(rok 2020)
26
233

* Wartość skumulowana

CEL STRATEGICZNY: LEPSZE WARUNKI MIESZKANIOWE

CEL OPERACYJNY: WSPARCIE SYSTEMU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

RODZAJE DZIAŁAŃ:
1. Wsparcie podmiotów inwestujących w budownictwo mieszkaniowe, poprzez:
Gmina Sztum opracowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ul. Reja
w Sztumie, celem przygotowania niezainwestowanych terenów dla nowej zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
WSKAŹNIKI KONTEKSTOWE:
Definicja
Liczba nowych lokali
mieszkalnych

Wartość bazowa

Wartość
docelowa
(2020 rok)

0

15*

Wartość z
poprzedniego
sprawozdania
(rok 2019)
17

Wartość obecna
(rok 2020)

0

* Wartość skumulowana

CEL OPERACYJNY: EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE LOKALAMI KOMUNALNYMI

RODZAJE DZIAŁAŃ:
1. Poprawa stanu instalacji i urządzeń komunalnych.
Celem racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy jest poprawa stanu
technicznego lokali i budynków komunalnych, poprzez ich modernizację. To z kolei przedkłada
się na obniżenie kosztów utrzymania zasobu.
Poprzez poprawę stanu technicznego instalacji oraz urządzeń komunalnych dąży się
w szczególności do:
a) Poprawy warunków mieszkaniowych najemców lokali gminnych,
b) Zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych utrzymania nieruchomości,
c) Zmniejszenia kosztów związanych z usuwaniem awarii i ich skutków,
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Zahamowaniem procesów degradacji budynków i lokali komunalnych.
Działania remontowe i modernizacyjne w przypadku budynków wspólnot mieszkaniowych,
z udziałem Gminy, wynikają z planów gospodarczych oraz przeglądów technicznych
budynków przeprowadzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Koszty remontów budynków
wynikające z posiadanych przez Gminę udziałów w częściach wspólnych nieruchomości,
pokrywane są ze środków zgromadzonych przez Gminę na funduszu remontowym,
Główne prace remontowe wykonane w zasobie mieszkaniowym w 2020 r. , mające wpływ na
poprawę stanu instalacji i urządzeń komunalnych oraz poprawę standardu lokali mieszkalnych:
1. Remont dachu 1 budynku mieszkalnego
2. Remont ściany szczytowej z okapem budynku mieszkalnego
3. Remont klatki schodowej w 2 budynkach
4. Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych w 9 budynkach
5. Wykonanie studni wodomierzowej przy budynku komunalnym
6. Naprawa dachów opierzeni, orynnowania i kominów w 12 budynkach
7. Naprawa i usunięcie awarii instalacji elektrycznej w 7 lokalach komunalnych
8. Naprawa instalacji elektrycznej w klatkach schodowych w 8 budynkach mieszkalnych
9. Renowacja i naprawa stolarki w 6 budynkach mieszkalnych.
10. Remonty schodów w 2 budynkach.
11. Podłączenie instalacji gazowej w 4 lokalach.
12. Remont 6 budynków gospodarczych.
13. Naprawa podłogi w lokalu komunalnym.
14. Wykonano remonty w 7 lokalach pustostanach, w ramach przygotowania do zasiedlenia.
Działania gminy w zakresie poprawy stanu technicznego zasobu opierają się w szczególności
na:
1. systematycznej dbałość o istniejący zasób mieszkaniowy, poprawę stanu technicznego
lokali i budynków oraz dochodzenie do założonych standardów,
2. bieżącej windykacji należności czynszowych oraz podejmowanie innych działań celu
zapewnienia regularnego i terminowego otrzymywania należności z tytułu czynszu,
3. wspieranie najemców w zakresie wykonywania ulepszeń w lokalu, mających na celu
podniesienie standardu technicznego lokalu, w tym zmiany sposobu ogrzewania na
niskoemisyjne.
4. zamianie lokali, w celu dostosowania standardu i wielkości lokalu mieszkalnego do
możliwości finansowych i stanu rodzinnego najemcy,
5. weryfikacja sposobu użytkowania lokali:
- ustalanie sytuacji wynajęcia, podnajęcia, oddania do bezpłatnego używania bez zgody
wynajmującego,
- monitorowanie zamieszkiwania przez najemców w lokalach, do których mają tytuł
prawny,
- ustalanie czy najemca nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu,
Gmina w dalszym ciągu, zgodnie z przyjętym wieloletnim programem gospodarowania
zasobem mieszkaniowym, umożliwia dokonanie zamian lokali wchodzących w skład zasobu
z przyczyn ekonomicznych, osób zadłużonych
bądź w celu poprawy warunków
mieszkaniowych, ze względu na stan zdrowia czy niepełnosprawność.
Działania we wskazanym zakresie mają na celu pomoc najemcom, którzy nie posiadają
zdolności finansowej umożliwiającej utrzymanie zajmowanego lokalu lub najemcom,
w sytuacji uzasadnionej potrzeby poprawy warunków mieszkaniowych.
2. Pozyskanie środków finansowych na budownictwo komunalne, remonty, modernizacje
i termomodernizacje.
d)

W 2020 r. Gmina nie występowała o środki finansowe na wskazane cele. Prace remontowe
i inwestycje wykonała ze środków budżetowych. Wartość finansowa wykonanych prac w
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zasobie wyniosła ok. 384 000 złotych oraz 281 000 zł przeznaczono na remont wolnych lokali
przeznaczonych do zasiedlenia.
WSKAŹNIKI KONTEKSTOWE:
Definicja

Liczba
zmodernizowanych i
wyremontowanych
lokali komunalnych

Wartość
bazowa
0

Wartość
docelowa
(2020
rok)*
5

Wartość z
poprzedniego
sprawozdania (rok
2019)
22 lokale
Prace
naprawcze,
remonty lokali
- pustostanów
13 budynków
Naprawa
dachu,
opierzeń,
orynnowania
1 lokal
Naprawa
ścian,
elem.
wewn.
2 lokale
Wymiana
pieca
etażowego
5 lokali
Wymiana,
przestawienie
pieców
grzewczych
1 budynek
Ocieplenie
elewacji
budynku
2 budynki
Remont
schodów
zewnętrznych
2 budynki
Remont
budynku
gospodarczego
10 lokali
Wymiana
stolarki
okiennej
1 budynek
Ocieplenie
elewacji
budynku
z
wymianą
stolarki
okiennej
1 budynek
Remont klatki
schodowej
1 budynek

Wartość
obecna
(rok 2020)
7 lokali
Prace
naprawcze,
remonty lokali pustostanów
12 budynków
Naprawa dachu,
opierzeń,
orynnowania
1 budynek
Wykonanie
studni
wodomierzowej
1 budynek
Remont ściany
szczytowej
z
okapem
6 lokali
Wymiana pieca
etażowego
14 lokali
Wymiana,
przestawienie
pieców
grzewczych
1 lokal
Podłączenie
lokalu do c.o.
4 lokale
Podłączenie
instalacji
gazowej
2 budynki
Remont
schodów
zewnętrznych
6 budynków
Remont
budynku
gospodarczego
9 lokali
Wymiana
stolarki
okiennej
8 budynków
Naprawa
instalacji
elektrycznej w
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Liczba nowych
lokali
komunalnych**

0

12

Kompleksowy
remont dachu

klatkach
schodowych
2 budynki
Remont klatki
schodowej
1 budynek
Remont dachu

0

0

* Wartość skumulowana

CEL STRATEGICZNY: BEZPIECZNE OTOCZENIE
CEL OPERACYJNY: ZAPOBIEGANIE
WYKRYWALNOŚCI SPRAWCÓW

PRZESTĘPCZOŚCI

I

WZROST

RODZAJE DZIAŁAŃ:
1. Lepsze wykorzystanie systemu monitoringu miejskiego.
Utrzymanie w sprawności monitoringu wizyjnego miasta oraz dokonanie szeregu
modernizacji wpływających na zwiększenie jego efektywności.
2. Praca ze środowiskami patologicznymi.
W zakresie ww. zadania MGOPS w Sztumie w roku 2020 realizował następujące działania:
a) podejmowanie działań w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych;
b) podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” oraz
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego;
c) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Sztum;
d) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na
celu przeciwdziałanie ww. zjawisku;
e) udzielanie pomocy w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego, prawnego,
psychologicznego, terapeutycznego osobom, rodzinom, grupom problemowym
i środowiskom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu
swoich problemów;
f) przeprowadzenie dwóch konkursów dot. tematyki przemocy w rodzinie:
 Konkurs plastyczny pn. „Stop przemocy”, który został skierowany do uczniów
szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum. Konkurs został ogłoszony w
związku z przypadającym w dniu 02 października Międzynarodowym Dniem bez
Przemocy. Celem konkursu było m.in. podnoszenie świadomości i wrażliwości
dzieci oraz młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających ze
stosowania i doświadczania przemocy, jak również rozwijanie umiejętności
artystycznych, twórczych dzieci i młodzieży.
 Konkurs na wykonanie filmu/spotu, którego tematem było przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie, pokazanie konstruktywnego i modelowego sposobu
rozwiązania problemu. Konkurs został skierowany do uczniów szkół z terenu
Miasta i Gminy Sztum. Konkurs zorganizowany został w ramach
Międzynarodowego Dnia bez Przemocy, Międzynarodowego Dnia Zapobiegania
Przemocy wobec Dzieci oraz Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy
wobec Kobiet.
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3. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi
W 2020 roku MGOPS w Sztumie, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
i Gminy Sztum, zrealizował lub zlecił realizację następujących działań:
a) W Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie zorganizowano kulinarne zajęcia terapeutyczne
pn. „Kulinarny wtorek”.
b) W Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie został przeprowadzony rekomendowany program
profilaktyczny "Spójrz inaczej". Program był nastawiony m.in. na zapobieganie
uzależnieniom i innym destrukcyjnym zachowaniom.
c) W 2 szkołach z terenu Miasta i Gminy Sztum, tj. w Zespole Szkół w Sztumie i Zespole
Szkół Zawodowych w Barlewiczkach został przeprowadzony program profilaktyczny
"Noe". Program był nastawiony przede wszystkim na zdobycie wiedzy na temat
negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych, zwrócono uwagę na istotę
uzależnienia oraz współuzależnienia.
d) Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie w 2020 r. ubrani
w żółte koszulki z napisem „Woda-tak. Alkohol – nie. Kampania STOP FAS” włączyli się
w akcję Światowego Dnia FAS, która organizowana jest zawsze w dziewiątym dniu
dziewiątego miesiąca każdego roku. Z uwagi na działania zapobiegające rozprzestrzenianiu
się choroby zakaźnej COVID-19 nie przeprowadzono w tym roku pogadanek czy spotkań
edukacyjnych dot. konsekwencji spożywania alkoholu w ciąży, jednakże przekazano do
placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Szpitala Polskiego w Sztumie
profilaktyczne materiały edukacyjne.
4. Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży
W 2020 roku MGOPS w Sztumie, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
i Gminy Sztum, zrealizował lub zlecił realizację następujących działań:
a) Organizację zajęć sportowych połączonych z realizacją programów profilaktycznych:
 nauka pływania,
 zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzone na obiektach sportowych SP Nr 2 w Sztumie,
SP Nr 1 w Sztumie, Zespole Szkół w Sztumie oraz na stadionie lekkoatletycznym
w Sztumie i w terenie/lesie w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy,
piłka nożna, unihokej, lekkoatletyka, gry i zabawy.
 dochodzeniowy obóz sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy z atrakcjami sportowymi,
rekreacyjnymi, turystyczno-poznawczymi z programem edukacyjno-profilaktycznym
z zakresu uzależnień i przemocy, były gry i konkursy m.in. Molkky,
 imprezy sportowo-rekreacyjne w lekkoatletyce oraz grach i zabawach,
 wyjazdy na imprezy, zawody, m.in. zawody pływackie, wyjazdy na spływ kajakowy,
wyjazdy na baseny do Fojutowa, nad morze do Stegny, na zawody do Skarszew, Gdańska
i Torunia,
 treningi i turnieje w piłkę nożną,
 półkolonie, dzień z piłką,
b) Promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień i przemocy poprzez organizację
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych,
w postaci zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z wykorzystaniem gier planszowych i gier
plenerowych, warsztatów rękodzieła z decoupage, tworzenie mydełek, teatrzyku
Kamishibai, plastycznych, zajęć artystycznych i twórczych oraz weekendu z piłką.
c)
Organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych lub
ubogich z terenu Miasta i Gminy Sztum z realizacją programu profilaktyki uzależnień
i przemocy.
5. Doposażenie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
W 2020 roku Miasto i Gmina Sztum współfinansowało zakup nowego samochodu bojowego
dla OSP Postolin, a także na bieżąco doposażano pozostałe jednostki OSP.

90 | S t r o n a

6. Modernizacja oraz rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta o obszary, do tej pory
nim nie objęte.
Nie podejmowano działań w tym zakresie.
WSKAŹNIKI KONTEKSTOWE:

Definicja
Liczba przestępstw

Wartość
Wartość docelowa
bazowa (2020
rok)**
867*

Spadek o co
najmniej
10%

Wartość z
poprzedniego
sprawozdania
(rok 2019)

Wartość obecna
(rok 2020)

399***

376****

* Dane Policji w Sztumie z 2012 roku
** Wartość skumulowana
*** Dane z Policji z Oceny Stanu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Miasta i Gminy Sztum w roku 2019
**** Dane z Policji z Oceny Stanu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Miasta i Gminy Sztum w roku 2020

CEL OPERACYJNY: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH
RODZAJE DZIAŁAŃ:
1. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych poprawiających bezpieczeństwo.
W ramach zadania „Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie przejść dla pieszych w Mieście
i Gminie Sztum” wybudowano oświetlenie 11 przejść dla pieszych celem poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców w ciągu drogi krajowej DK55. Dwa przejścia wykonano
w Gościszewie (w tym przy szkole), reszta w Sztumie - Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania
z Kasprowicza, Kopernika, osiedla Różanego i pogotowia; ul. Reja w rejonie szpitala oraz SCK
i SP 2, ul. Mickiewicza w rejonie Polo, skrzyżowania ulicą Lipową oraz ul. Kwidzyńska przy
skrzyżowaniu z ul. Fiszera.
2. Promowanie bezpiecznych zachowań na drogach przede wszystkim wśród dzieci
i młodzieży – akcje edukacyjne.
Straż Miejska w Sztumie realizowała akcję pod nazwą: „Bezpieczna droga do szkoły”
w ramach której funkcjonariusze zapewniali bezpieczeństwo młodzieży szkolnej na 2
przejściach do szkół podstawowych w Sztumie.
WSKAŹNIKI KONTEKSTOWE:
Definicja

Warto
ść
bazow
a

Liczba
wypadków
drogowych

30*

Liczba osób
zabitych w
wypadkach
komunikacyjny
ch

5*

Wartoś
ć
docelo
wa
(2020
rok)**
Spadek
o co
najmnie
j 10%
spadek

Wartość z
poprzednieg
o
sprawozdan
ia (rok
2019)
63**

Warto
ść
obecna
(rok
2020)

1

2

107

* Dane Policji w Sztumie z 2012 roku
** Wartość skumulowana

OBSZAR PRIORYTETOWY: EFEKTYWNA PRZESTRZEŃ
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CEL STRATEGICZNY: ROZWINIĘTY TRANSPORT
CEL OPERACYJNY: ROZWÓJ SYSTEMU TRANSPORTU ZBIOROWEGO

RODZAJE DZIAŁAŃ:
1. Zwiększenie częstotliwości i ilości połączeń autobusowych, w tym głównie z Gdańskiem,
Kwidzynem i Elblągiem (największy rynek pracy).
W roku 2020 nie utworzono nowych połączeń autobusowych z Gdańskiem, Kwidzynem oraz
Elblągiem. Istniejące połączenia oraz ich ilość spełniają oczekiwania mieszkańców.
2. Zwiększenie częstotliwości połączeń kolejowych – działania lobbujące.
Trwa modernizacja linii kolejowej Malbork – Grudziądz. Gmina żywo uczestniczy
w projektowanych oraz wykonywanych pracach modernizacyjnych. W wyniku działalności
Gminy, w ramach dokonywanej modernizacji zostaną przebudowane perony przy dworcu
w Sztumie wraz z zamontowaniem na nich wiat dla podróżnych, przebudowane wszystkie
przejazdy kolejowe zlokalizowane w drogach gminnych, przez wykonanie w ich obrębie
nawierzchni bitumicznych, oświetlenia sygnałowego oraz drogowego. Wykonane w takim
zakresie prace zdecydowanie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa korzystających z przejazdów
kolejowych.
3. Integracja systemu komunikacji zbiorowej (przystanek PKS i stacja kolejowa w Sztumie)
WSKAŹNIKI KONTEKSTOWE:
Wartość
docelowa
(2020 rok)**

Wartość z
poprzednie
go
sprawozda
nia (rok
2019)

0

3*

0

Warto
ść
obecn
a
(rok
2020)
0

12

utrzymanie
dotychczaso
wej liczby

12

12

Definicja

Warto
ść
bazow
a

Liczba
nowych
połączeń na
terenie MiG
Sztum –
komunikacj
a zbiorowa
Liczba
przewoźnik
ów na
terenie MiG
Sztum
(komunikac
ja
zbiorowa)
* Wartość skumulowana

CEL OPERACYJNY: POPRAWA JAKOŚCI WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

RODZAJE DZIAŁAŃ:
1. Remont i modernizacja nawierzchni lokalnych dróg gminnych.
a) Realizowano kolejną edycje modernizacji dróg gruntowych płytami yombo, w ramach,
których utwardzono łącznie 3,58 km dróg gminnych.
b) Wykonano dokumentację projektową na przebudowę ulicy Nowowiejskiego
w Sztumie,
c) Wykonano dokumentację projektowej na przebudowę ulicy Gdańskiej w Sztumie,
d) Wykonano dokumentację projektowej na przebudowę ulicy Morawskiego w Sztumie,
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e) Wyłoniono Wykonawcę i zawarto umowę w systemie „Zaprojektuj i wybuduj przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz
z infrastrukturą techniczną” w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 218517.G
w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną (część I) oraz budową
kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni i wykonaniem ścieżki pieszo
– rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3171G w Sztumie (część II)
f) Rozpoczęto roboty budowlane związane z „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie
wraz z infrastrukturą techniczną” – roboty budowlane
g) Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nad
kanałem Uśnickim.
2. Rozbudowa sieci dróg gminnych.
W 2020 roku rozpoczęto przebudowę ul. Młyńskiej w Sztumie.
3. Modernizacja i rozbudowa ścieżek rowerowych.
Wykonano dokumentację projektową „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy torach PKP
w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego poprzez urządzenie zieleńców
i miejsca rekreacyjnego na działce 415/1”.
4. Działania lobbujące rozbudowę sieci i poprawę jakości dróg powiatowych, wojewódzkich
i krajowych na terenie Miasta i Gminy Sztum – priorytetowa budowa ronda i obwodnicy
Sztumu.
W roku 2020 podejmowano działania lobbujące w przedmiocie modernizacji drogi
wojewódzkiej nr 603 Sztum – Biała Góra oraz budowy obwodnicy Sztumu.
WSKAŹNIKI KONTEKSTOWE:
Definicja

Wartość
bazowa

Długość zmodernizowanych
dróg na obszarze MiG Sztum
(km)

0

Wartość
docelowa
(2020 rok)
50
km*

Wartość z
poprzedniego
sprawozdania
(rok 2019)
13,7

Wartość obecna
(rok 2020)

3,58

* Wartość skumulowana

CEL STRATEGICZNY: ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ W CZYSTYM ŚRODOWISKU
CEL OPERACYJNY: ROZWÓJ POEKOLOGICZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

RODZAJE DZIAŁAŃ:
1. Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (głównie na terenach
wiejskich).
a) W roku 2020 prowadzone były prace modernizacyjne Oczyszczalni Ścieków
w Sztumskim Polu.
b) W roku 2020 w ramach „Ochrony wód Strugi Postolińskiej poprzez budowę 12
zbiorników bezodpływowych w miejscowości Michorowo”.
2. Rozwój i modernizacja systemu odbioru wód opadowych i deszczowych.
W roku 2020 rozpoczęła się modernizacji ulicy Młyńskiej, zakres której obejmuje również
modernizację kanalizacji deszczowej. W dniu 29 lipca 2020 r. podjęto uchwałę nr
XXII.167.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kochanowskiego w Sztumie. Celem
przystąpienia do opracowania planu miejscowego, jest likwidacja zjawiska miejskiej wyspy
ciepła, poprawa lokalnego mikroklimatu, wprowadzenie błękitnej i zielonej infrastruktury
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w postaci np. utworzenia ogrodów deszczowych, wprowadzenia zieleni wysokiej, jak
i zmniejszy wydatki związane z zapobieganiem lokalnym podtopieniom.
3. Budowa kompleksowego systemu zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych dla
całej gminy.
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy realizowane
jest w głównej mierze poprzez umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji
w Sztumie oraz inne podmioty odsługujące firmy z terenu gminy.
WSKAŹNIKI KONTEKSTOWE:
Definicja
Wartość
bazowa
Odsetek ludności
korzystającej z sieci
kanalizacji sanitarnej
Długość wybudowanej i
zmodernizowanej
zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej (km)
Długość wybudowanej i
zmodernizowanej
zbiorczej sieci
wodociągowej (km)

Wartość
docelowa
(2020 rok)*

75,74%

82%

Wartość z
poprzedniego
sprawozdania
(rok 2019)
80

Wartość
obecna
(rok 2020)

0

5 km

0

0

0

5 km

0

0

80

* Wartość skumulowana

CEL OPERACYJNY: ZRÓWNOWAŻONY I BEZPIECZNY ROZWÓJ PRZESTRZENNY

RODZAJE DZIAŁAŃ:
1. Zachowanie walorów przyrodniczych i poprawa spójności przyrodniczej na terenie gminy,
głownie na terenie rezerwatów przyrody.
W ramach zawartego porozumienia o współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska
w Gdańsku w roku 2020 w m-cu lipcu wspólnie przeprowadzono akcję wypasu owiec na terenie
Rezerwatu Biała Góra. Zadanie miało na celu ochronę rzadkich na naszym terenie muraw.
Akcja będzie prowadzona również w roku 2021.
2. Realizacja projektów/kampanii informacyjnych i edukacyjnych z zakresu powstawania
i gospodarowania odpadami (recykling).
W roku 2020 przeprowadzono akcje edukacyjne poprzez stronę internetową Urzędu oraz profil
na Facebook-u mające na celu uświadamianie mieszkańców Miasta i Gminy Sztum w tematach
związanych z prawidłowym gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
3. Realizacja projektów/kampanii informacyjnych i edukacyjnych z zakresu możliwości
oszczędzania i poszanowania energii.
W roku 2020 realizowano projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie
oraz w Mieście i Gminie Sztum” w ramach którego zamontowano 54 szt. paneli
fotowoltaicznych. Projekt miał na celu propagowanie wśród mieszkańców gminy zwiększania
efektywności energetycznej oraz pozyskiwania tzw. zielonej energii z odnawialnych źródeł
energii.
WSKAŹNIKI KONTEKSTOWE:
Definicja

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa
(2020 rok)

Wartość z
poprzedniego
sprawozdania
(rok 2019)

Wartość
obecna
(rok 2020)
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Liczba akcji pro
środowiskowych

15

24*

4

4

* Wartość skumulowana

CEL STRATEGICZNY: WYDAJNE GOSPODAROWANIE ENERGIĄ
CEL OPERACYJNY: WZROST EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

RODZAJE DZIAŁAŃ:
1. Modernizacja lub wymiana systemów oświetlenia zewnętrznego i innych systemów
elektroenergetycznych.
a) W roku 2020 realizowano zadanie „Zaprojektuj i wybuduj – oświetlenie przejść dla
pieszych w Mieście i Gminie Sztum” w ramach którego wybudowano oświetlenia 11
przejść dla pieszych w Sztumie i Gościszewie.
b) Rozpoczęto roboty budowlane związane z „Modernizacją budynku Urzędu Miasta
celem dostosowania do wymogów p. pożarowych”
2. Wdrażania systemów zarządzania oświetleniem zewnętrznym.
Obsługa istniejącego systemu zarządzania oświetleniem.
3. Budowa nowych, niskoemisyjnych źródeł ciepła oraz wymiana i/lub modernizacja
niskosprawnych źródeł ciepła.
Miasto i Gmina Sztum informowała mieszkańców o możliwości skorzystania z dofinansowania
na wymianę starego źródła ciepła oraz źródeł niskosprawnych z programu „Czyste Powietrze”
realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.
4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych na
terenach miasta i gminy.
Miasto i Gmina Sztum informowała mieszkańców o możliwości skorzystania z dofinansowania
na przeprowadzenie termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach programu „Czyste
Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku.
W 2020 roku wykonano remont dachu w budynku przy ul. Nowowiejskiego 14I, remont ściany
szczytowej z okapem w Postolinie 2. Wymieniono stolarkę okienną w 39 lokalach, w 12
budynkach naprawiono pokrycia dachowe, orynnowanie, naprawiono kominy i opierzenia.
WSKAŹNIKI KONTEKSTOWE:

Definicja
Ilość zaoszczędzonej
energii w wyniku
modernizacji
oświetlenia
Liczba budynków
użyteczności
publicznej poddanych
termomodernizacji
Ilość zaoszczędzonej
energii w wyniku
termomodernizacji

Wartość
docelowa
(2020 rok)

Wartość
bazowa

Wartość z
poprzedniego
sprawozdania
(rok 2019)
0

Wartość obecna
(rok 2020)

0

500
MWh (do
2020)

468
MWh/rok

0

7*

0

0

0

1 629
MWh/rok

0

0

* Wartość skumulowana
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CEL OPERACYJNY: WZROST WYKORZYSTANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

RODZAJE DZIAŁAŃ:
1. Budowa zespołów kolektorów słonecznych pracujących głownie w układach ciepłej wody
użytkowej.
Nie realizowano zadania w powyższym zakresie.
2. Budowa ogniw fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną wraz z systemem
dystrybucji.
W ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście
i Gminie Sztum” w roku 2020 wykonano łącznie 58 szt. instalacji ogniw fotowoltaicznych na
budynkach mieszkańców Miasta i Gminy Sztum oraz na obiektach użyteczności publicznej.
W ramach działania powstały 4 duże instalacje fotowoltaiczne na budynkach Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Sztumie, Szkole Podstawowej w Czerninie, Szkole Podstawowej
w Gościszewie i Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Sztumie o łącznej mocy ok. 100kW.
– Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sztumie – 92 sztuki ogniw fotowoltaicznych
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Sztumie- 91 sztuk ogniw fotowoltaicznych
– Szkoła Podstawowa w Gościszewie – 65 sztuk ogniw fotowoltaicznych
– Zespół Szkół w Czerninie- 50 sztuk ogniw fotowoltaicznych.
3. Budowa układów mieszanych (mikro kogeneracja wraz z OZE)
Nie realizowano zadania o powyższym zakresie.
WSKAŹNIKI KONTEKSTOWE:
Definicja

Ilość zaoszczędzonej
energii w wyniku
korzystania z OZE

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa
(2020 rok)
0

171
MWh/rok

Wartość z
poprzedniego
sprawozdania
(rok 2019)
295
MWh/rok

Wartość obecna
(rok 2020)

295
MWh/rok

96 | S t r o n a

