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

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XXXVII sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 27 października 2021 roku
Na dzisiejszą sesję przygotowano i skierowano pod obrady sesji …. projektów uchwał.
W okresie sprawozdawczym podjęto decyzje, zarządzenia oraz rozstrzygnięcia w następujących
sprawach:

I.

REFERAT FINANSOWO- BUDŻETOWY:

W zakresie spraw budżetowych, podjąłem Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021
rok.
Zwiększenia i zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.48.5.2021.JC z dnia
13.10.2021 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr MF/FG1.4143.3.460.2021.MF.3613 z dnia
11 października 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2021 rok pochodzącej z rezerwy
celowej budżetu państwa poz.7 w kwocie 251.283 zł dochody (§2010) i wydatki (w tym: kwota
3.829 zł na §4010, kwota 659 zł na §4110, kwota 62 zł na §4120, kwota 57 zł na §4210, kwota
320 zł na §4300 i kwota 246.356 zł na §4430), z przeznaczeniem na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
poniesionych przez gminę w II terminie płatniczym 2021 roku, w ramach zadań zleconych,
2) 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75056 „Spis powszechny i inne” na podstawie pisma
Urzędu Statystycznego w Gdańsku Nr GDK-WE.3112.3.2021 z dnia 14.10.2021 r. przyznano
dotację w wysokości 13.900 zł (§2010), z przeznaczeniem na nagrody dla Gminnego Komisarza
Spisowego i członków GBS (§3040),w ramach zadań zleconych,
3) 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na
podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.76.4.2021.JC
z dnia 07.10.2021 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/76.4/2021 z dnia 7 października 2021
r. zmniejszono plan dotacji celowej na 2021 rok pochodzącej z rezerwy celowej budżetu
państwa poz.26 w kwocie 390 zł dochody (§2010) i wydatki (kwota 1 zł z §4210 i kwota 389
zł z §4240), przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych luba materiałów w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż
jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w ramach zadań zleconych,
4) 852 „Pomoc społeczna” rozdz.
a) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku Nr FB-I.3111.1.5.2021.SL z dnia 07.10.2021 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 1/1.5/2021 z dnia 7 października 2021 r. zwiększono plan dotacji na rok
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2021, z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24, w kwocie 1.326 zł dochody (§2010) i
wydatki (kwota 1.300 zł na §3110 i kwota 26 zł na §4210), z przeznaczeniem na wypłatę
zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2021 r. dla odbiorców
wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez
gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w ramach zadań
zleconych,
b) 85216 „Zasiłki stałe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.105.4.2021.SL z dnia 15.10.2021 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 1/105.4/2021 z dnia 15 października 2021 r. zwiększono plan dotacji
celowej na 2021 rok pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25 w kwocie
58.000 zł dochody (§2030) i wydatki (§3110), z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat
zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
5) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Nr FB-I.3111.35.4.2021.BW z dnia 21.09.2021 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
1/35.4/2021 z dnia 21 września 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej na rok 2021, z rezerwy
celowej budżetu państwa poz. 26, w kwocie 14.000 zł dochody (§2030) i wydatki (§3240), z
przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
6) 855 „Rodzina” rozdz.:
a) 85501 „Świadczenie wychowawcze” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.63.4.2021.MR z dnia 27.09.2021 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1/63.4/2021 z dnia 27 września 2021 r. zwiększono plan dotacji
celowej na rok 2021, ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2021 r., w kwocie
2.800.000 zł dochody (§2010) i wydatki (w tym kwota 2.776.200 zł na §3110, kwota 18.300
zł na §4300 i kwota 5.500 zł na §4210), z przeznaczeniem na pomoc państwa w
wychowywaniu dzieci – świadczenia wychowawcze plus koszty obsługi, w ramach zadań
zleconych,
b) 85503 „Karta Dużej Rodziny” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.11.5.2021.MR z dnia 7.10.2021 r. decyzją Wojewody Pomorskiego
nr 1/11.5/2021 z dnia 7 października 2021 r. zwiększono plan dotacji na rok 2021, ze
środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15, w kwocie 200 zł
dochody (§2010) i wydatki (167 zł na §4010, kwota 29 zł na §4110 i kwota 4 zł na §4120),
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w ramach zadań zleconych.
c) 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w tym:
 na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.69.7.2021.MR z dnia 20.09.2021 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
1/69.7/2021 z dnia 20 września 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej na rok 2021, z
rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34, w kwocie 1.300 zł dochody (§2010) i wydatki
(§4130), z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w
ramach zadań zleconych,
 na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.69.5.2021.SM z dnia 15.10.2021 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
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1/69.5/2021 z dnia 15 października 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2021 rok
pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34 w kwocie 8.000 zł dochody
(§2010) i wydatki (§4130), z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna
na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, w ramach zadań zleconych,
d) 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na podstawie pisma Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-III.805.2.2021.MP z dnia 4.10.2021 r. zostały
przyznane środki dotacji celowej z budżetu państwa niewykorzystane w ramach programu
„MALUCH+” 2021 w kwocie 60.480 zł dochody (§2030) i wydatki (w tym: kwota 51.210
zł na §4010, kwota 8.162 zł na §4110, i kwota 1.108 zł na §4120), z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.
2. Przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818
„Rezerwy ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej w kwocie 65.000 zł (§4810) w tym kwotę:
1) 1.000 zł do działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi” na wydatki majątkowe na nowe zadanie pn. „Budowa kanalizacji
deszczowej odprowadzającej wody opadowe z Parku Przemysłowego w Sztumiedokumentacja i inne” (§6050), aktualizacja kosztorysu,
2) 24.000 zł do działu 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu) na inwestycje i zakupu inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup samochodu
osobowego (hybrydowego)” (§6060), w związku z wyższą ofertą,
3) 40.000 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095
„Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań (§4390), na opracowanie planu sieci komunikacyjnej transportu
publicznego na terenie Miasta i Gminy Sztum.
3. Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków w dziale:
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność” z wydatków bieżących
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 400 zł (§4300)
do rozdz. 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” na wydatki majątkowe na
zadanie pn. „Modernizacja drogi Koślinka – Koniecwałd stanowiącej dojazd do gruntów
rolnych z zastosowaniem płyt jumbo”, (§6050) w celu wykonania tablic informacyjnych,
2) 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” z zadania
inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi w Barlewiczkach do byłego Zakładu Rolnego”
kwotę 12.645 zł (§6050/05) na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. Reja 29-31 wraz
z budową parkingów – dokumentacja i inne”(§6050/09), w związku z wyższą kwotą
zaoferowaną w negocjacjach na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej.
3) 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)” z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych kwotę 24.000 zł (§4710) na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym kwota 5.000 zł na §4700 i kwota 19.000
zł na §4300), w celu zabezpieczenia środków na szkolenia oraz na pokrycie kosztów dot.
opłat pocztowych,
4) 801 „Oświata i wychowanie” z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 375 zł (§4240)
do rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wydatki bieżące
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jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4240), z
przeznaczeniem na wkład własny w związku z przystąpieniem do programu w ramach
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” (w SP Nowa
Wieś),
5) 801 „Oświata i wychowanie” rozdz.:
a) 80101 „Szkoły podstawowe” w tym:
 o kwotę 7.182 zł zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań (w tym kwotę 473 zł (§4210) w SP Nr 2, kwotę 2.513
zł (§4210), kwotę 2.218 zł (§4440) w ZS Czernin, kwotę 1.978 zł (§4440) w ZS
Gościszewo),
 o kwotę 33.250 zł zmniejsza się wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich
naliczane (kwotę 14.050 zł (§4710) w SP Nr 2 i kwotę 19.200 zł (§4710) w SP Nr 1),
b) 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 297 zł zmniejsza się
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych (§4440) w
SP Nr 2,
c) 80104 „Przedszkola” o kwotę 5.551 zł zmniejsza się wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (zmniejsza się o kwotę 7.000 zł
(§4330) w MGZO i o kwotę 1.582 zł (§4440) w PP Nr 1, a zwiększa się o kwotę 1.556 zł
(§4440) w ZS Czernin i o kwotę 1.475 zł (§4440) w ZS Gościszewo),
d) 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” w tym:
 o kwotę 650 zł zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań (kwotę 200 zł (§4210) i kwotę 450 zł (§4440) w SP Nr
2),
 o kwotę 50 zł zwiększa się wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych
(§3020) w SP Nr 2,
 o kwotę 13.350 zł zwiększa się wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich
naliczane (kwotę 11.000 zł (§4010), kwotę 2.000 zł (§4110), kwotę 300 zł (§4120) i
kwotę 50 zł (§4710) w SP Nr 2),
e) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w tym:
 o kwotę 2.124 zł zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań (zwiększa się o kwotę 2.899 zł (§4440) w PP Nr 1, a
zmniejsza się o kwotę 775 zł (§4440) w SP Nr 2),
 o kwotę 10.000 zł zmniejsza się wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od
nich naliczane (kwotę 1.300 zł (§4040), kwotę 5.000 zł (§4110), kwotę 2.000 zł
(§4120) i kwotę 1.700 zł (§4710) w SP Nr 1),
f) 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i
innych formach wychowania przedszkolnego” o kwotę 1.109 zł zmniejsza się wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (zmniejsza się
o kwotę 1.317 zł (§4440) w PP Nr 1, a zwiększa się o kwotę 208 zł (§4440) w ZS Czernin),
g) 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w tym:
 o kwotę 5.015 zł zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań (kwotę 1.545 zł (§4440) w SP Nr 2, kwotę 2.513 zł
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(§4440) w SP Nr 1, kwotę 454 zł (§4440) w ZS Czernin i kwotę 503 zł (§4440) w ZS
Gościszewo),
 o kwotę 29.200 zł zwiększa się wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich
naliczane (kwotę 23.200 zł (§4010) i kwotę 6.000 zł (§4110) w SP Nr 1),
zmiany spowodowane są głownie zabezpieczeniem środków na odpis na ZFŚS w
jednostkach,
h) 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 7.000 zł zwiększa się wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4190) w MGZO, w celu
organizacji konkursów międzygminnych przez szkoły podstawowe,
6) 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85195 „Pozostała działalność” z wydatków bieżących
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.515 zł
(§4300) na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane (w tym kwota 2.900 zł na §4010, kwota 499 zł na §4110, kwota 72 zł na §4120
i kwota 44 zł na §4710), w ramach promocji szczepień.
7) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
kwotę 107.650 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją ich statutowych zadań
związanych z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w tym kwotę:
a) 101.500 zł na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy (art.. 236 ust.3 pkt 4 ustawy),
b) 6.150 zł na wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane
ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy),
dotyczy projektu pn. „Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji
przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum”, w celu prawidłowego sklasyfikowania,
8) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa
i ochrona wód” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań kwotę 30.000 zł do rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań.

II.
1.

REFERAT INWESTYCJI I MAJĄTKU:
Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji
1) „Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości
z infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Zajezierze

wraz

Wykonawcą inwestycji jest firma „DROGOMEX” sp. z o.o. z Pruszkowa za kwotę
3.673.925,85zł. Terminy realizacji całej umowy do dnia 30.06.2022r. Nadzór Inwestorski
sprawuje firma TRASA Mirosław Klotzke ze Straszyna za kwotę 31 365,00zł. Odbyły się
odbiory częściowe na łączną kwotę 2 155 668,20zł brutto. Wykonawca prowadzi roboty
budowlane drogowe.
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"
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fast – Bruk Mariusz Pelcer ze
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Straszewa za kwotę 75 370,00 złotych brutto z terminem realizacji do 30.11.2021r.
Inspektorem Nadzoru jest TRASA Mirosław Klotzke ze Straszyna za kwotę 4 797,00zł.
Wykonawca zamontował barierki. Przystępuje do montażu wiaty.
3) „Modernizacja budynku
p. pożarowych”

Urzędu

Miasta

celem

dostosowania

do

wymogów

Wykonawcą robót budowlanych jest firma Instal-Elektro z Kwidzyna na kwotę 352 000,00zł
brutto. Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawuje firma EKO-INWEST z Elbląga za kwotę
15 990,00zł. Odbyły się odbiory częściowe na łączną kwotę 232 188,52 zł brutto, co stanowi
około 66% wartości umownej robót. Trwają roboty budowlane.
4) „Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezierze” – etap II
Wykonawcą robót jest firma Marianna Kędziora Tereny Zielone z Kwidzyna na kwotę
2 057 995,90zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma EKO-INWEST S.C.
Alicja Jurasińska, Andrzej Zegzuła, Zbigniew Jurasiński z Elbląga na kwotę 41 574,00 zł
brutto. Nadzór autorski pełni Pan Leszek Witkowski ze Sztumu na kwotę 3 443,00 zł.
Trwają roboty ziemne, sanitarne, elektryczne i drogowe. Odbyły się odbiory częściowe na
łączną kwotę 1 643 165,15zł. Trwają prace drogowe.
5) „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Sztum” obejmująca swym zakresem:
CZĘŚĆ I - Przebudowa ulicy Nowowiejskiego przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz
z infrastrukturą techniczną.
CZĘŚĆ II - Przebudowa ulicy Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z
infrastrukturą techniczną”.
Wykonawcą robót budowlanych jest STRABAG Sp. z o o. z Pruszkowa za cenę dla części I
w kwocie 1.882.828,88zł brutto oraz dla części II w kwocie 667 568,10zł brutto. Nadzór
inwestorski nad realizacją zadania pełni firma TRASA Mirosław Klotzke ze Straszyna za
kwotę łączną 28 290,00 zł brutto. Wykonawca na chwilę obecną rozpoczął roboty sanitarne
w ulicy Nowowiejskiego (2) oraz roboty drogowe na ulicy Nowowiejskiego (1). Odbyły się
odbiory częściowe na kwoty:
Gdańska - 422 810,66zł brutto, co stanowi 63,20% umownej wartości ogólnej robót.
Nowowiejskiego - 435 465,02zł brutto, co stanowi 23,09 % umownej wartości ogólnej robót.
6) „Przebudowa ulicy Morawskiego w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”
Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Ogólnobudowlany ZED-BUD Zdzisław Stupak
z Rychlik na kwotę 1 285 358,09 zł brutto. Termin realizacji inwestycji 21.12.2021r. Nadzór
inwestorski nad realizacją zadania pełni firma TRASA Mirosław Klotzke ze Straszyna za
kwotę łączną 29 600,00 zł brutto. Odbył się jeden odbiór częściowy na kwotę 428 529,22 zł
brutto, co stanowi około 33% wartości umowy. Trwają roboty drogowe.
2. Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji
1) Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg w sołectwie Czernin, w tym:
Część I – „Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin – Ramzy Małe od ulicy
Donimirskich wraz z infrastrukturą techniczną”. Termin realizacji do 07.01.2022r.
Część II – „Przebudowa ulic Topolowej, części ulicy Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz
z infrastrukturą techniczną”. Termin realizacji do 07.02.2022r.
Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowym „PROJMASZ” Dorota Cieszyńska z Torunia. Część I (dokumentacja Czernin-Ramzy Małe), na kwotę
72 570,00 zł brutto, Część II (drogi wewnętrzne w Czerninie), na kwotę 35 670,00 zł brutto.
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Trwają konsultacje z radcą prawnym w sprawie rozwiązania umowy z uwagi na brak kontaktu
z firmą wykonującą dokumentację oraz brak realizacji przedmiotu umowy.
2) „Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie wraz z drogami
obsługującymi obejmującymi swoim zakresem ulicę Reja, Kościuszki, Żeromskiego,
Kasprowicza, plac przed dworcem PKP”
W dniu 20 września 2021r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z
firmą NEOX Sp. z o.o. z Gdańska na kwotę 180 810,00zł brutto z terminem realizacji do
20.07.2022r. Trwają prace nad koncepcją.
3) Dokumentacja projektowa na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku
byłej szkoły w Piekle na budynek zamieszkania zbiorowego.
W dniu 05 października 2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej
z Panem Piotrem Szpejewskim firmą „DOMINO” z Dzierzgonia na kwotę 60 000,00 zł brutto
z terminem wykonania do dnia 05 maja 2022r.
3. Postępowania przetargowe na realizację zadań inwestycyjnych
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Przebudowa
odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastruktura techniczną”.
Trwa procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Wpłynęła jedna oferta
firmy NEOX z Gdańska na kwotę 75 645,00 zł brutto. W związku z tym, że przetarg został
ogłoszony z możliwością przeprowadzenia negocjacji ceny oferty, przeprowadzono negocjacje
z oferentem. Kwota wynegocjowana: 62 645,00 zł (13 tyś. mniej).
4. Zadania inwestycyjne w przygotowaniu
1) „Wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Mieście i Gminie Sztum –
dokumentacja i inne”
W chwili obecnej trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia postępowania
przetargowego na roboty budowlane.
2) „Budowa windy w budynku UMiG”
Otrzymaliśmy informację, że podjęto pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania w
kwocie 150 000,00 zł na budowę windy. Czekamy na podpisanie umowy na dofinasowanie,
następnie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na roboty budowlane.
3) „Remont kapliczki przy ulicy Reja w Sztumie”
W dniu 12 października wysłano zapytania ofertowe do wykonawców na wykonanie remontu
kapliczki. Nie wpłynęła żadna oferta.
5. Sprzedaż:
1) Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców:
a) w toku sprzedaż lokali: ul. Nowowiejskiego 14J/6, ul. Nowowiejskiego 14J/5, ul. Osińskiego
14/1, ul. Reja 6/10, os. Nad Jeziorem 10/16, ul. Czarnieckiego 9/4, ul. Morawskiego 8/5, ul.
Jagiełły 9/5, ul. Żeromskiego 11/2.
b) w okresie międzysesyjnym sprzedano 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców:
ul. Baczyńskiego 12/7, ul. Sienkiewicza 4/10, ul. Kasprowicza 1/8, ul. Chełmińska 2B/4, os.
Nad Jeziorem 10/14.
2) Sprzedaż lokali w trybie przetargowym:
a) w przygotowaniu jest sprzedaż 3 lokali mieszkalnych: ul. Nowowiejskiego 14F/5, ul. Reja
29/1, ul. Żeromskiego 11/1,
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b) lokal mieszkalny ul. Władysława IV 5/1 – I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Ogłoszono II przetarg, który odbędzie się 17.11.2021 r. Cena wywoławcza 135 000 zł,
c) w przygotowaniu sprzedaż lokalu użytkowego – Postolin 14/7,
d) lokal użytkowy pl. Wolności 26/5 – I przetarg odbędzie się 03.11.2021r. Cena wywoławcza
441 500 zł.
3) Sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym:
a) dz. nr 280, os. Na Wzgórzu - I przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.
b) dz. nr 285 i 288 os. Na Wzgórzu - I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
c) dz. nr 293 os. Na Wzgórzu - II przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
d) dz. nr 138/2 ul. Fiszera - II przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
e) dz. nr 573/24 ul. Osińskiego - II przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.
f) dz. nr 138/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym ul. Kwidzyńska 4 –
ukazał się wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży.
g) dz. nr 99/3, 99/4, 99/5 w Gościszewie – ukazało się ogłoszenie o I przetargu ustnym
ograniczonym.
4) Sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu polepszenia nieruchomości przyległych:
a) dz. nr 147 w Zajezierzu - ukazał się wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży.
b) dz. nr 223/4 i 223/5 w Postolinie - ukazał się wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży.
c) dz. nr 66/2, 59/7, 59/8 w Nowej Wsi – ustalono termin aktu notarialnego.
5) Sprzedaż prawa własności działek na rzecz użytkowników wieczystych:
a) 26.10.2021 zaplanowano akt notarialny sprzedaży prawa własności dz. nr 76/3 położonej w
Gościszewie.
b) w toku sprzedaż dz. 31/5 ul. Barczewskiego.
6) Zamiana nieruchomości:
27.10.2021 r. zaplanowano akt notarialny dotyczący zamiany działek pomiędzy Gminą a spółką
„ZDROWIE” w celu uzyskania dostępu do drogi publicznej dla działki gminnej nr 527/1,
zabudowanej garażami, przy ul. Morawskiego.
7) Nabywanie nieruchomości:
a) 28.09.2021 r. dokonano zakupu od osób prywatnych dz. nr 184/5 i 184/7 ul. Pieniężnego, z
przeznaczeniem pod drogę.
b) w toku nabycie do gminnego zasobu nieruchomości - dz. nr 582/1 ul. Osińskiego (na działce
znajduje się fragment muru obronnego dawnego miasta lokacyjnego Sztum) oraz dz. nr
22/13 w obr. 4 Sztum, ul. Sienkiewicza, w celu poszerzenia drogi gminnej.
8) Aktualizacja bazy ewidencji gruntów (ewidencja gruntów użytkowników wieczystych).
9) Inne:
a) Sprawa przekazania części działki nr 279/206 przy ul. Nowowiejskiego na rzecz Zakładu
Karnego.
b) Sprzedaż pomieszczenia o pow. 7,34 m2 na poprawienie warunków lokalu ul. Galla
Anonima 4/1.
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6. Sprawy mieszkaniowe:
1) Potrzeby mieszkaniowe: w okresie międzysesyjnym wpłynęły 3 nowe wnioski o mieszkanie.
Ogółem w trakcie rozpatrywania są 4 sprawy.
2) Rozpoczęto przygotowania mające na celu opracowanie nowej listy mieszkaniowej. W trakcie
jest weryfikacja przesłanek wobec osób ubiegających się o lokal. W okresie międzysesyjnym
zweryfikowano 5 wniosków. Po zakończeniu weryfikacji Społeczna Komisja Mieszkaniowa
dokona sprawdzenia warunków mieszkaniowych wnioskodawców i zaopiniuje wnioski w celu
opracowania projektu nowej listy.
3) W trakcie rozpatrywania sprawy o zamianę mieszkania:
a) Koniecwałd 45 z wniosku najemcy na większe mieszkanie,
b) Kopernika 1c/10 z wniosku najemcy na parter z c.o.
c) Sienkiewicza 5/2 z wniosku najemcy na parter,
d) Pl. Wolności 25/3 z wniosku najemcy na mniejsze z c.o.
e) Jagiełły 51/4 na mniejsze z c.o.
4) W trakcie rozpatrywania wniosek o przedłużenie umowy najmu pomieszczenia
tymczasowego Plebiscytowa 9/2.
5) Zakończono sprawę przekwaterowania eksmitowanego z gminnego lokalu mieszkalnego w
bud. Reja 29/1 w Sztumie.
6) Rozpatrzono sprawę z wniosku Zarządcy o umorzenie zaległości mieszkaniowych za lokal
Jagiełły 55/4 po zmarłych lokatorach 13 800 zł. Na obecnym etapie sprawy Gmina nie
wyraziła zgody na umorzenie.
7) W trakcie realizacji regulacja meldunkowa w zasobie mieszkaniowym – w toku sprawa
dotyczą lokalu Fiszera 1/1 i Reja 29/1.
8) Na bieżąco załatwiane są sprawy najemców dotyczące lokali mieszkalnych w sprawach
napraw, wymiany instalacji, wymiany stolarki, wymiany pieców, podłóg, remontów w
lokalach.
9) Przyjmowanie interesantów oraz ich wniosków dot. spraw mieszkaniowych, zakłócania
spokoju, konfliktów sąsiedzkich, nieporządku. Podejmowanie interwencji.
10) Bieżący nadzór nad zarządzaniem zasobem mieszkaniowym gminy przez Zarządcę – PWiK
– korespondencja e-malowa, telefoniczna, wskazówki, zapytania oraz uzgodnienia dotyczące
prac remontowych wykonywanych przez Zarządcę, weryfikacja składanych dokumentów,
podejmowanych ustaleń na potrzeby podejmowanych przez Zarządcę działań
windykacyjnych, spraw sądowych.
11) Zaktualizowano załączniki do umowy o zarządzanie dot. stanu zasobu mieszkaniowego:
lokali w budynkach gminnych i wspólnot mieszkaniowych. W trakcie analiza wykazu dojść
do budynków i budynków gospodarczych.
12) W trakcie rozpatrywania wniosek Zarządcy zasobu mieszkaniowego o podwyższenie stawki
roboczogodziny za wykonywane prace naprawcze w zasobie.
13) W toku realizacja projektu rozbiórki lokalu gminnego w budynku przy ul. Osińskiego 6 –
termin do 30.11.2021r. Brak opinii konserwatora zabytków opóźnia przedsięwzięcie.
14) Gmina nadal prowadzi sprawę eksmisji z budynku gminnego Chopina 11AB. Komornik z
uwagi na pandemię nie wykonuje eksmisji.
15) W toku cztery sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, w tym jedna problematyczna. Gmina
złożyła do Sądu Rejonowego wniosek o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym dłużniku,
na skutek którego Komornik wszczął postępowanie – w trakcie realizacji.
16) W trakcie realizacji dwa postępowania komornicze o wykonanie eksmisji z gminnego lokalu
mieszkalnego: Jagiełły 24, Kasprowicza 1.
17) W toku dwie sprawy o eksmisję z powództwa prywatnego.
18) Zakończona sprawa o eksmisję z powództwa prywatnego – Gmina na wniosek powoda
złożyła ofertę najmu socjalnego lokalu eksmitowanym. Oferta została przyjęta.
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19) Zakończona sprawa z powództwa prywatnego o wydanie nieruchomości - Gmina otrzymała
wniosek o wskazanie eksmitowanym lokalu do najmu socjalnego –oferta nie została przyjęta.
20) Wspólnoty mieszkaniowe:
a) WM. Galla Anonima 4,6 i Zw. Jaszczurczego – wniosek Gminy o zebranie wspólnoty w
sprawie problemu zw. z dostępem do piwnicy i zabudową schodów.
b) Sprawa WM Nowowiejskiego 4O – kłopot z zadłużonym właścicielem lokalu,
wchodzącego w skład wspólnoty. Konieczne było podjęcie konsultacji prawnej.
c) WM Sierakowskich 4 – podjęta uchwała w sprawie remontu budynku, kredytu na ten cel
i podwyższenia stawki na fundusz remontowy – Gmina opowiedziała się za przyjęciem
uchwały.
d) W dniu 21.10.2021 r. odbyła się kontrola przeglądu stanu technicznego budynku
wspólnoty mieszkaniowej Mickiewicza 52, w której Gmina posiada lokale mieszkalne.
21) Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego – w okresie międzysesyjnym rozliczono i
przekazano do płatności 36 faktur. Od początku roku przekazano 342 faktury.
22) Bieżąca ewidencja poniesionych kosztów w ramach kontroli nad wydatkami.
23) Sporządzono i przekazano do FB rejestr zakupu związany ze sprzedażą opodatkowaną.
24) CEEB Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – od 1 lipca wpłynęło do Urzędu 155
deklaracji dotyczących prywatnych budynków mieszkalnych. Do systemu wprowadzono
111. Przyjmowanie interesantów w tym zakresie, udzielanie informacji oraz wyjaśnień
mieszkańcom oraz pomoc przy wypełnianiu deklaracji na miejscu.
25) Opracowano z Zarządcą harmonogram wymiany pieców w mieszkalnych budynkach
gminnych.
26) W trakcie opracowania z udziałem Zarządcy harmonogram wymiany pieców grzewczych w
budynkach wspólnot mieszkaniowych.
27) Przygotowano wstępny wykaz budynków zasobu mieszkaniowego na cele audytu
energetycznego/remontowego.
28) Skierowano do Administratora wspólnot mieszkaniowych z większościowym udziałem
Gminy o podjęcie uchwał w temacie zlecenia wykonania audytów energetycznych dla
budynków tych wspólnot.
29) Przygotowano wstępny projekt planu remontów i inwestycji na 2022 r., oczekujący
ostatecznego zatwierdzenia.
30) Przygotowano projekt budżetu na 2022 r. w zakresie utrzymania zasobu mieszkaniowego.
7. Dzierżawy:
1) Sporządzono wykaz nieruchomości wraz z aneksem do umowy dzierżawy z przeznaczeniem
pod farmę fotowoltaiczną na czas określony do 27 lat na część działki nr 317/15 Węgry gm.
Sztum.
2) Sporządzono umowy dzierżawy wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym z przeznaczeniem
na ogród przydomowy na cz. działki 108/6 obr. Kępina gm. Sztum.
3) Sporządzono wykaz nieruchomości do umowy dzierżawy z przeznaczeniem na pomieszczenie
gospodarcze na cz. dz. nr 475/2 obr. 2 miasta Sztum.
4) Sporządzono informacje do dzierżawców/ najemców o zmianie wysokości stawki czynszu
dzierżawy oraz najmu.
5) Sporządzono aneks do umowy dzierżawy z przeznaczeniem na ogród przydomowy na cz. dz.
nr 196 obr. Biała Góra.
6) Sporządzono aneks do umowy dzierżawy z przeznaczeniem na ogród przydomowy na cz. dz.
nr 123 obr. Kępina gm. Sztum.
7) Sporządzono aneks do umowy dzierżawy z przeznaczeniem na ogród przydomowy na cz. dz.
nr 265/2 obr. 2 m. Sztum.
8) Sporządzono aneks do umowy dzierżawy z przeznaczeniem na ogród przydomowy na cz. dz.
nr 83 obr. Pietrzwałd gm. Sztum.
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9) Sporządzono aneks do umowy dzierżawy z przeznaczeniem na ogród przydomowy na cz. dz.
nr 257/10 oraz 265/2 obr. 2 m. Sztum.
10) Sporządzono 6 aneksów do umowy dzierżawy na czas określony do 3 lat z przeznaczeniem
na pomieszczenie gospodarcze na cz. dz. nr. 475/2 obr 2 m. Sztum.
11) Sporządzono aneks do umowy dzierżawy na czas określony do 3 lat z przeznaczeniem na
ogród przydomowy na cz. dz. nr 279/99 obr 2 m. Sztum.
12) Sporządzono rejestr Vat kupna/ sprzedaży.
13) Sporządzono miesięczne faktury dotyczące dzierżawy gruntów.
14) Na bieżąco udzielane są odpowiedzi na wniosku dotyczące najmu, dzierżawy gruntów
Gminy.
W toku:
1) Przekazano do PWiK zlecenie firmie zewnętrznej na wykonanie dokumentacji projektowej na
sporządzenie wiaty śmietnikowej przy ul. Jagiełły w Sztumie.
2) Trwa sporządzanie bazy umów najmu/ dzierżawy w Systemie Informacji Przestrzennej.
3) Rozpoczęto uzgodnienia dotyczące służebności gruntowej na dz. nr 485/7 obr. 2 miasta Sztum.
4) Sporządzenie pism z informacją do dzierżawców/ najemców o zmianie stawki czynszu
dzierżawy/najmu gruntów Miasta i Gminy Sztum.
5) Sporządzanie dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Sztumie dotyczącego zgłoszenia
budowy wiaty przy ul. Słowackiego w Sztumie.
6) Regulacja zajmowanego gruntu dz. nr 95 obr. Piekło (uporządkowanie terenu z dzikiego
wysypiska śmieci oraz przygotowanie umów dzierżawy na zajmowane ogródki przydomowe
i pomieszczenia gospodarcze).
7) Rozpoczęto procedury dokonania regulacji wiaty śmietnikowej przy ul. Morawskiego w
Sztumie.
8) Trwa uzupełnianie Rejestru Ewidencji Gruntów Własności Miasta i Gminy Sztum.
8. Planowanie przestrzenne:
1) Trwają prace nad zmianą planu miejscowego w Nowej Wsi. Przygotowano projekt zmiany
zapisów planu po wprowadzeniu uzgodnień i opinii otrzymanych od instytucji. W dniu
11.10.2021 r. wysłano pismo do PWKZ o wyrażenie zgody na wyłączenie jednego budynku
mieszkalnego z Gminnej Ewidencji Zabytków. W dniu 20.10.2021 r. wysłano ponownie
projekt planu do uzgodnień w związku z wykreśleniem obszaru górniczego Nowa Wieś VI.
2) Trwają prace nad zmianą planu miejscowego w obrębie Sztumskie Pole, zgodnie z uchwałą nr
XXXI.252.2021 r. W dniu 24.09.2021 r. wysłano projekt planu do uzgodnień i opiniowania do
instytucji, zgodnie z art. 17 pkt.6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Termin na uzgodnienia upłynie 26.10.2021 r. Na bieżąco
wpływają opinie i uzgodnienia planu miejscowego. W dniu 20.10.2021 r. wpłynęła odmowa
uzgodnienia z PWKZ. Konieczne będzie wprowadzenie zmian w celu uzyskania pozytywnego
uzgodnienia planu z PWKZ.
3) Trwają prace nad zmianą planu miejscowego w obrębie Sztumskie Pole, zgodnie z uchwałą nr
XXXII.265.2021 r. oraz zmianą MPZP w obrębie Koniecwałd Kępina, zgodnie z uchwałą nr
XXXII.267.2021 z dnia 26.05.2021 r. Do dnia 01.09.2021 r. wpłynęły od instytucji uwagi i
wnioski do zmiany obu planów. Przygotowano projekt zmiany planu do uzgodnień.
4) Trwają prace nad zmianą planu miejscowego dla „Centrum miasta Sztum” w jednostce B14
MW/UH przy placu Wolności. Plan wyłożono do publicznego wglądu w dniach 01-22.10.2021
r., dyskusja publiczna nad planem odbyła się w dniu 19.10.2021 r. Uwagi do planu można
wnosić do dnia 05.11.2021 r.
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5) Przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
Kępinie (przy ul. Kochanowskiego), zgodnie z uchwałą nr XXXVI.301.2021 r. z dnia 29
września 2021 r. Zapytanie ofertowe na wykonanie ww. zadania skierowano do dwóch firm.
Do 21.10.2021 r. można było składać ofertę na wykonanie ww. planu. Termin opracowania
planu – 7 miesięcy.
9. Wydano:
1) 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej
niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych w obrębie Koniecwałd;
2) 9 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegających na:
a) budowie budynku mieszkalnego w Postolinie,
b) budowie maksymalnie dwóch budynków mieszkalnych i maksymalnie dwóch budynków
garażowych w Gościszewie,
c) budowie budynku mieszkalnego w Zajezierzu,
d) budowie 2 farm fotowoltaicznych w Nowej Wsi (2 sprawy),
e) budowie budynku mieszkalnego w Sztumie,
f) nadbudowie z przebudową i zmianą sposobu użytkowania na budynek wielorodzinny w
Czerninie,
g) rozbudowie budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej w Sztumie,
h) rozbudowie z przebudową budynku handlowego w Sztumie.
3) 3 decyzje zmieniające warunki zabudowy dla:
a) budynków mieszkalnych w obrębie Koniecwałd – w zakresie odległości linii zabudowy
(2 sprawy),
b) budynku mieszkalnego w Białej Górze – w zakresie sytuowania budynku kalenicą główną
równolegle do drogi;
4) 1 decyzję odmawiającą zmiany warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w Zajezierzu, z uwagi na niespełnienie wymagań określonych w ustawie
o ochronie gruntów rolnych;
5) 2 decyzje przenoszące warunki zabudowy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
w Zajezierzu, na rzecz innych podmiotów;
6) 2 zawiadomienia o nadaniu nowych numerów porządkowych budynków w: Gościszewie
i Koniecwałdzie;
7) 5 zaświadczeń o numerach porządkowych istniejących budynków w: Gościszewie (2),
Kępinie, Sztumskiej Wsi i Sztumie;
8) 33 zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie lub studium oraz o rewitalizacji;
9) 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto:
1) przygotowano dla GUS wykazy numerów porządkowych nadanych w październiku;
W toku:
1) 1 sprawa dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2) 17 spraw dotyczących ustalenia warunków zabudowy.
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10. Podziały nieruchomości:
1) Wpłynęły 3 wnioski o podział nieruchomości – Barlewice, Zajezierze, Sztumskie Pole.
2) Wydano 4 postanowienia pozytywnie opiniujących projekty podziału: Sztumska Wieś,
Sztumskie Pole
3) Zakończono postępowania dot. wydania 8 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości:
Biała Góra, Kępina, obr. 4 Sztum, Zajezierze,
4) Zlecono wycenę nieruchomości na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej z tyt. podziału
dz. nr 45 obr. Sztumskie Pole oraz wypłaty odszkodowania za przejętą w skutek tego
podziału dz. nr 45/6 obr. Sztumskie Pole na rzecz Gminy Sztum z przeznaczeniem pod
drogę publiczną
5) Zlecono 7 wycen nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału
nieruchomości: Zajezierze, Sztumskie Pole, Nowa Wieś, Koniecwałd.
6) W przygotowaniu regulacja stanu prawnego dz. nr 43, 44 obr. Postolin. Po ujawnieniu
prawa własności w księdze wieczystej i ewidencji gruntów i budynków zostanie wszczęte
postępowanie w sprawie podziału dz. 43 i 44 obr. Postolin w celu uregulowania stanu
prawnego nieruchomości.
7) W toku postępowanie o naliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
położonych w Sztumskim Polu, z jednoczesnym naliczeniem odszkodowania za przejęty
z mocy prawa grunt pod drogi publiczne. Właściciel nieruchomości wyraził zgodę
na zawarcie porozumienia w sprawie wysokości odszkodowania skompensowanego o
wysokość opłaty adiacenckiej z tyt. podziału nieruchomości. W przygotowaniu
porozumienie oraz decyzja o naliczeniu opłaty adiacenckiej.
8) Zlecono rozgraniczenie nieruchomości dz. nr 132/1 obr. Koślinka (droga gminna) w celu
ustalenia przebiegu drogi gminnej.
9) W toku przetwarzanie ewidencji nieruchomości gminnych (zasobu nieruchomości) z wersji
papierowej do wersji elektronicznej z jednoczesną weryfikacją zgodności danych
z ewidencją gruntów i budynków.
10) W przygotowaniu zamówienie publiczne dot. podpisania umowy na okres 3 lat na prace
pomiarowo – geodezyjne na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Sztum.
11.
Inne:
1) Weryfikacja nieruchomości z wyszczególnieniem rodzaju prawa, udziału, obrębu, nr
działki, powierzchni, użytku, numeru księgi wieczystej, celem wprowadzenia i
przygotowania deklaracji podatkowych (1130 nieruchomości).
2) Dalsze prace nad aportem – przekazaniem sieci wodociągowych będących własnością
gminy na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zlecono wycenę 4
sieci o wartości 0 po umorzeniu, celem ustalenia wartości sieci do przekazania spółce oczekiwanie na wycenę
3) Rozpoczęto procedurę nieodpłatnego przejęcia infrastruktury drogowej od KOWR na rzecz
gminy Sztum, tj. 5 mdziałek w obrębie geodezyjnym Barlewice i 3 działki w Gościszewie,
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy. W powyższej sprawie wpłynął
projekt porozumienia.
4) Dobiegają końca prace nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2021-2030.
W związku z oczekiwaniem na zaopiniowanie projektu Strategii przez Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska w Gdańsku, przygotowano aneks dla Wykonawcy, przedłużający
termin wykonania dokumentu. Planowany termin przedstawienia Strategii na Sesji Rady
Miejskiej w Sztumie – listopad 2021.
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III. REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BEZPIECZEŃSTWA:
Prowadzenie postepowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięć pn.:
1) „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Postolinie i Nowej
Wsi, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 143, 144, 145, 146, 148,
344/18, obręb Postolin i działkach nr 391/1, 393/1, 394/5, 394/6, 394/7, 394/8, obręb Nowa
Wieś, gmina Sztum;
2) „Budowa farmy fotowoltaicznej wolnostojącej o mocy do 4MW wraz z 2 kontenerowymi
stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą – PV nowa Wieś” przewidzianej do realizacji
na działce nr 245/1, ob. Nowa Wieś, gmina Sztum
3) „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 54/7, ob. Gościszewo, gmina
Sztum” (8MWp) przewidzianej do realizacji na działce nr 54/7, ob. Gościszewo, gmina Sztum
4) „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 295/8, ob. Sztumska Wieś,
gmina Sztum” (4MWp) przewidzianej do realizacji na działce nr 295/8, ob. Sztumska Wieś,
gmina Sztum
5) „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą działce nr ew. 178/18
(obręb 0001) w miejscowości Barlewice, Gmina Sztum” (70MW) przewidzianej do realizacji
na działce nr 178/18, ob. Barlewice, gmina Sztum
6) „Budowa farmy fotowoltaicznej „Sztum Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 80 MW
zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Pietrzwałd, gmina Sztum, powiat sztumski,
województwo pomorskie”, przewidzianej do realizacji na działce nr 263, ob. Pietrzwałd
7) „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 41MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowości Sztumska Wieś, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”,
przewidzianej do realizacji na działce nr 195/1, 302/14, 302/15, 302/16, 302/17, 302/19, 303/2,
303/3, 186/1, 305/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum
8) „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2,5MWp w miejscowości Postolin na działce nr
341/1, ob. Postolin, gmina Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 341/1, obręb
Postolin, gmina Sztum
9) „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 24MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
działce ewidencyjnej nr 336 oraz części działek ewidencyjnych 335, 341/1 o obrębie Postolin,
gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 336, 335 i 341/1, obręb Postolin,
gmina Sztum
10) „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40MW w obrębie Nowa Wieś, Postolin i Sztumska
Wieś”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 376, 377/2 i 377/3, obręb Nowa Wieś,
działce nr 95/1, obręb Postolin i działce nr 197/5, 202/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum
11) „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 184/4, 102 w miejscowości
Nowa Wieś, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działach nr 184/4 i 102, obręb Nowa
Wieś, gmina Sztum
12) „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
na działkach o nr ewidencyjnych 343 i 344 w obrębie Sztumska Wieś gmina Sztum”,
przewidzianej do realizacji na działkach nr 343 i 344, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum;
13) „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 193, 194 w obrębie Nowa Wieś,
gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 193 i 194, obręb Nowa Wieś, gmina
Sztum
2. Dokonano w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 79 wpisów, w tym 16 wpisów o
rozpoczęcie działalności, pozostałe 63 wpisów dotyczyły wznowienia, zmian wpisów lub
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
3. W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2021 wykonano następujące czynności: 10
kotek poddano sterylizacji, 23 sztuk kotów - kontynuacja leczenia, 10 kotom wykonano badania
kliniczne.

1.

14 | S t r o n a

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

4. Centrum Pomocy Zwierząt w Kościerzynie odłowiło 2 bezpańskie psy z terenu Miasta i Gminy
Sztum.
5. Realizacja umowy na rok 2021 z zakresu programu opieki nad zwierzętami:
- z Fundacją „ANIMALSI” w Kościerzynie – na prowadzenie działań interwencyjno –
profilaktycznych polegających na odławianiu bezpańskich psów.
- z Joanna Thiede Przychodnia Weterynaryjna w Malborku – na świadczenie usług
weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt.
- z Mirosławem Jaroszem Gabinet weterynaryjny ANIVET w Starym Polu – na zapewnieniu
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
- z Józefem Warunkiem z białej Góry – na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom gospodarskim
miejsca w gospodarstwie rolnym.
6. Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadania „Odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Sztum”.
7. Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadania „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i
wewnętrznych, chodników, parkingów, ścieżek pieszo-rowerowych, zatoczek i przystanków
autobusowych na terenie miasta i gminy Sztum”
8. Przygotowanie dokumentacji do zawarcia umowy na dokumentację dot. budowy oświetlenia w
miejscowości Czernin na odcinku od ulicy Donimirskich do ul. Reymonta wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 517 na działce nr 293, ob. Barlewice oraz dot. budowy oświetlenia w
miejscowości Sztum na odcinku od ulicy Słonecznej do wysokości nieruchomości Sztum, ul.
Zacisze 3, wzdłuż ścieżki pieszo rowerowej przy drodze krajowej nr 55 na działkach nr 10/32,
ob. 1-Sztum i 120, ob. Kępina.
9. Przygotowanie dokumentacji na wyłonienie Wykonawcy do realizacji zadania „Przebudowa i
rozbudowa oświetlenia ścieżki nad jeziorem od ul. Kwidzyńskiej do ul. Jagiełły”
10. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
11. Realizacja umowy na „Opracowanie aranżacji ronda Powiśle oraz Bulwaru Zamkowego w
Sztumie”.
12. Wydano 2 decyzje o wygaszenie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.
13. Ustalenie z Policją organizacji ruchu wokół cmentarzy w związku ze Świętem Zmarłych.
14. Przeprowadzenie kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne na terenie Miasta i
Gminy Sztum
15. Realizacja umowy na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Koniecwałd w
gminie Sztum”.
16. Realizacja umowy na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Barlewiczki w
gminie Sztum”.
17. Podpisanie umowy na zadania „Modernizacja drogi wewnętrznej z zastosowaniem płyt yumbo
– Koślinka dz. nr 140 i dz. nr 11 Koniecwałd”. Zadanie realizowane w ramach Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.
18. Przygotowanie dokumentacji do rozliczania umowy dotacji dla zadania „Modernizacja drogi
wewnętrznej z zastosowaniem płyt yumbo – Koślinka dz. nr 140 i dz. nr 11 Koniecwałd”
19. Realizacja umów na inspektora nadzoru dla zadań: „Modernizacja dróg gminnych z
zastosowaniem płyt yumbo na rok 2021”, „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Koniecwałd w gminie Sztum”, „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Barlewiczki w
gminie Sztum” oraz „Modernizacja drogi wewnętrznej z zastosowaniem płyt yumbo – Koślinka
dz. nr 140 i dz. nr 11 Koniecwałd”.
20. Realizacja zadanie Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sztum.
21. Realizacja umowy na Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
22. Realizacja zadanie Administrowanie plażą miejską.
23. Realizacja zadanie Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej.
24. Realizacja umowy na utrzymanie czystości i porządku Targowiska Miejskiego na 2021 r.
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25. Realizacja umowy na Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy
Sztum na rok 2021.
26. Realizacja umowy na utrzymanie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2021.
27. Realizacja umowy na dekoracje miasta (oflagowanie) na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok
2021.
28. Realizacja umowy na utrzymanie boisk na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2021.
29. Realizacja umowy na utrzymanie tężni na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2021.
30. Realizacja umowy na likwidację dzikich wysypisk śmieci z terenu Miasta i Gminy Sztum w
roku 2021.
31. Realizacja umowy na bieżące utrzymanie przystanków na terenie Miast i Gminy Sztum na rok
2021.
32. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.
33. Analiza wniosków sołectw w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok
2022r.
34. Podpisanie umowy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku na dotację celową na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu miasta i gminy Sztum – edycja 2021”.
35. Wysłano do zaopiniowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2 projekty na
usunięcie drzew z pasa dróg publicznych.
36. Prowadzone jest postepowanie w sprawie wymierzenia kary administracyjnej za zniszczenie
drzewa przy zamku.
37. Dokonano 11 wizji w terenie drzew zgłoszonych do usunięcia przez osoby fizyczne.
38. Wydano 4 decyzje zezwalające na usunięcie drzew.
39. Wydano 1 decyzje odmowne na usunięcie drzew.
40. Sporządzono 4 wnioski do Starosty Sztumskiego na usuniecie suchych drzew z działek
gminnych.
41. Zlikwidowano 11 dzikich wysypisk na terenie Miasta i Gminy Sztum.
42. Realizacja umowy „Dostawa, posadzenie, montaż i pielęgnacja kompozycji kwiatowych i roślin
ozdobnych w konstrukcjach kwietnikowych i gazonach na terenie miasta Sztum oraz demontaż
i przechowanie konstrukcji kwietnikowych”.
43. Realizacja umowy „Zakładanie, konserwacja, pielęgnacja i utrzymanie zielenie miejskiej na
wybranych terenach miasta Sztum na powierzchni ok. 5.845m2”.
44. Wydano 12 decyzji o uzgodnieniu dokumentacji inwestycji w pasach dróg stanowiących
własność gminy.
45. Wydano 10 decyzji na zajęcie pasa drogi w celu umieszczenia urządzenia nie związanego z
funkcjonowaniem drogi i umieszczenie urządzeń w pasie dróg.
46. Wydano 8 decyzji o uzgodnieniu inwestycji w pasie drogi.
47. Wydano 1 decyzje na zjazd indywidualny z drogi gminnej.
48. Udział w przeglądzie gwarancyjnym zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
na DK55 w miejscowości Sztum w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc
Niebezpiecznych”
49. Współpraca z policją dot. przekazywania nagrań z monitoringu.
50. Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy Straży Miejskiej w Sztumie z Komendą
Powiatową Policji w Sztumie.
51. Udzielono 3 odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej.
52. Podpisanie porozumienia z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną w sprawie zasad
utrzymania i korzystania z Infomatów.
53. Prace nad skablowaniem lamp hybrydowych oraz dostawienie nowych punktów świetlnych na
ścieżce pieszo-rowerowej wokół jeziora Zajezierskiego na odcinku przy ul. Kwidzyńskiej.
54. Realizacja umowy na „Konserwacje oświetlenia ulicznego na majątku mieszanym należącym
do Miasta i Gminy Sztum, Energa Oświetlenie i Energa Operator”.
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STRAŻ MIEJSKA, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE, ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE:
1. STRAŻ MIEJSKA
1) Kontrole porządkowe -17 kontroli
2) Interwencje zgłaszane przez mieszkańców – 10 kontroli.
3) Kontrole osób bezdomnych wraz z pracownikami MOPS – 2 kontrole.
4) Interwencje ze zwierzętami – 8 interwencji
5) Kontrole parkingowe zgodnie z regulamin użytkowania, parkingów miejskich punt C
regulaminu (samochody wystawione do sprzedaży) – 2 kontrole.
6) Udzielenie asysty pracownikom MGOPS – 2
7) Interwencje w związku z dewastacją mienia gminnego.

2.

3.

8) Współpraca z Policją w sprawie działań ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa
SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Kontrole przestrzegania ograniczeń w
korzystaniu z miejsc użyteczności publicznej. Kontrole przestrzegania obowiązkowych
kwarantann. Pouczanie i przypominanie o obowiązkach utrzymania dystansu społecznego,
noszeniu maseczek i rękawiczek oraz utrzymaniu odpowiedniej higieny celem ograniczenia
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
1) Utrzymywanie gotowości bojowej jednostek.
2) Rozpowszechnianie wśród mieszkańców maseczek i informacji o szczepieniach w związku
z wirusem SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19
3) Rozliczanie kart drogowych i paliwa pobranego do samochodów i pozostałego sprzętu.
4) Rozliczanie czasu pracy strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych.
5) Posiedzenia Zarządu Gminnego OSP – 3 posiedzenia.
6) Likwidacja jednostki OSP w Sztumskiej Wsi.
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
1) Monitorowanie sytuacji w związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanej wirusem
SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19.
2) Utrzymywanie całodobowej łączności z Policją, Strażą Pożarną, WCZK Gdańsk oraz
Starostwem Powiatowym.
3) Monitorowanie sytuacji pogodowej i wydawanych ALERTÓW pogodowych z WCZK
Gdańsk i ich publikacja, jeśli dotyczy mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.

IV. REFERAT ZINTEGROWANEGO ROZWOJU:
1.

2.

3.

W okresie sprawozdawczym złożono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej wyjaśnienia na etapie oceny merytorycznej III stopnia do wniosku o
dofinansowanie projektu pn. „SZTUM CIRCULAR ECONOMY – odpowiedzią na
współczesne wyzwania klimatyczne”.
W okresie sprawozdawczym złożono do Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
dokumenty wymagane do przekazania dotacji na modernizację drogi Koślinka – Koniecwałd
z wykorzystaniem płyt YUMBO. W dniu 21 października na konto urzędu wpłynęła dotacja w
wysokości 96 655,00 zł
7 października w Sztumie odbyły się warsztaty wizyjne w ramach projektu Beacon, których
celem było przybliżenie koncepcji neutralności klimatycznej. Organizatorem warsztatów było
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele
różnych środowisk z terenu Gminy Sztum, w tym nauczyciele ze szkół podstawowych,
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przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych, Sztumskiego Centrum Kultury i Urzędu
Miasta, a także osoby z Klubu Senior + Amator.
4. Przedstawiciele gmin biorących udział w projekcie MULTIPLY spotkali się 6 października
w Sztumie, aby wziąć udział w warsztatach dotyczących energii, transportu oraz
zrównoważonego planowania przestrzennego. Gospodarzem spotkania był Burmistrz Miasta i
Gminy Sztum Leszek Tabor, a organizatorem Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie
Cites”. Oprócz przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum udział w spotkaniu wzięli reprezentanci
Bydgoszczy, Grodziska Mazowieckiego, Ostrołęki, Mińska Mazowieckiego i Piastowa, a także
spółki Veolia Północ, właściciela ciepłowni w Sztumie. Podczas spotkania omawiano kwestie
związane z zarządzaniem energią, transportem i infrastrukturą w gminach. Była to także okazja
do wymiany wzajemnych doświadczeń i dyskusji w tej tematyce.
5. W dniach 12 i 13 oraz 19 i 20 października przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Sztum brali
udział w szkoleniu dla kandydatów na energetyków gminnych. Szkolenie organizowane było
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
6. W związku z trwającymi pracami nad wykonaniem dokumentacji projektowej dotyczącej
terenów wytypowanych do rewitalizacji z wykorzystaniem błękitno – zielonej infrastruktury na
terenie Sztumu, dotyczy terenu przy ul. Spokojnej,
w okresie międzysesyjnym
przekazano wykonawcy uwagi do dwóch koncepcji zagospodarowania tego terenu, które
zebrano podczas posiedzenia Komisji Opiniowania Projektów Inwestycyjnych w Sztumie.
Jednocześnie trwają prace projektowe na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
koncepcją dla terenu przy szkole podstawowej nr 1 w Sztumie.
7. W okresie międzysesyjnym przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy projektu prac
geologicznych na terenie byłego składowiska odpadów zlokalizowanego przy Parku Miejskim
w Sztumie. Odbyło się również spotkanie z Wykonawcą prac w terenie w celu omówienia
zakresu przedsięwzięcia. Projekt prac geologicznych jest dokumentem niezbędnym do
przeprowadzenia badań geologicznych tego terenu. Badania mają na celu wykluczenie
negatywnego oddziaływania terenu składowiska odpadów na tereny sąsiednie tj. Park Miejski
w Sztumie.
8. W celu przygotowania się do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy, w
okresie międzysesyjnym brano udział w seminariach organizowanych przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, pn. „Śniadania z modelową rewitalizacją”,
podczas których przedstawiono modelowo przeprowadzone rewitalizacje na przykładzie takich
miast jak Słupsk, Starachowice, Łódź, Ełk.
9. W okresie międzysesyjnym przy wsparciu organizacyjnym Gminy Sztum zorganizowane
zostały badania mammograficzne dla mieszkanek Gminy w wieku od 50 do 69 lat w ramach
Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez Pomorski Oddział
Wojewódzki NFZ.
10. W okresie międzysesyjnym prowadzone były konsultacje projektu Programu współpracy Miasta
i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. Podczas konsultacji 4
stowarzyszenia oraz 6 klubów sportowych zgłosiło swoje wnioski i propozycje na temat
realizacji przyszłorocznych zadań publicznych. Wszystkie uwagi zostały przeanalizowane na
etapie tworzenia Programu współpracy pod kątem możliwości ich realizacji oraz planowanych
środków w budżecie Gminy na 2022 rok.
W zakresie realizacji Programu „Czyste powietrze” i ochrony klimatu
1. W budynku Urzędu funkcjonuje Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste
powietrze”.
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2. W ramach działań Punktu udzielono 25 (9 osobistych w siedzibie urzędu oraz 16 telefonicznych)
konsultacji związanych z aplikowaniem o dotację, m.in. kryteria jakie należy spełnić,
wymagana dokumentacja.
3. Za pośrednictwem Urzędu wysłano 1 wniosek o dotację (zarówno w wersji elektronicznej jak i
papierowej).
4. Sporządzono sprawozdanie z realizacji programu „Czyste powietrze” za okres 01.07.2021 r. –
30.09.2021 r.
5. Trwają prace nad inwentaryzacją
budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz
jednorodzinnych w Gminie Sztum, której celem jest stworzenie kompleksowej bazy danych,
dzięki której Gmina będzie mogła oszacować potrzeby w kontekście m.in. wywiązania się z
zobowiązań w zakresie ochrony klimatu, aplikowania o środki zewnętrzne służące redukcji
emisji gazów cieplarnianych oraz wspierające efektywność energetyczną. Informacje o stanie
zasobów mieszkaniowych pozostałych budynków wielorodzinnych zostaną pozyskane od
zarządców wspólnot mieszkaniowych. Ponadto pracownicy Urzędu rozpoczęli bezpośrednią
weryfikację stanu budynków jednorodzinnych w Gminie. Rozpoczęto rozmowy z sołtysami o
inwentaryzacji budynków jednorodzinnych w sołectwach (wysłano maile z zapytaniem o stan
budynków w sołectwach: Gościszewo, Gronajny, Barlewice.
6. Rozpoczęto prace nad testowaniem systemu monitorującego zużycie energii w budynkach
użyteczności publicznej w Gminie Sztum.

V. MIEJSKO- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:
1. Trwałość projektu pn. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum”:
1) Monitorowanie świadczenia usługi asystenta rodziny dla 5 rodzin.
2) Rozliczenie usługi asystenta rodziny świadczonej w m-cu wrześniu 2021 r.
3) Monitorowanie zapewnienia trwałości projektu przez Partnerów.
4) Objęcie wsparciem w formie asystenta nowej rodziny.
2. Projekt pn. „Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”:
1) Monitorowanie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, asystenta osoby starszej, asystenta
rodziny, psychologa Telemedycyny, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych oraz rozliczenie powyższych usług za m-c wrzesień 2021.
2) Rozpoczęcie wsparcia w formie Telemedycyny oraz usług AOS dla nowego uczestnika.
3) Sporządzenie listy odpłatności za UO i SUO świadczone w m-cu wrześniu 2021 r.
4) Sporządzenie częściowego wniosku o płatność za okres 07-09.2021 r. wraz z formularzem
„Monitorowanie uczestników”. Przesłanie próby dokumentów potwierdzających
kwalifikowalność wydatków.
3. Projekt „Kawa dla Seniora” – 215 seniorów posiada bony na kawę/herbatę.
4. Klub Integracji Społecznej (KIS) - edycja 2021:
1) 28.09.2021 r. – odbyło się spotkanie grupowe z pracownikiem socjalnym.
2) 29.09.2021 r., 14.10.2021 r. – odbyło się spotkanie indywidualne z psychologiem.
3) 06.10.2021 r., 13.10.2021 r – odbyło się spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym.
4) 15.10.2021 r. – odbyło się spotkanie grupowe z psychologiem.
5) 15.10.2021 r. - odbyło się spotkanie grupowe z doradcą zawodowym.
6) Rozliczenie świadczonej usługi psychologa w m-cu wrześniu 2021 r.
7) 06.10.2021 r. udział w spotkaniu grupy roboczej dot. przygotowania standardów CIS/KIS
w województwie pomorskim.
5. Zadanie publiczne pn. „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior +” w ramach Programu
Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2021 - Klub Senior + AMATOR:
1) Monitorowanie realizacji działań w miesiącu wrześniu 2021 r.
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2) Rozliczenie działalności Klubu Senior+ w m-cu wrześniu 2021 r., w tym m.in. weryfikacja

list obecności, frekwencji oraz poniesionych wydatków.
3) Analiza koniecznych działań w przypadku wprowadzenia Klubu w struktury MGOPS, w tym

zatrudnienie koordynatorów, przejęcie zakupionego przez stowarzyszenie sprzętu, opłaty za
media.
6. Projekt pn. ,,PRZEMOC-bądź ŚWIADOMY” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie
jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie”- edycja 2021:
1) Opracowanie i udostępnienie SPOT-u promującego Międzynarodowy Dzień bez Przemocy.
2) Opracowanie scenariusza oraz wyznaczenie terminu nagrań do SPOT-u promującego
„Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci”.
3) Przeprowadzenie postępowania i wybór Wykonawcy prowadzącego spotkania z uczniami.
22.10.2021 r. – zaplanowano przeprowadzenie lekcji z psychologiem dla uczniów klas IV
ze szkół podstawowych w Gościszewie, Nowej Wsi oraz Czerninie.
4) Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego informatorów do kampanii „PRZEMOC – bądź
ŚWIADOMY”. Rozpowszechnienie na terenie Miasta i Gminy Sztum informatorów.
5) 12.10.2021 r. – odbyły się pierwsze spotkania w ramach kampanii „Odblaskowe
pierwszaki” dla uczniów szkół w Nowe Wsi i Czerninie.
6) 19.10.2021 r. – odbyły się kolejne spotkania kampanii „Odblaskowe pierwszaki” dla uczniów
szkoły podstawowej nr 1 oraz nr 2 w Sztumie, a także dla uczniów Zespołu Szkół
w Gościszewie.
7) Prowadzenie badań ankietowych dot. diagnozy grup społecznych zagrożonych
występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie.
8) Weryfikacja przesłanego przez Wykonawcę pierwszego filmu pt. „Czym jest przemoc”,
który udostępniony zostanie na stronach internetowych MGOPS, MiG Sztum i w mediach
społecznościowych, a także przesłany do szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy
Sztum.
7. Projekt socjalny „Jesteśmy sobie potrzebni”
1) Monitorowanie realizacji usługi przeprowadzenia zajęć z elementami alpakoterapii
dla uczniów SOSW w Uśnicach. Rozliczenie usługi za m-c wrzesień 2021 r.
2) Kontakt z SOSW w Uśnicach oraz ŚDS w Czerninie w celu rekrutacji rodziców osób
z niepełnosprawnością umysłową do realizacji wsparcia w formie indywidualnych
konsultacji z psychologiem.
8. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy
Sztum wydano 2985 Kart tradycyjnych. Liczba rodzin, które otrzymały SKDR wynosi 900.
9. Teleopieka, tzw. „Guzik życia” – 9 osób.
10. „Koperta życia” – 247 osób.
11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021:
1) Monitorowanie 5 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, motywując do podjęcia
leczenia.
2) Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) zostały
zgłoszone 2 osoby.
3) Wobec 15 osób prowadzenie postępowania o leczenie odwykowe.
4) Organizacja 1 wspólnego oraz 5 indywidualnych posiedzeń GKRPA.
5) Punk Konsultacyjny „Krokus” w Sztumie świadczy porady prawnika, psychologa, terapeuty
ds. uzależnień. Udzielono 44 porady.
6) W dniu 25.09.2021 r. odbył się Festyn Dzień Trzeźwości organizowany przez
Stowarzyszenie Radość i Słońce w Sztumie.
12. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie:
1) Zostało wszczętych 7 procedur „Niebieskie Karty”.
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2) Zwołanie 14 grup roboczych w celu podjęcia działań na rzecz rodzin, w których
stwierdzono zjawisko przemocy.
3) 27.09.2021 r. - udział w posiedzeniu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie.
4) Praca z rodzinami, gdzie dochodzi do przemocy we współpracy z przedstawicielami GZI
oraz członkami grup roboczych – 20 rodzin.
5) W dniu 07.10.2021 r. odbył się wyjazd członków GZI w Sztumie do Aresztu Śledczego
w Starogardzie Gdańskim w celu zapoznania się z pracą funkcjonariuszy, psychologów oraz
terapeutów dot. osób stosujących przemoc.
6) W dniu 12.10.2021 r. odbyło się spotkanie z kuratorem zawodowym rodzinnym Sądu
Rejonowego w Kwidzynie. Podczas spotkania omówiono rodziny objęte wsparciem
asystenta, rodziny objęte nadzorem kuratora oraz omówiono rodziny, w których istnieje
zagrożenie odebrania dzieci.
13. Dział Realizacji Zadań Zleconych
1) W okresie od 23.09.2021 r. do 20.10.2021 r. Dział Realizacji Zadań Zleconych przyjął
ogółem: 154 wnioski, wydał 274 decyzje/ informacje administracyjne, obsłużył łącznie 394
osoby.
2) Wysokość wypłaconych wszystkich świadczeń w miesiącu wrześniu 2021 r. wyniosła:
2.158.837,19 zł.
3) Wydano 4 zaświadczenia do wniosku o „czyste powietrze” o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na członka gospodarstwa domowego.
4) Liczba świadczeniobiorców otrzymujących wypłaty na przykładzie m-ca września 2021 r.:
a) zasiłki rodzinne
392 osoby
b) świadczenie rodzicielskie
38 osób
c) jednorazowa zapomoga
9 osób
d) świadczenia opiekuńcze
795 osoby
e) fundusz alimentacyjny
126 osób
f) dodatki mieszkaniowe i energetyczne
249 osób
g) świadczenie wychowawcze
2900 dzieci.
14. Dział Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług.
1) W okresie międzysesyjnym sporządzono 129 decyzji administracyjnych w zakresie
świadczeń z pomocy społecznej.
2) W okresie międzysesyjnym z pomocy finansowej skorzystały 184 rodziny (318 osób w
rodzinie) oraz z pomocy niefinansowej 170 rodzin (416 osób w rodzinie). W roku 2021 r. z
pomocy finansowej i niefinansowej skorzystało 416 rodzin, tj. 860 osób w rodzinie,
a świadczenie przyznane decyzją otrzymało 461 osób.
3) Przeprowadzono 102 wywiady środowiskowe (od dnia 01.01.2021 r. – 1142), podpisano 2
nowe kontrakty socjalne.
4) W schroniskach przebywało 10 osób.
5) W DPS przebywało 14 mieszkańców MiG Sztum, a w Rodzinnym Domu Pomocy
w Postolinie (RDP) przebywało 8 podopiecznych (w tym 6 z terenu naszej gminy).
6) Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 21 osób, natomiast w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 10 osób.
7) Ze wsparcia w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie korzystało 15 seniorów.
8) Z terapii prowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie (ŚDS)
korzystało 18 niepełnoprawnych osób.
9) Dożywianie – wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Obecnie pomocą
w ramach ww. Programu objętych jest 128 osób, w tym: 122 dzieci w wieku szkolnym
i przedszkolnym przyznaną posiada pomoc w formie posiłku, 6 pozostałych osób dorosłych
otrzymują pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej.
10) Ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych objęto 8 osób.
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11) Bieżące wprowadzanie pracy socjalnej do Systemu Pomost. Świadczenie pracy socjalnej
narastająco od 01 stycznia 2021 r.: 218 rodzin (463 osoby), w tym świadczenie wyłącznie
pracy socjalnej, bez udzielenia pomocy finansowej: 95 rodzin (210 osób).
12) Weryfikacja rodzin do objęcia wsparciem w formie asystenta rodziny. Obecnie
zatrudnionych jest 3 asystentów rodziny, którzy udzielają wsparcia 23 rodzinom, w tym 1
asystent w ramach projektu „Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i
Gminie Sztum”.
13) W pieczy zastępczej umieszczonych jest 28 dzieci, w tym 21 w zawodowej lub
spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz 7 dzieci w Domu dla Dzieci. Odpłatność za rodzinę
zastępczą za miesiąc wrzesień br. wyniosła 8854,78 zł, natomiast za pobyt w Domu Dziecka
11 944,52 zł.
14) Monitorowanie sytuacji osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uczestników
DOW, ŚDS, RDP w związku z pandemią.
15) 15.10.2021 r.- Organizacja Dnia Dziecka Utraconego.
16) Analiza programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, zaplanowanie
wydatków. Udział w spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu
29.09.2021 r.
17) Opracowanie oraz publikacja życzeń z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora,
Światowego Dnia Białej Laski, Europejskiego Dnia Seniora oraz informacji dot.
Światowego Dnia Żywności i Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.
18) Przygotowanie sprawozdania częściowego i końcowego z realizacji PO PŻ Podprogram
2020 (zakończenie realizacji Programu).
19) Złożenie wniosku weryfikacyjnego do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021.
20) Przekazanie koordynatorowi projektu Szlachetnej Paczki zgód rodzin wytypowanych przez
pracowników socjalnych. Łącznie wytypowano 6 rodzin.
21) Złożenie wniosków wraz z załącznikami i zarządzeniami w konkursie dot. programów:
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
– edycja 2022.
22) Ogłoszenie oraz rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dot. organizacji wigilii, Dnia
Seniora, czasu wolnego emerytów i osób niepełnosprawnych.
23) Analiza możliwych działań projektowych, które mogłyby zostać podjęte przez MGOPS
w nowej perspektywie finansowej w ramach Funduszy dla Pomorza.
24) Analiza konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

VI. MIEJSKO - GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY:
I.

Realizacja projektów i programów edukacyjnych
1. RPO WP 2014-2020 Projekt pn. Pomorskie Żagle Wiedzy – kształtowanie kompetencji
kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na
lata 2014-2020.
Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkół podstawowych poprzez kompleksowe
wspomaganie rozwoju pięciu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Miasto i Gmina Sztum, rozumiane jako ścisłe zespolenie systemu wsparcia nauczycieli ze
zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły.
W ramach działań zaplanowano organizację zajęć pozalekcyjnych i warsztatów kształtujących
kompetencje kluczowe dla 70 uczniów w oparciu o treści edukacji morskiej i żeglarskiej,
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organizację zajęć z doradztwa zawodowego promujących zawody związane z branżą morską i
nadmorskim położeniem regionu, organizację praktycznych zajęć żeglarskich oraz wyjazdów
edukacyjnych do instytucji związanych z edukacją morską i żeglarską, organizację wydarzeń i
festynów koncentrujących się wokół treści morskich, a także organizację szkoleń doskonalących
oraz sieci współpracy i doskonalenia dla 9 n-li w zakresie stosowania nowoczesnych metod i
form pracy z elementami TIK ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych u
uczniów poprzez Edukację morską i żeglarską.
Okres realizacji projektu: 01.06.2021 roku – 31.12.2022 roku.
Całkowita wartość projektu wynosi 197 400,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie
187.530,00 zł.
W okresie międzysesyjnym w ramach projektu:
1) podpisano umowę o dofinansowanie wniosku w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna,
2) przeprowadzono proces kwalifikacji uczestników projektu na udział w zajęciach i innych
formach wsparcia uczniów pięciu szkół podstawowych. Kwalifikację uczestników projektu
zakończono w dniu 08.10.2021 roku. Do udziału w projekcie zakwalifikowano łącznie 70
uczniów,
3) dokonano przydziału zajęć dla nauczycieli poszczególnych szkół podstawowych (zajęcia
pozalekcyjne i warsztaty kształtujące kompetencje kluczowe uczniów, zajęcia z doradztwa
zawodowego promujące zawody związane z branżą morską, praktyczne zajęcia żeglarskie,
wydarzenia i festyny koncentrujące się wokół wybranych treści morskich),
4) rozpoczęto zajęcia pozalekcyjne i warsztaty kształtujące kompetencje kluczowe uczniów,
zajęcia z doradztwa zawodowego promujące zawody związane z branżą morską w pięciu
szkołach podstawowych, tj. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie, w Szkole Podstawowej
Nr 2 w Sztumie w Szkole Podstawowej w Czerninie, w Szkole Podstawowej w Gościszewie
i w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.
2. RPO WP 2014-2020 Projekt pn. Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości

edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na
lata 2014-2020.
Celem projektu będzie zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej poprzez
utworzenie miejsc przedszkolnych dla 15 dzieci 3-4 letnich i zapewnienie atrakcyjnej, wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej w siedmiu Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego, dla których
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum. W ramach działań zaplanowana została
organizacja zajęć specjalistycznych oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i
umiejętności uniwersalne, a także organizacja szkoleń dla 15 n-li w zakresie doskonalenia
umiejętności posługiwania się TIK oraz stosowania nowoczesnych metod i form pracy.
Okres realizacji projektu: 01.06.2021roku – 30.06.2023 roku.
Całkowita wartość projektu wynosi 960 838,46 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie
816 712,69 zł.
W okresie międzysesyjnym w ramach projektu:
1) podpisano umowę o dofinansowanie wniosku w ramach Działania 3.1. Edukacja
przedszkolna,
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2) przeprowadzono dodatkową rekrutację uczestników do nowoutworzonego Publicznego
Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w
Sztumie,
3) przeprowadzono dodatkową rekrutację uczestników na zajęcia w Publicznym Przedszkolu
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie,
4) dokonano przydziału zajęć dla nauczycieli poszczególnych przedszkoli (specjalistyczne
zajęcia oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne),
5) rozpoczęto realizacje zajęć specjalistycznych i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe
oraz umiejętności uniwersalne w siedmiu Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego, tj. w
Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Kubusia Puchatka w
Sztumie, w Zespole Szkół Publicznym Przedszkolu w Czerninie, w Zespole Szkół
Publicznym Przedszkolu w Gościszewie, w Oddziale Przedszkolnym w Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi, w Publicznym Punkcie Przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi, w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 w
Sztumie oraz w nowo utworzonym Publicznym Punkcie Przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Sztumie,
6) przeprowadzono postępowanie zamówień publicznych na dostawę zastawy stołowej,
środków czystości oraz sprzętu AGD i RTV do nowo utworzonego Publicznego Punktu
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie,
łączna wartość planowanych zamówień wynosi 4 110,00 zł,
7) dokonano wyboru Wykonawcy na realizację dostawy zastawy stołowej do nowo
utworzonego Publicznego Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im.
Maksymiliana Golisza w Sztumie. Planowana realizacja dostawy w dniu 29.10.2021 roku.
3. W ramach Resortowego Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

„MALUCH+” 2021:
Zwiększono dotację dla Miasta i Gminy Sztum o kwotę 60.480,00 zł. Obecnie oczekujemy na
podpisanie umowy o dotację.
4. W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-

2025” złożono wnioski o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek
szkolnych oraz wyposażenia bibliotek dla:

Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana
Pawła II
w Sztumie
Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Maksymiliana Golisza z Oddziałem
Przedszkolnym w Sztumie
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa
im. Rodziny Donimirskich w Czerninie

Koszt
całkowity
w zł

Kwota
wnioskowana
z Priorytetu 3 w
zł

Finansowy
wkład własny
w zł (min. 20
%)

15 000,00 zł

12 000,00 zł

3 000,00 zł

1 875,00 zł

1 500,00 zł

375,00 zł

15 000,00 zł

12 000,00 zł

3 000,00 zł
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Zespół Szkół Szkoła Podstawowa
w Gościszewie
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
z Oddziałem przedszkolnym
Publiczne Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 1 im. "Kubusia
Puchatka"
Razem:

5 000,00 zł

4 000,00 zł

1 000,00 zł

5 000,00 zł

4 000,00 zł

1 000,00 zł

1 875,00 zł

1 500,00 zł

375,00 zł

3 750,00 zł

3 000,00 zł

750,00 zł

47 500,00 zł

38 000,00 zł

9 500,00 zł

Wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone i rekomendowane przez Wojewodę
Pomorskiego do dofinansowania. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie
projektu.
5. Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
Trwa rozliczanie wydatków na zakup podręczników, ćwiczeń lub materiałów edukacyjnych dla
uczniów.
6. Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w 2021 roku.

Główny celem programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci oraz nabycie przez
nich podstawowych umiejętności pływania. Zgodnie z założeniami, objęci programem zostali
uczniowie klas III z terenu Miasta i Gminy Sztum. Dla każdego ucznia zaplanowano 20 godzin
zajęć (tj. 10 wyjazdów). Wkład własny gminy wynosi 26 436,00 zł.
W okresie międzysesyjnym:
Trwa realizacja zajęć nauki pływania dla 60 uczniów z 5 szkół podstawowych na krytej pływalni
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr w Malborku.
7. Rezerwa oświatowa 2021

W ramach rezerwy oświatowej Miasto i Gmina Sztum otrzymała zwiększoną subwencję
oświatową w wysokości 46.200 zł w celu organizacji zajęć wspomagających. Ocenie trwa
organizacja zajęć wspomagających dla uczniów klas IV-VIII we wszystkich szkołach
podstawowych. Łącznie w okresie od września do grudnia 2021 roku zaplanowano realizację
660 godzin zajęć wspomagających
8. Program Laboratoria przyszłości

W ramach programu złożono wniosek o pozyskanie środków finansowych na zakup
wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych
i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia
matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej
organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu
codziennym. Realizacja programu nie wymaga wkładu własnego. Całkowita wartość
wnioskowanego wsparcia wynosi 469.800 zł.
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II.

Realizacja działań związanych z obsługą administracyjno-finansową szkół oraz zadań
własnych gminy w zakresie oświaty.
1. Realizując obowiązek wynikający z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo
oświatowe w zakresie zapewnienia dowożenia i opieki dziecka/ucznia niepełnosprawnego:
1) rozliczono koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej uczniów niepełnosprawnych
uczęszczających do SOSW w Barcicach i Uśnicach,
2) dokonano zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego przez rodzica/opiekuna
prawnego własnym środkiem transportu, uwzględniając w niej liczbę kilometrów z miejsca
zamieszkania do szkoły oraz średnią cenę paliwa w gminie na dany rok szkolny.
2. Realizując obowiązki w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum:
1) złożono wniosek w sprawie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów
kształcenia młodocianych pracowników,
2) przygotowano rozliczenia środków Funduszu pracy za III kwartał,
3) złożono weryfikację zapotrzebowania wynikającego z przewidywanej liczby młodocianych
pracowników, którzy w 2021 roku zakończą pracę w celu przygotowania zawodowego i
przystąpią do egzaminu z oszacowaniem kwoty dofinansowania,
4) wydano 4 decyzje przyznające dofinansowanie. Na powyższe zadanie wykorzystano
dotacje z Funduszu Pracy w wysokości 26 038,78 zł.
3. Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum:
1) wystawiono 69 decyzji przyznających stypendium szkolne na okres od września do grudnia
2021 roku na łączną kwotę 28 848,00 zł.
2) wystawiono 11 decyzji odmownych wynikających z przekroczenia ustawowego kryterium
dochodowego tj. 528 zł netto miesięcznie na jednego członka rodziny.
4. Wydano decyzje administracyjne w celu obniżenia wysokości opłaty stałej za korzystanie z
przedszkola uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub Kartę
dużej rodziny.
5. Przyznano Nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół i
przedszkoli. Wypłacono nagrody i skierowano list Burmistrza do wszystkich szkół i placówek
oświatowych z terenu Miasta i Gminy Sztum. Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
otrzymało 5 dyrektorów. Nagrodę dyrektora szkoły otrzymało 48 nauczycieli.
6. Przygotowano sprawozdanie INF-1 PFRON Informację miesięczną odpowiednio o
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych
lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych za miesiąc wrzesień 2021 roku.
7. Rozliczono godziny ponadwymiarowe nauczycieli za okres 20.09-15.10.2021 roku.
8. Ustalono wysokość podwyżek wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi
w uzgodnieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli. Przygotowano informację o zmianie
wysokości wynagrodzenia dla pracowników,
9. Wypłacono dotację na miesiąc październik dla niepublicznych przedszkoli. Przygotowano
pisma do sąsiednich gmin dotyczące zwrotu kosztów dotacji za dzieci w niepublicznych
przedszkolach na terenie Miasta i Gminy Sztum na miesiąc październik 2021.
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10. Dokonano aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
obowiązującej od listopada 2021 roku i przeliczono roczną wysokość dotacji.
11. Sporządzono sprawozdanie z wysokości kosztów zarzadzania oświatą za III kwartał 2021 roku
do Systemu Informacji Oświatowej.
12. Sporządzono sprawozdanie System Informacji Oświatowej. Obszerne sprawozdanie służące
do naliczenia subwencji oświatowej 2022 roku.
13. Sporządzono sprawozdanie do GUS: Z-05 Badanie popytu na pracę za III kwartał 2021 roku
dla jednostek ZS Gościszewo i MGZO.
14. Dokonano analizy aneksów do arkuszy organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny
2021/2022.
15. Sporządzono sprawozdanie do GUS - M-01 – zasoby mieszkaniowe, dotyczące zieleni
osiedlowej w 2020 roku.
16. Wydano decyzję dotyczącą wykreślenia z prowadzonej przez Miasto i gminę Sztum ewidencji
szkół i placówek niepublicznych Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach.
17. Przygotowywano comiesięczne formularze sprawozdania jednorazowego o symbolu:
„WPS/OP - 3/COVID” dla Urzędu Wojewódzkiego o działalności Żłobków w czasie epidemii.
18. Opracowano projekty planów finansowych dla poszczególnych placówek oświatowych na
2022 rok.
19. W dniu 21.10.2021 roku zorganizowano spotkanie z intendentami i dyrektorami szkół.
Spotkanie dotyczyło organizacji dostaw produktów spożywczych w 2022 roku.
20. Dokonano analizy wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia i wyniki
w nauce.
III. Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
1) 30.09.2021 roku – uczniowie klas 7 rozpoczęli realizację projektu profilaktycznego
Unplugget, który skupia się na tematyce: przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia
sobie z nim, wiedza o czynnikach ryzyka, czynnikach chroniących przed piciem alkoholu,
wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów, umiejętność komunikowania
swoich emocji, umiejętność asertywnej obrony swoich racji,
2) 30.09.2021 roku – obchody Dnia Chłopaka w klasach, np. warsztaty konstrukcyjne z
klockami w kl. 3A,
3) 01.10.2021 roku – Dzień tabliczki mnożenia- gry i zabawy klasowe, konkursy metodą stacji
zadaniowych,
4) 03-04.10.2021 roku – odbyła się wycieczka klasowa Zamki gotyckie w klasach 7D i 7E do
Kwidzyna i Gniewu; udział w warsztatach: szermierki, bicia monet, produkcji papieru oraz
zwiedzanie zabytkowych zamków.
5) 04.10.2021 roku – rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Projektu edukacyjnego Uczę się
bezpieczeństwa – laureatka powiatowa konkursu plastycznego Kornelia Bieniek kl.2 B,
6) 04-26.10.2021 roku – zbiórka karmy dla zwierząt z okazji Światowego Dnia Zwierząt,
7) 04.10.2021 roku – w ramach doradztwa zawodowego uczniowie klasy 7 D spotkali się z p.
A. Doering, która przedstawiła swoje pasje muzyczno-teatralne, językowe i pedagogiczne
(m.in. pracuje jako nauczycielka j. angielskiego, prowadzi grupę teatralną Uśnickie Anioły),
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8) 05.10.2021 roku – spotkanie klasy 5A z pielęgniarką szkolną p. Marzeną Lubowiecką, która
zaprezentowała zawód pielęgniarki, przedstawiła wymagania odnośnie tej profesji oraz
krótką historię pielęgniarstwa,
9) 05.10.2021 roku – odbył się koncert muzyczny zorganizowany przez Agencję Artystyczną
„Pozytywka”, umożliwił dzieciom z klas 1-3 poznanie instrumentów, np. trąbki oraz tańców
dworskich: gawota i menueta,
10) 06.10.2021 roku – wycieczka klasy 1 C do Komendy Państwowej Powiatowej Straży
Pożarnej w Sztumie; dzieci poznały trudną i niebezpieczna pracę strażaków, ich wozy,
wyposażenie i sprzęt oraz utrwaliły sobie nr telefonu do straży pożarnej i numer alarmowy
112.
11) 11.10.2021 roku – klasa VB oraz ich rodzice uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym. W
godzinach popołudniowych w atmosferze zajęć warsztatowych wszyscy mieli okazję
poznać swoje zainteresowania - okazało się, jak wiele ich łączy. Powstałe w ten sposób
drzewo talentów, zainteresowań i ulubionych form spędzania czasu jest tego dowodem.
Talenty artystyczne ujawniły się podczas wykonywania portretów wychowawczyni,
12) 12.10.2021 roku – klasy 8 C, 8 D i 7 A uczestniczyły w wyjeździe edukacyjnym do
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Po zwiedzeniu ekspozycji z przewodnikiem
uczniowie udali się na spacer po Skwerze Kościuszki w Gdyni, a w godzinach wieczornych
wzięli udział w spektaklu Stowarzyszenie Umarłych Poetów w Teatrze Muzycznym w
Gdyni.
13) 13.10.2021 roku – z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klas III przygotowali
przedstawienie artystyczne oraz odbył się szkolny konkurs recytatorski pt. "Szkoła w
prozie". Uczniowie zaprezentowali wybrane przez siebie fragmenty książek, w których
bohaterowie zmagali się ze szkolnymi problemami. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Wyniki: I miejsce ex aequo zajęły
Marcelina Zacharska z kl. V a i Anna Strąk z kl. IV b, III miejsce zajął Wojciech Nowak z
kl. IV c,
14) 13.10.2021 roku – z okazji Nocy Bibliotek odbyła się impreza czytelnicza dla klas 1-2.
Odbyło się głośne czytanie książki wybranej przez panią Joannę Gałek bibliotekarki z SCK,
konkurs plastyczny, warsztaty Jak powstaje książka? i gra „terenowa” szukanie skarbu w
zakamarkach biblioteki,
15) 13.10.2021 roku – uczniowie klasy VB ,VIIC i VIID brali udział w realizacji kampanii
społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski ,,JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY
ZOBACZ MNIE!” 2021. Celem kampanii jest kształtowanie postaw społecznych opartych
na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową.
Przedsięwzięcia programu w naszej szkole to: projekcja filmu edukacyjnego „N jak
niewidomy, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku”, poznanie alfabetu Braille’a, za
pomocą którego uczniowie zapisywali swoje imiona, dyskusja na temat: „Jak pomóc osobie
niewidomej na ulicy, w autobusie i sklepie”,
16) 18-24.10.2021 roku – odbyło się Ogólnopolski Tydzień Kariery pod hasłem: Wyprawa na
3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność,
17) 18.10.2021 roku – prezentacja Formacji-Służby Więziennej – odbyło się spotkanie z byłym
zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie ppłk K. Rymerem. Celem spotkania było
zapoznanie młodzieży z działalnością i zadaniami Służby Więziennej, charakterem i
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18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

specyfiką pracy funkcjonariusza oraz z zajęciami więźniów w czasie pobytu w zakładzie
karnym. Pan ppłk Rymer zaprezentował miejsca pracy Służby Więziennej oraz zadania
zawodowe strażników więziennych pracujących w dziale ochrony zakładów karnych.
Dodatkowo przedstawiono obowiązki osób pracujących w dziale penitencjarnym,
odpowiadającym za działania resocjalizacyjne w tych jednostkach, kształcenie
funkcjonariuszy oraz możliwości awansu zawodowego, a także kompetencje niezbędne do
pracy z osobami pozbawionymi wolności.
19.10.2021 roku – w ramach kampanii „Odblaskowe pierwszaki” organizowanej przez
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie we współpracy z Komendą
Powiatową Policji w Sztumie uczniów klas I odwiedzili funkcjonariusze, którzy wręczyli
Im kolorowe odblaski z numerem alarmowym 112.
19.10.2021 roku – przedstawicielka Banku Spółdzielczego w Sztumie Pani Joanna Nastały
przeprowadziła w klasach I zajęcia dotyczące edukacji finansowej. W ramach lekcji dzieci
miały okazję poznać funkcje i wartość pieniądza, sposoby oszczędzania i namnażania
oszczędności oraz pozytywne postawy związane z zarządzaniem finansami.
19.10.2021 roku – uczniowie klasy VIID uczestniczyli w warsztatach online
„Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej- z wykorzystaniem technik
dramowych. Realizatorem warsztatów było Centrum Rozwoju Talentów z Gdańska.
Uczniowie poznali proste techniki aktorskie, które sprawiają, że autoprezentacja jest
nieszablonowa i mniej stresująca. Tego, jak robić dobre wrażenie, młodzież uczyła się z
doświadczoną i profesjonalną aktorką Karoliną Honcherą.
20.10.2021 roku – uczniowie klas VIIE i VIIIA spotkali się z Panią Moniką Safaderkuratorem zawodowym sądowym. Spotkanie miało na celu omówienie roli kuratora
zawodowego. Prelegentka zapoznała uczniów z informacjami, co należy ukończyć, aby
zostać kuratorem zawodowym. Omówiona została różnica między kuratorem społecznym
a zawodowym oraz wymogi warunkujące wybór zawodu kuratora sądowego.
19.10.2021 roku – udział w VII Festiwalu Twórczości pod hasłem "Drugie życie
plastikowej butelki", którego pomysłodawcą jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sztumie. Pan Jacek Januszko opowiedział młodzieży, w jaki sposób można pomóc naszej
planecie poprzez pozbywanie się zbędnych śmieci i plastiku. Wszyscy uczestnicy
skonstruowali lampę z butelek po zużytych produktach i przystąpili do zadań
konkursowych. Szkołę reprezentowali uczniowie klasy VIIIC: Marcelina Baźmierowska,
Zuzanna Glosa, Julia Strąk i Cyprian Piróg, którzy wykazali się niezwykłą kreatywnością i
zajęli miejsce II. W nagrodę uczniowie otrzymali bony do sklepu Empik.
21.10.2021 roku – udział w X Mistrzostwach Polski Szkół w Rummikub. Mistrzem Polski
został Bartek Klonowski z klasy VII B. Jego siostra, Zosia Klonowska z kl. I A zajęła I.
miejsce w Turnieju Pocieszenia – pokonała rywalki ze starszych klas szkoły podstawowej i
średniej.
22.10.2021 roku – udział laureatek szkolnego etapu: Marty Wojnowskiej i Marii
Raczkowskiej w Międzygminnym Konkursie Matematycznym „W świecie finansów”.

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

1) 29.09.2021 roku – obchody Dnia Głośnego Czytania,
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2) 30.09.2021 roku – Pedagogizacja rodziców - udział w szkoleniach online: ,,Wspieranie dzieci
i młodzieży przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją
pandemiczną" oraz "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie" w ramach Szkoły dla
Rodziców,
3) 30.09.2021 roku – obchodzono Dzień Chłopaka,
4) październik 2021 – międzygminny konkurs fotograficzny „Drzewo roku”,
5) 01.10.2021 roku – obchody Dnia Uśmiechu oraz Dzień lekkiego plecaka,
6) 01.10.2021 roku – Rozpoczęły się zajęcia w Punkcie Przedszkolnym w ramach realizacja
projektu Mali e-mocni,
7) 04.10.2021 roju – odbyły się zajęcia w ramach edukacji finansowej – organizator Bank
Spółdzielczy,
8) 05.10.2021 roku – uczniowie klasy 7a wzięli udział w zielonej szkole w Parparach,
9) 05.10.2021 roku – w ramach edukacji włączającej odbył się wyjazd integracyjny do
Klimbergowic,
10) 07-08.10.2021 roku – odbyły się Wirtualne Dni Dawcy Szpiku, rejestracja potencjalnych
dawców szpiku,
11) 08.10.2021 roku – obchody Dnia Papieskiego,
12) 11-15.10.2021 roku – Tydzień dysleksji,
13) 11-15.10.2021 roku – udział w Europejskim Tygodniu Kodowania Code Week,
14) 11.10.2021 roku – obchody Światowego Dnia Drzewa,
15) 14-28.10.2021 roku – zbiórka karmy dla zwierząt z schroniska Reks,
16) 14.10.2021 roku – Dzień Szkoły i Patrona - zajęcia w wychowawcą: obejrzenie prezentacji o
szkole, wykonane laurki dla szkoły z okazji jej święta, gry i zabawy integracyjne.
17) 14.10.2021 roku – odbyły się Mistrzostwa szkoły w Rummikub,
18) 15.10.2021 roku – obchody Światowego Dnia Owoców i Warzyw,
19) 18-22.10.2021 roku – udział uczniów szkolnych etapach konkursów kuratoryjnych z
przedmiotów,
20) 20.10.2021 roku – udział w VII Festiwalu Twórczości: Drugie życie plastikowej butelki”
organizowanym przez PPP w Sztumie,
21) 21.10.2021 roku – organizacja i udział w X Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół w
Rummikub,
22) 22.10.2021 roku – Międzygminny konkurs matematyczny dla klas 2-3
23) 22.10.2021 roku – pedagogizacja rodziców - udział w szkoleniu online: ,,Dysleksja”,
24) 26.10.2021 roku – udział w Ogólnopolskim Konkursie z j. angielskiego „Orzeł”,
25) 26-27.10.2021 roku – udział w etapie szkolnym Ligi Zadaniowej z matematyki, biologii i
fizyki.
3. Zespół Szkół w Czerninie:

1) 29.09.2021 roku – obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Uczniowie klasy V
czytali wiersze Jana Brzechwy w klasach I-III i grupach przedszkolnych.
2) od października 2021 roku – przystąpienie do projektu „Szkoła ma wychodne”, który
realizowany jest podczas zajęć świetlicowych. Jest to projekt przygotowany przez Fundację
Rozwoju Dzieci, jest odpowiedzią na złą kondycję dzieci – psychiczną i fizyczną, zanikanie
relacji rówieśniczych i brak warunków do prawidłowego rozwoju. Program ma dać szansę
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dzieciom na edukację w kontakcie z przyrodą. Podstawowym celem programu jest włączenie
do praktyki placówek pobytów nauczycieli i dzieci w naturze niezależnie od pogody.
3) 01.10.2021 roku – obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.
4) 07.10.2021 roku – odbyła się wycieczka edukacyjna klasy IVdo Białej Góry. Celem
wycieczki było poznanie w jaki sposób funkcjonuje śluza, rezerwat roślinności stepowej,
bażantarnia Pana Pyszory oraz Ochotniczą Straż Pożarną, gdzie mogli obejrzeć wóz strażacki
i jego wyposażenie.
5) 08.10.2021 roku – odbyły się Mistrzostwa Szkoły w biegach przełajowych.
6) 12.10.2021 roku – odbyło się spotkanie klasy I z policjantami Komendy Powiatowej Policji
w Sztumie. Uczniowie otrzymali znaczki odblaskowe, z numerem alarmowym 112.
7) 12.10.2021 roku – uczniowie klasy VI i VII uczestniczyli w lekcjach BAKCYL-a online,
które prowadzone były przez ekspertów do spraw finansowych, czyli przedstawicieli banków
współpracujących z Fundacją Warszawski Instytut Bankowości w ramach programu
Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży. Celem lekcji było wprowadzenie
młodzieży w świat codziennych finansów, aby na starcie w dorosłość potrafiła wykorzystać
odpowiednie dla siebie usługi finansowe i zabezpieczyć własne potrzeby na przyszłość. W
odniesieniu do realiów portfela ucznia omówiono, jak organizować finanse osobiste z
uwzględnieniem przychodów (np. kieszonkowego), wydatków, a przede wszystkim
planowania oszczędności i tworzenia funduszu bezpieczeństwa na tzw. „czarną godzinę”.
Uczniowie poznali różnorodność sposobów płacenia kiedyś i dziś wraz z obrotem
bezgotówkowym z regułami bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, jakie należy stosować przy
płatnościach bezgotówkowych, np. w Internecie lub płacąc telefonem. Poruszona została nie
tylko kwestia świadomego gospodarowania finansami osobistymi, ale również oszczędzania
i inwestowania ze zwróceniem szczególnej uwagi na zależność ryzyka od zysku oraz
korzyści, jakie daje dywersyfikacja.
8) 14.10.2021 roku – w Dzień Edukacji Narodowej uczniowie podziękowali nauczycielom za
ich pracę, okazywane na co dzień wsparcie i życzliwość.
9) 15.10.2021 roku – odbył się etap szkolny konkursu geograficznego, w którym wzięło udział
4 uczniów.
10) 18.10.2021 roku – uczniowie klasy VI wzięli udział w warsztatach kulinarnych online.
Spotkanie odbyło się w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół
Gospodyń Wiejskch II” i patronował mu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Warsztaty poprowadziły
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Czernina. Uczniowie poznali regionalne przysmaki.
Panie ugotowały wszystkim znaną zupę pod nazwą „zagraj” oraz przygotowały jabłko po
czernińsku.
11) 19.10.2021 roku – odbył się konkurs kuratoryjny z j.angielskiego - 10 osób uczestniczyło
w etapie szkolnym.
12) 20.10.2021 roku – odbył się VII Festiwal Twórczości, przygotowany przez Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie. Tematem spotkania było: Drugie życie
plastikowej butelki. Głównym celem festiwalu stało się uwrażliwienie na dbałość o
środowisko naturalne. Pan Jacek Januszko wygłosił wykład pt. „Drugie życie plastikowej
butelki”. Następnie zespoły szkół z powiatu sztumskiego przystąpiły do zadań
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konkursowych. Drużyna szkoły w składzie: Aleksandra Cichacka, Wiktoria Lesińska, Maja
Wesołowska i Wiktoria Żyła zdobyła I miejsce.
13) 22-23.10.2021 roku – odbyło się sprzątanie grobów rodziny Morawskich oraz
Donimirskich.
14) w październiku 2021 roku –
a) odbyła się pogadanka w klasie VII z psycholog z okazji Międzynarodowego Dnia Bez
Przemocy – udostępnianie spotu z MGOPS Sztum. W pozostałych klasach odbyły się
lekcje wychowawcze dotyczące tematu przemocy.
b) w październiku 2021 roku w klasach I- III obchodzony był Dzień drzewa. Szkoła
Podstawowa Nr 2 w Sztumie zorganizowała konkurs fotograficzny „ Drzewo Roku ”,
w którym wzięło 7 uczniów z klas 4-8.
c) w październiku 2021 roku – Urząd Regulacji Energetyki ogłosił konkurs plastyczny
pt. : Skąd się bierze prąd. Uczniowie: Aleksandra Cichacka, Natalia Cichacka, Julia
Korinth i Igor Chańko stworzyli prace związane z energią elektryczną.
d) klasa IV rozpoczęła realizację programu POZDRO, którego głównym celem jest
poprawa stanu zdrowia uczniów. Tematem zajęć było przypomnienie Piramidy
Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej.
e) w ramach wolontariatu odbyła się zbiórka zniczy na groby patronów szkoły i
zasłużonych dla miasta Sztum.
f) w przedszkolu realizowany jest projekt E- mocni.
4. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:
1) 30.09.2021 roku – odbyła się wycieczka szkolna klas IV – VIII do Gdańska – Muzeum II
2)
3)
4)
5)

6)

Wojny Światowej, Westerplatte, Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
11.10.2021 roku – wyjazd klas I – III do siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.
12.10.2021 roku – odbyło się spotkanie klas I z policjantami w sprawie bezpieczeństwa w
ruchu drogowym.
w październiku 2021 roku – odbyły się imprezy integracyjne – Dzień Chłopaka oraz Dzień
Tabliczki Mnożenia.
w październiku 2021 roku – uczniowie wzięli udział w konkursach: Word of Languages, w
wojewódzkim konkursie matematycznym, geograficznym i z języka angielskiego – na etapie
szkolnym.
w miesiącach wrzesień – październik 2021 –
a) bieżący nadzór nad pracą szkoły, realizacją projektów edukacyjnych, organizacja
pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
b) przygotowanie projektu budżetu szkoły na 2022 rok,
c) rozpoczęcie programów: „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”,
d) pozyskanie środków na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
e) wdrożenie projektu pn. Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji
przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum,
f) wdrożenie projektu dla 9 dzieci z klasy III Projekt „Umiem pływać”,
g) wdrożenie projektu pn. „ Pomorskie żagle wiedzy” - kwalifikacja dzieci do projektu,
h) zorganizowano zajęcia SKS /płatne ze źródeł pozabudżetowych/.

32 | S t r o n a

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

5. Zespół Szkół w Gościszewie:

1) od września realizowane są zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV-VIII i zajęcia
sportowe w zakresie programu „Aktywny powrót do szkoły”,
2) od 21.09.2021 roku - uczniowie klas III uczestniczą w zajęciach nauki pływania „Umiem
pływać”.
3) 12.10.2021 roku - przeprowadzono zebrania z rodzicami we wszystkich oddziałach.
4) 13.10.2021 roku - odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
5) 14-15.10.2021 roku - odbyły się posiedzenia Rady Pedagogicznej o charakterze
szkoleniowym. Tematy szkoleń: „Jak uczyć uczenia się” i „Prawidłowość organizacji i
świadczenia ppp w szkołach i placówkach oświatowych”.
6) 20.10.2021 roku - zorganizowana została akcja charytatywna „Dzień Piżamy” wspierająca
dzieci na oddziałach onkologii.
7) 21.10.2021 roku - odbyła się wycieczka uczniów klas: I, II, III do Torunia.
8) 22.10.2021 roku - uczniowie klas II i III uczestniczyli w Gminnym Konkursie
Matematycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Sztumie.
9) 22.10.2021 roku - odbyło się spotkanie psychologa z uczniami klasy IV w ramach projektu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie "PRZEMOC - bądź
ŚWIADOMY",
10) od 25.10.2021 roku – rozpoczęły się zajęcia sportowe sali gimnastycznej prowadzone przez
Klub Sportowy „Ruch Gościszewo” zgodnie z podpisaną umową.
11) szkoła otrzymała dotację na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 3 000,00 zł (wkład własny - 1 000,00 zł).
12) zakończyła się rekrutacja do projektów edukacyjnych: „Mali e-Mocni” i „Pomorskie Żagle
Wiedzy”. Zajęcia odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem zajęć.
6. Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie:

1) 30.09.2021 roku – pięć grup przedszkolnych świętowały w swoich grupach Dzień Chłopaka,
2) 01.10.2021 roku – grupa 5-6-latków obchodziła Międzynarodowy Dzień Osób Starszych –
Realizacja międzynarodowego projektu czytelniczego „Magiczna Moc Bajek” (moduł I
szacunek),
3) 01.10.2021 roku – Dzień Osób Starszych również obchodziły trzy grupy: 4-latki, dwie grupy
5-latków i 6-latki,
4) 01.10.2021 roku – grupa 5-6-latków odbyła pieszą wycieczkę do Biblioteki w Sztumie w
ramach zapoznania z zawodem bibliotekarki,
5) 01, 08, 15, 18.10.2021 roku – grupa 4-latków w ramach Ogólnopolskiego Programu Uczymy
Dzieci Programować realizowała scenariusze „Jesień w parku”, „Jesień w lesie”, „Moja
rodzina, moi bliscy”, „My się zimy nie boimy”,
6) 04.10.2021 roku – grupa 5-latków w ramach realizacji projektu grupowego „Każdy zawód
jest ważny” odbyła wycieczkę wyjazdową do Starego Sadu w Czerninie,
7) 04.10.2021 roku – grupa 5-6-latków obchodziła Dzień Uśmiechu – Realizacja
międzynarodowego projektu czytelniczego „Magiczna Moc Bajek” (moduł I szacunek),
8) 06.10. 2021 roku – wszystkie grupy w ramach realizacji zadań związanych z
bezpieczeństwem oraz w ramach współpracy z KPP w Sztumie odbyły potkanie z
funkcjonariuszami policji o tematyce „Bądź bezpieczny w drodze do przedszkola”,
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9) 06 i 20.10.2021 roku - grupa 5-latków w ramach Ogólnopolskiego Programu Uczymy Dzieci
Programować realizowała scenariusze „Jesień w parku” i „Jesień w lesie”,
10) 05, 12, 19 i 26.10.2021 roku – w grupie 6-latków odbywały się cykliczne zajęcia w ramach
realizacji programu wspierającego rozwój społeczno – emocjonalny Sanford Harmony,
11) 07.10.2021 roku – grupa 5-6-latków w ramach realizacji zadań programowych
zapoznawania z zawodami, odbyła pieszą wycieczkę do hali targowej w Sztumie,
12) 07-18.10.2021 roku – dzieci z sześciu grup przedszkolnych w ramach projektu „Wędrująca
Biblioteczka” we współpracy z Biblioteką Sztumskiego Centrum Kultury odbyły wizytę i
zajęcia w bibliotece zakończone wypożyczeniem książeczek,
13) 08.10.2021 roku – grupa 6-latków w ramach realizacji tematyki kompleksowej odbyła
wycieczkę wyjazdową do Starego Sadu w Czerninie,
14) 08.10.2021 roku – grupa 5-6-latków przygotowała i przestawiła występ artystyczny dla
rodziców z okazji: „Nadania Imienia Grupie”,
15) 10-11.10.2021 roku – Klub Ekoludków w ramach wewnątrzprzedszkolnego projektu
ekologicznego „Jestem Eko-przedszkolakiem” obchodziła Światowy Dzień Drzewa,
16) 11.10.2021 roku – grupa 5-latków w ramach realizacji projektu grupowego „Każdy zawód
jest ważny” odbyła wycieczkę wyjazdową do gospodarstwa agroturystycznego
Klimbergowice,
17) 11.10.2021 roku – grupa 6-latków w ramach realizacji tematyki kompleksowej odbyła
wycieczkę wyjazdową do Starego Sadu w Czerninie
18) 11.10.2021 roku – w grupie 6-latków odbyły się zajęcia w ramach projektu
wewnątrzprzedszkolnego „Play with Englisch”,
19) 11.10.2021 roku – udział dzieci z grupy 6-latków w ogólnopolskim konkursie plastycznym
„Drzewa wokół nas” organizowanego przez przedszkole w Żarach,
20) 12.10.2021 roku – grupa 6-latków w ramach realizacji tematyki kompleksowej odbyła
pieszą wycieczkę do sklepu warzywnego,
21) 12-26.10.2021 roku – aktywne włączenie się dzieci i rodziców do akcji zbiórki karmy oraz
akcesoriów dla zwierząt z Malborskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt REKS,
22) 13.10.2021 roku – grupa 4-latków realizowała w ramach ogólnopolskiego projektu „Razem
przez cztery pory roku” zajęcia „Zapasy i przetwory”,
23) 13.10.2021 roku – dzieci z grupy 6-latków w ramach realizacji międzynarodowego projektu
czytelniczego „Magiczna moc bajek” zrealizowały działanie „Dobranocki z dawnych lat „Reksio”,
24) 13-14.10.2021 roku – udział dzieci z grupy 5-latków oraz 4-latków w ogólnopolskim
konkursie plastycznym „Jabłko piosenką malowane” organizowanego przez przedszkole
samorządowe Koralew,
25) 14.10.2021 roku – we wszystkich grupach odbyła się ogólnoprzedszkolna uroczystość
Urodziny Kubusia Puchatka, rodzice we wszystkich grupach włączyli się do obchodów
urodzin patrona przedszkola i przygotowali kubusiowe opaski na głowę dla swoich dzieci,
26) 15.10.2021 roku – w grupie 5-latków zorganizowano wystawę online prac wykonanych
przez dzieci i rodziców pt. „Kasztaniaki” na grupowej stronie fb,
27) 19.10.2021 roku – udział dzieci z grupy 6-latków w ogólnopolskim konkursie plastycznym
„The Colour Monster”,
28) 20.10.2021 roku – odbyła się próbna ewakuacja osób z terenu przedszkola,
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29) 21.10.2021 roku – we wszystkich grupach odbyła się ogólnoprzedszkolna uroczystość
obchodów Dnia Ziemniaka pod hasłem „Ziemniaczane fantazje”,
30) 21 i 25.10.2021 roku – w grupie 4-latków w ramach realizacji grupowego projektu „W
świecie emocji 4-latka” realizacja działania „Taniec radości – taniec smutku” oraz
„Poniedziałkowy uśmiech”,
31) 22.10.2021 roku – przystąpienie wszystkich grup przedszkolnych oraz włączenie rodziców
do akcji charytatywnej „Dzień Piżamy” w ramach solidarności z dziećmi chorymi
onkologicznie wspierającej fundację „Gdy się liczy czas”
32) 25.10.2021 roku – w grupie 3-latków zorganizowano wystawę online prac plastycznych
wykonanych przez dzieci i rodziców pt. „Leśny ludzik” na grupowej stronie fb,
33) 26.10.2021 roku – grupa 4-latków w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego
„Zabawa sztuką” realizowała zagadnienie sztuka ziemi – tworzenie obrazów z materiału
przyrodniczego.

VII. SZTUMSKIE CENTRUM KULTURY
01.10.2021 (piątek)
10:15 KINO „Lassie, wróć!” seans zbiorowy
13:00-15:00 Spotkanie podsumowujące dla Grupy Lubczyk
16:00 KINO „Psi Patrol: Film”
02.10.2021 (sobota)
9:30-15:00 nagłośnienie na plaży dla Klubu Sportowego Sokolik
14:00 KINO „Psi Patrol: Film”
16:00 KINO „Psi Patrol: Film”
03.10.2021 (niedziela)
14:00 KINO „Psi Patrol: Film”
16:00 KINO „Psi Patrol: Film”
04.10.2021 (poniedziałek)
14:00-19:00 próba nagłośnieniowa, oświetleniowa dla LO na okolicznościową akademię z okazji
Jubileuszu 65-lecia szkoły
05.10.2021 (wtorek)
10:00 KINO „Zupa nic” seans zbiorowy
12:00 KINO „Wyszyński- zemsta czy przebaczenie” seans zbiorowy
06.10.2021 (środa)
12:00-19:00 próba nagłośnieniowa, oświetleniowa dla LO na okolicznościową akademię z okazji
Jubileuszu 65-lecia szkoły
07.10.2021 (czwartek)
8:00-13:00 próba generalna dla LO na okolicznościową akademię z okazji Jubileuszu 65-lecia szkoły
14:30 próba nagłośnieniowa i oświetleniowa na koncert Macieja Lipiny z zespołem „Ścigani” z
okazji Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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17:00-19:00 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Trzeciego
Wieku
08.10.2021 (piątek)
7:45-14:00 Udostępnienie Sali kinowej dla LO na okolicznościową akademię z okazji Jubileuszu 65lecia szkoły
18:00 KINO „Small World”
09.10.2021 (sobota)
18:55 Transmisja na żywo „Borys Godunow” prosto z Metropolitan Opera z New York
10.10.2021 (niedziela)
18:00 KINO „Small World”
11.10.2021 (poniedziałek)
9:00 KINO „Psi Patrol: Film” seans zbiorowy
18:00 KINO „Small World”
12.10.2021 (wtorek)
18:00 DKF „Człowiek, który sprzedał swoją skórę”
14.10.2021 (czwartek)
8:15 KINO „Jak rozmawiać z psem” seans zbiorowy
10:15 KINO „Jak rozmawiać z psem” seans zbiorowy
20:00 Koncert VooVoo
15.10.2021 (piątek)
8:00 KINO „Wyszyński- zemsta czy przebaczenie” seans zbiorowy
11:00 KINO „Wyszyński- zemsta czy przebaczenie” seans zbiorowy
16:00 KINO „Mała wielka stopa 2: W rodzinie siła”
18:00 KINO „Najmro. Kocha, Kradnie, Szanuje”
16.10.2021 (sobota)
16:00 KINO „Mała wielka stopa 2: W rodzinie siła”
18:00 KINO „Najmro. Kocha, Kradnie, Szanuje”
17.10.2021 (niedziela)
16:00 KINO „Mała wielka stopa 2: W rodzinie siła”
18:00 KINO „Najmro. Kocha, Kradnie, Szanuje”
19.10.2021 (wtorek)
9:00 KINO „Wyrolowani” seans zbiorowy
20.10.2021 (środa)
8:30 KINO „Mała wielka stopa 2: W rodzinie siła” seans zbiorowy
21.10.2021 (czwartek)
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8:00-15:30 pomoc w organizacji X Ogólnopolskiego Mistrzostwa Szkół w Rummikub (sala
czekoladowa, kinowa, foyer SCK)
17:00 pomoc w nagłośnieniu na spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy-Leszkiem Taborem w
Bibliotece KWADRO. Wykład pt „Strategia rozwoju na przyszłe lata Miasta i Gminy”
18:00 KINO „Wyszyński-zemsta czy przebaczenie”
22.10.2021 (piątek)
12:00-15:30 pomoc w nagłośnieniu i przygotowaniu Sali czekoladowej na uroczyste wręczenie
medali i upominków z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.
23.10.2021 (sobota)
9:00-13:00 pomoc w nagłośnieniu na plaży oraz udostęonienie Sali czekoladowej i foyer SCK na
Grandprix Sztumu
13:00-15:00 pomoc w nagłośnieniu i oświetleniu na Sali kinowej Uroczystego spotkania mniejszości
niemieckiej
18:55 Transmisja na żywo „W moich kościach ogień” prosto z Metropolitan Opera z New York
24.10.2021 (niedziela)
18:00 KINO „Wyszyński- zemsta czy przebaczenie”
25.10.2021 (poniedziałek)
18:00 KINO „Wyszyński- zemsta czy przebaczenie”
18:00 wernisaż akwarel Fridy Loren w Galeriach Sztumskiego Centrum Kultury
26.10.2021 (wtorek)
18:00 DKF „Smak głodu”
27.10.2021 (środa)
10:00-12:00 zapisy w Sali czekoladowej do Klubu Honorowych Dawców Krwi
28.10.2021(czwartek)
17:00-19:00 zapisy w Sali czekoladowej do Klubu Honorowych Dawców Krwi
18:00 KINO „Żeby nie było śladów”
29.10.2021 (piątek)
10:00 KINO „Mała wielka stopa 2: W rodzinie siła” seans zbiorowy
17:00 Spotkanie autorskie w bibliotece Kwadro- Mariusz Szczygieł (pomoc w nagłośnieniu)
18:00 KINO „Żeby nie było śladów”
30.10.2021 (sobota)
18:00 KINO „Żeby nie było śladów”
31.10.2021 (niedziela)
18:00 KINO –Maraton Horrorów
Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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