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 (XXXIII sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Na dzisiejszą sesję przygotowano i skierowano pod obrady sesji 11 projektów uchwał.
W okresie sprawozdawczym podjęto decyzje, zarządzenia oraz rozstrzygnięcia w następujących
sprawach:
I.

W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:

 Zmian w budżecie gminy na 2021 rok:

Zwiększenia i zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1. 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na
podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.76.1.2021.BW z dnia 02.06.2021 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/76.1/2021 z
dnia 2 czerwca 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2021 rok z rezerwy celowej budżetu
państwa poz. 26 w kwocie 195.864 zł dochody (§2010) i wydatki (kwota 1.935 zł §4210 i kwota
193.929 zł §4240), z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych
przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie
z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych oraz na refundację poniesionych w 2020 r. kosztów
związanych z zakupem ww. wyposażenia, w ramach zadań zleconych,
2. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Nr FB-I.3111.35.1.2021.BW z dnia 7.06.2021 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
2/35.1/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2021 rok z rezerwy
celowej budżetu państwa poz. 26 w kwocie 1.200 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,
3. 855 „Rodzina” w rozdz. 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na podstawie
pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.2.2.2021.MR z dnia
11.05.2021 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/2.2/2021 z dnia 11 maja 2021 r. zwiększono
plan dotacji na 2021 rok z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58 w kwocie 53.760 zł
dochody (§2030) i wydatki (kwota 44.968 zł §4010, kwota 7.690 zł §4110 i kwota 1.102 zł
§4120), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75), w zakresie ustalonym
w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”
2021.
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Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków w dziale:
1. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” z rozdz. 75412 „Ochotnicze
straże pożarne” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań kwotę 2.000 zł (§4210) do rozdz. 75495 „Pozostała działalność” na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem
na organizację pikniku z okazji Dnia Strażaka,
2. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85195 „Pozostała działalność” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 975 zł (§4210) na wydatki
bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota
800 zł na §4010, kwota 139 zł na §4110, kwota 20 zł na §4120 i kwota 16 zł na §4710), w celu
zabezpieczenia wydatków za kwiecień na organizację transportu osób z terenu Miasta i Gminy
Sztum do punktów szczepień w Sztumie.

II. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI I MAJĄTKU:
Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji
1. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fast – Bruk Mariusz Pelcer ze Straszewa
za łączną kwotę 2 111 807,20 zł terminem wykonania do 31.05.2021r. Wykonawca zgłosił do
odbioru końcowego. Trwają procedury odbiorowe.
Nadzór Inwestorski sprawuje firma STAVIADO Elwira Michałek z siedzibą Os. Piastów 8/13,
83-200 Starogard Gdański. Wartość nadzoru inwestorskiego 19 600,00zł.
Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID
19 w kwocie – 1 437 433,00zł.
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą

techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Wykonawcą inwestycji jest firma „DROGOMEX” sp. z o.o. z Pruszkowa za kwotę 3.673.925,85zł.
Terminy realizacji całej umowy do dnia 30.06.2022r. Wykonawca planuje realizację robót do
listopada 2021r.
Nadzór Inwestorski sprawuje firma TRASA Mirosław Klotzke ze Straszyna za kwotę 31 365,00zł.
Odbył się odbiór częściowy I – wartość odbioru 188 582,39zł brutto.
Wykonawca rozpoczął roboty budowlane elektryczne i sanitarne.
3. „Budowa wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia

odpadów stałych przy ulicy Młyńskiej 1 w Sztumie obręb II m. Sztum na dz. nr 546/6, 549/2"
W dniu 12.11.2020r. zawarto umowę z Wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Fast
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– Bruk Mariusz Pelcer ze Straszewa za kwotę 52 000,00zł z terminem wykonania do 31.03.2021r. Z
uwagi na stan muru przy wiacie śmietnikowej zaszła konieczność przedłużenia terminu realizacji do
30.08.2021r.
Otrzymaliśmy od Konserwatora zgodę na rozbiórkę muru. Na chwilę obecną trwają procedury
uzyskania zgody ze Starostwa Powiatowego.
Inspektorem Nadzoru jest TRASA Mirosław Klotzke ze Straszyna za kwotę 4 797,00zł.
4. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta celem dostosowania do wymogów p. pożarowych”

W dniu 10 listopada 2020r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą InstalElektro z Kwidzyna na kwotę 352 000,00 zł brutto.
Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawuje firma EKO-INWEST z Elbląga za kwotę 15 990,00zł.
Z uwagi na rozszerzenie zakresu robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji
elektrycznej wraz z rozdzielnią w piwnicy budynku oraz wykonaniu rozdziału instalacji
wodociągowej na bytowa i hydrantową przedłużono wykonawcy termin wykonania zadania do dnia
30 czerwca 2021r. (w chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja projektowa, która określi
kwotę zwiększenia zakresu – około 75 tyś. brutto).
W dniu 16 czerwca odbył się odbiór częściowy zadania na kwotę 135 7025,60 zł brutto.
5. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezierze” – etap II

Wykonawcą robót jest firma Marianna Kędziora Tereny Zielone z Kwidzyna na kwotę
2 057 995,90zł.
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma EKO-INWEST S.C. Alicja Jurasińska,
Andrzej Zegzuła, Zbigniew Jurasiński z Elbląga na kwotę 41 574,00 zł brutto.
Nadzór autorski pełni Pan Leszek Witkowski ze Sztumu na kwotę 3 443,00 zł.
Trwają roboty ziemne, sanitarne, elektryczne i drogowe.
6. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Sztum” obejmująca swym zakresem:
CZĘŚĆ I - Przebudowa ulicy Nowowiejskiego przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z
infrastrukturą techniczną.
CZĘŚĆ II - Przebudowa ulicy Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą
techniczną”.
Wykonawcą robót budowlanych jest STRABAG Sp. z o o. z Pruszkowa za cenę dla części I w kwocie
1.882.828,88zł brutto oraz dla części II w kwocie 667 568,10zł brutto.
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma TRASA Mirosław Klotzke ze Straszyna za
kwotę łączną 28 290,00 zł brutto.
Wykonawca zakończył roboty sanitarne w ulicy Gdańskiej. Na chwilę obecną rozpoczął roboty
sanitarne w ulicy Nowowiejskiego oraz roboty drogowe na ulicy Gdańskiej.
7. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla

Gminy Sztum”
W dniu 3 marca 2021r. podpisano umowę z Panem Zbigniewem Sawickim na wykonanie badań
archeologicznych z terminem wykonania – 4 miesięcy za kwotę 45 000,00 zł.
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W dniu 29 kwietnia 2021r. zakończone i odebrane przez przedstawiciela Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków badania archeologiczno-sondażowe, które nie wykazały
istnienia obiektów archeologicznych.
8. „Przebudowa ulicy Morawskiego w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”

W dniu 21 czerwca 2021 roku zawarto umowę na roboty budowlane z firmą Zakład
Ogólnobudowlany ZED-BUD Zdzisław Stupak z Rychlik na kwotę 1 285 358,09 zł brutto
z terminem realizacji 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma TRASA Mirosław Klotzke ze Straszyna za
kwotę łączną 29 600,00 zł brutto.
9. „Wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Mieście i Gminie Sztum –

dokumentacja i inne”
W dniu 16 czerwca 2021 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą
PROKADIA Katarzyna Białecka z Turzy Śląskiej na kwotę 15 900,00 zł brutto z terminem realizacji
3 miesiące od dnia zawarcia umowy
Następujące lokalizacje przejść:
1) Przejście dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu ulicy Słonecznej w Sztumie na działce nr
10/32 obręb I miasta Sztum,
2) Przejście dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu ulicy Akacjowej w Czerninie na działce
nr 125/321 obręb Barlewice,
3) Przejście dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu ulicy Reymonta w Czerninie na działce nr
125/321 obręb Barlewice.
Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji
1. „Przebudowa mostu nad kanałem Uśnickim”
Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektów Drogowych Piotr Kania za kwotę
36 900,00 zł.
Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wydłużono termin
wykonania do dnia 31 sierpnia 2021r.
W dniu 1.06.2021r. otrzymaliśmy pozwolenie wodnoprawe. Na tej podstawie wystąpiono do
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem o zawarcie umowy dzierżawy na działkę
należącą do Zarządu (kanał Uśnicki).
2. Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg w sołectwie Czernin, w tym:
Część I – „Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin – Ramzy Małe od ulicy Donimirskich
wraz z infrastrukturą techniczną”,
Część II – „Przebudowa ulic Topolowej, części ulicy Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz
z infrastrukturą techniczną”.
W dniu 7 maja 2021r. zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej
z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „PROJ-MASZ” Dorota Cieszyńska z Torunia, tj.:
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Część I (dokumentacja Czernin-Ramzy Małe), na kwotę 72 570,00 zł brutto z terminem realizacji
8 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
Część II (drogi wewnętrzne w Czerninie), na kwotę 35 670,00 zł brutto z terminem realizacji
9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Postępowania przetargowe na realizację zadań inwestycyjnych
1. Modernizacja ul. Reja 29-31 wraz z budową parkingów – dokumentacja i inne
Trwa przygotowywanie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
Zadania inwestycyjne w przygotowaniu
Nie dotyczy.
Sprzedaż:
1. 15.06.2021r. odbyły się 3 akty notarialne dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
najemców (ul. Reja 19/9, ul. Kopernika 1B/13, ul. Nowowiejskiego 14E/2). Łączna kwota
uzyskana ze sprzedaży po uwzględnieniu bonifikat wyniosła 101 145,30 zł.
2. W toku sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców (os. Nad Jeziorem 10/14,
ul. Baczyńskiego 12/7, ul. Kasprowicza 1/8, ul. Nowowiejskiego 14J/6, ul. Sienkiewicza 13/8,
ul. Chełmińska 2B/4, Górki 5/2, ul. Nowowiejskiego 14J/5, ul. Sienkiewicza 4/10, ul.).
3. Wpłynęły kolejne wnioski o sprzedaż najmowanych lokali mieszkalnych (ul. Osińskiego 14/1,
ul. Reja 6/10, ul. Żeromskiego 11/2)
4. Rozpoczęcie procedury sprzedaży w przetargu nieograniczonym odzyskanej nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym ul. Kwidzyńska 4 – zlecono wycenę.
5. Nieodpłatne nabycie działki 108/4 obręb Barlewice – z przeznaczeniem pod drogę publiczną.
6. Rozpoczęto procedury sprzedaży działki na rzecz użytkownika wieczystego – dz. 31/5 obr. 3
miasta Sztum, ul. Barczewskiego.
7. Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Postolin 70. Roszczenie właścicieli budynku
o nabycie części działki nr 223/2 (fragmentu na którym posadowiony jest budynek) – zlecono
podział.
8. Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek 280, 285, 288 położonych
w obr. 3 Sztum os. Na Wzgórzu z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne. Ukazał się wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży.
9. Analiza wniosku firmy ENERGOBUD w sprawie zakupu działek przy ul. Pieniężnego/Witosa
(dz. 108,109,110,94 obr. 3 Sztum).
10. Uregulowanie udziału do gruntu oraz w częściach wspólnych budynku - ul. Czarnieckiego 9 –
zlecono inwentaryzację lokali. Uregulowanie jest niezbędne w cele dalszej sprzedaży lokali w
budynku.
11. Sprawa przekazania części działki nr 279/206 przy ul. Nowowiejskiego na rzecz Zakładu
Karnego. Uzgodniono podział, rozpoczęto przygotowanie nieruchomości do przekazania.

5|Strona

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

12. Sprawa uregulowania stanu prawnego nieruchomości w Postolinie (dz. nr 43) – zlecono podział
w celu wydzielenia części działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącym
prywatną własność. W dalszej kolejności sprawa sądowa o zasiedzenie wydzielonej części
działki przez osoby prywatne.
13. Sprzedaż działek (dz. nr 2 Sztumskie Pole, dz. nr 138/2 ul. Fiszera, dz. nr 293 os. Na Wzgórzu)
–
I przetarg na sprzedaż działek nr 138/2 ul. Fiszera, nr 293 os. Na wzgórzu zakończył się
wynikiem negatywnym.
I przetarg na sprzedaż dz. nr 2 w Sztumskim Polu, ul. Polanka 27 zakończył się wynikiem
pozytywnym. Cena osiągnięta w przetargu 108 373 zł. Akt notarialny zaplanowany na
22.06.2021 r.
14. Wydano zaświadczenia o jednorazowej opłacie za przekształcenie użytkowania wieczystego.
15. Aktualizacja bazy ewidencji gruntów (ewidencja gruntów użytkowników wieczystych).
W toku:
1. Sprzedaż w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego przy ul. Galla Anonima 7/7 – ukazał się
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży. Cena wywoławcza w I przetargu wyniesie 30 000zł.
2. Sprzedaż w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego przy ul. Władysława IV 5/1 – zlecono
wycenę.
3. Sprawa wykupienia przez Gminę działek przy ul. Pieniężnego zajętych pod jezdnię
a stanowiących własność osób prywatnych (dz. 181/2, 183/2, 184/7, 184/5 o łącznej pow. 91m2)
– zlecono wycenę.
4. Rozpoczęto procedurę sprzedaży w trybie bezprzetargowym dz. 245/4, 179/1, 111/1, 202/9
o łącznej pow. 152m2 położonych przy ul. Pieniężnego, na polepszenie nieruchomości
przyległej – zlecono wycenę.
5. Zlecono wycenę wolnego lokalu użytkowego nr 5 przy Pl. Placu Wolności 26
przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargowym (lokal po byłej aptece „NOWA”).
6. Sprzedaż dz. 99/5, 99/3, 99/4 w Gościszewie, na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych – zlecono wycenę.
7. Sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. dz. 573/24 o pow. 0,0092 ha przy
ul. Osińskiego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługi i handel –
ukazał się wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży.
8. Ukazało się I ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. 98 w Gronajnach przeznaczonej pod
zabudowę gospodarczo – magazynową, który odbędzie się 24.06.2021 r.
9. Sprzedaż dz. 147 (0,0100 ha) Zajezierze, na polepszenie nieruchomości przyległej – trwają
negocjacje z nabywcą.
10. Sprawa zamiany działek pomiędzy gminą a spółką „ZDROWIE” w celu uzyskania dostępu
do drogi publicznej dla działki gminnej nr 527/1, zabudowanej garażami, przy ul.
Morawskiego – ukazał się wykaz o przeznaczeniu działki do zamiany.
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11. Sprzedaży w drodze bezprzetargowej dz. 104/2 w Sztumskim Polu, w celu poprawienia
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Zaszła konieczność dodatkowej
wyceny drzew znajdujących się na działce – zlecono wycenę.
12. Ogłoszono III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Mickiewicza 23
(budynek po byłej bibliotece). Termin przetargu 24.06.2021. Cena wywoławcza 549 000zł.
13. Sprawa uregulowania dostępu do drogi publicznej dla działki 465/2 – ul. Lipowa 1 –
oczekiwanie na uzyskanie pozwolenia na urządzenie wjazdu na działkę.
Lokale mieszkaniowe:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

Potrzeby mieszkaniowe - wnioski o przydział mieszkania:
A) dwa wnioski rozpatrzono Neumann, Wieprzkowska.
B) w trakcie rozpatrywania ogółem cztery sprawy (poz. 9,12,13,14).
Wydano wskazanie do zamiany lokalu: Mickiewicz 52A/1 Bona,
W toku trzy sprawy o zamianę mieszkania (Fiszera 3/2 na większe, Galla Anonima 2/2 na
mniejsze – przygotowano wskazanie do zamiany, Kopernika 1c/10 na parter, Sienkiewicza 5/2
– na parter).
Odzyskano mieszkania:
- Mickiewicza 25/6 - śmierć lokatora
- Postolin 14/5 - wypowiedzenie umowy najmu lokalu
- Nowowiejskiego 14F/5 – zamiana
Zmiana wykazu pom. tymczasowych do Zarządzenia Burmistrza Nr 28/2013
W trakcie rozpatrywania – weryfikacji wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu
Fiszera 3/1, wcześniej najmowanego jako socjalny- skierowany do zaopiniowania przez
Społeczną Komisje Mieszkaniową – posiedzenie ma odbyć się 23.06.
W toku sprawa najmu lokalu Nowowiejskiego 14I/1 po śmierci najemcy.
W toku sprawa z wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu po spłacie zaległości Sienkiewicza
5/8.
Realizacja listy mieszkaniowej: wydano wskazanie do najmu lokalu osobie z listy mieszkaniowej
- Górki 2/2.
Rozpoczęcie działań wobec lokalu w bud. Reja 29/1 - lokal zadłużony, objęty wyrokiem
eksmisji. Zostanie złożona lokatorowi oferta najmu socjalnego.

11. Przyjęto wypowiedzenia umowy najmu dwóch lokali:

A) Plebiscytowa 10/3
B) Koślinka 21/3
lokale mają zostać przejęte do zasobu z dniem 1 lipca b.r.
12. W toku sprawa Porozumienia w sprawie ratalnej spłaty należności mieszkaniowych do
stosowania przez Zarządcę - w trakcie uzgadniania.
13. W ramach działań wobec osób pozostających w potrzebach mieszkaniowych z tyt. bezdomności:
A) wydano jedno wskazanie do najmu lokalu Plebiscytowa 12/3
B) jeden wniosek skierowany do zaopiniowania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w dniu
23.06.
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14. Gmina uzyskała wyrok eksmisyjny z lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 2 – Zarządca wystąpił

15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.

23.

24.

o uzasadnienie z racji orzeczonego uprawnienia do lokalu socjalnego dla eksmitowanego
dłużnika.
W trakcie remont lokali Fiszera 1/1, Zw. Jaszcz. 4, Kochanowskiego 19/2.
Na bieżąco załatwiane sprawy najemców dot. lokali mieszkalnych w sprawach napraw,
remontów, wymiany instalacji.
Bieżący nadzór nad zarządzaniem zasobem mieszkaniowym gminy przez Zarządcę – PWiK
W toku sprawa z wniosku Zarządcy o podwyższenie stawki roboczogodziny, pracy sprzętu i
stawki za zarządzanie zasobem.
Wykonano okresowy roczny przegląd budynków mieszkaniowego zasobu gminy.
Bieżące rozliczanie kosztów utrzymania zasobu – w okresie międzysesyjnym rozliczono i
przekazano do płatności 32 faktury. Od początku roku 202 faktury.
W dniu 26 maja b.r. Rada Miejska podjęła uchwalę w sprawie przyjęcia Wieloletniego program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2021-2025”. Uchwala została
opublikowana w Dz. U. woj. Pom. w dniu 15.06.2021 r.
W trakcie realizacji (przedłużono termin do 31 lipca b.r.) projekt rozbiórki lokalu gminnego
w budynku przy ul. Osińskiego 6.
W toku sprawy sądowe przekazane mecenasowi:
- jedna sprawa o eksmisję z bud. gminnego Chopina 11AB
- cztery sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
- trzy sprawy o eksmisję z powództwa prywatnego
- jedna sprawa o wydanie nieruchomości
Wspólnoty mieszkaniowe: Odbyło się pierwsze po zniesieniu części obostrzeń zebranie WM
Galla Anonima 4,6 i Zw. Jaszczurczego 6 – podjęto uchwałę o wykonaniu audytu
energetycznego budynków oraz remoncie pokrycia dachowego.
Temat CEEB Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – 16 czerwca odbyło się szkolenie
informacje nt. projektu. System ZONE-Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisjirusza 01.07. Dotyczy wszystkich budynków z terenu miasta i gminy, mieszkalnych i
niemieszkalnych posiadających źródło ciepła i spalania paliw.

Dzierżawy:
1. Sporządzenie wykazu nieruchomości oraz aneksu do umowy na dzierżawę gruntu
z przeznaczeniem na uprawy rolne na czas nieokreślony w obr Uśnice dz. nr 158/4.
2. Sporządzenie umowy dzierżawy na ogród przydomowy na czas określony do 3 lat na cz. dz. nr
90/5 obr. Barlewice.
3. Sporządzenie aneksu do umowy dzierżawy z przeznaczeniem na ogród przydomowy na cz. dz.
nr 255/2 oraz 257/7 obr. 2 miasta Sztum.
4. Sporządzenie projektu uchwały na posiedzenie Rady Miejskiej na dzierżawę z przeznaczeniem
na ogród przydomowy na czas nieokreślony obr Piekło na cz dz nr 93/2.
5. Sporządzenie projektu uchwały na posiedzenie Rady Miejskiej na dzierżawę z przeznaczeniem
na uprawy rolne na czas nieokreślony na dz nr 267/3, 141 obr. Sztumska Wieś.
6. Sporządzenie aneksu do umowy najmu z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze na
okres 3 lat w obr Barlewice cz dz. nr 148/79.
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7. Sporządzenie wykazu nieruchomości na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na ogród
przydomowy oraz pomieszczenie gospodarcze na czas określony do 3 lat w obr. Piekło cz dz nr.
106/6.
8. Sporządzenie 17 aneksów do umowy dzierżawy na ogród przydomowy na cz dz nr 279/220 obr
2 m. Sztum- dokonana regulacja po zmianie numeracji działki.
9. Rozpoczęcie regulacji pomieszczeń gospodarczych znajdujących się na cz dz nr 475/2 obr 2 m.
Sztum.
10. Zakończenie wykonywania prac w zakresie PPOŻ w budynku Piekło 30 po wykonanej kontroli
Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.
W toku:
11. Sporządzanie bazy umów najmu/ dzierżawy w Systemie Informacji Przestrzennej.
12. Rozpoczęcie regulacji pomieszczeń gospodarczych znajdujących się na cz dz nr . 475/2 obr 2
m. Sztum.
13. Rozpoczęcie uzgodnień dot. służebności przesyłu na dz nr 15/11, 229/1, 290, 293/1, 296, 289,
287/5, 286/2 obr Sztumskie Pole oraz dz 485/17 obr. 2 m. Sztum.
Planowanie przestrzenne:
1. W dniu 27.04.2021r. i 04.05.2021r. wpłynęły 2 wnioski modyfikujące pierwotnie złożony
wniosek (w dniu 26.02.2021r.) PFWiC FILA o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i
inwestycji towarzyszących polegających na budowie 2 budynków mieszkalnych
wielorodzinnych „A i B”, z lokalami usługowymi, garażami podziemnymi i elementami
zagospodarowania terenu na części działki nr ewidencyjny 234/17, obr. 1 m. Sztum przy ul.
Spokojnej w Sztumie. Po uzupełnieniu braków został on w dniu 28.05.2021 r. opublikowany na
stronie BIP urzędu, w celu zapoznania się i składania ewentualnych uwag. W dniu 31.05.2021 r.
wniosek wysłano do 17 instytucji celem zaopiniowania i uzgodnienia zmodyfikowanego
wniosku.
2. W dniu 02.06.2021 r. weszła w życie uchwała nr XXXI.251.2021 Rady Miejskiej w Sztumie z
dnia 28.04.2021 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych lokalizacji i
realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących na terenie miasta Sztum.
3. W dniu 10.06.2021 r. odbyło się posiedzenie MGKUA, na której były opiniowane następujące
tematy: zmodyfikowany wniosek PFWiC FILA, zmiana mpzp w Nowej Wsi, zmiana mpzp przy
Placu Wolności w Sztumie.
4. Trwają prace nad zmianą planu miejscowego w Nowej Wsi. 14.05.2021r. wystąpiono z pismem
do instytucji o składanie wniosków do planu. Wpłynęły 3 wnioski do planu od osób fizycznych.
5. W dniu 25.05.2021 r. podpisano umowę na opracowanie zmiany mpzp na Placu Wolności w
jednostce B14 MW/UH. 11.06.2021r. wystąpiono do instytucji o składanie uwag i wniosków do
zmiany planu oraz umieszczono obwieszczenie na BIPie Urzędu i w gazecie o przystąpieniu do
prac nad planem.
6. W dniu 14.06.2021 r. podpisano umowę na opracowanie zmiany mpzp w obrębie Sztumskie
Pole. 25.06.2021r. umieszczono obwieszczenie na BIPie Urzędu i w gazecie o przystąpieniu do
prac nad planem oraz wystąpiono do instytucji o składanie uwag i wniosków do zmiany planu.
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7. W dniu 18.06.2021 r. wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie zmiany mpzp w obrębie
Sztumskie Pole, zgodnie z uchwałą nr XXXII.265.2021 r. oraz zmiany mpzp w obrębie
Koniecwałd Kępina, zgodnie z uchwałą nr XXXII.267.2021 z dnia 26.05.2021 r. Termin
składania oferty 23.06.2021r.
Wydano:
1. 8 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
 2 decyzje w/s budowy przejść dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu ulic Akacjowej
i Reymonta,
 1 decyzja w/s budowy oświetlenia w ciągu ul. Słonecznej,
 1 decyzja w/s budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Donimirskich,
 1 decyzja w prawie budowy linii kablowej niskiego napięcia w Zajezierzu,
 3 decyzje w sprawie budowy linii kablowych niskiego napięcia w Koniecwałdzie).
2. 16 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegających na:
 budowie budynku mieszkalnego i gospodarczego w Gościszewie,
 budowie hali stalowej na sprzęt rolniczy w Koślince,
 budowie budynku mieszkalnego w Koniecwałdzie,
 budowie 9 budynków mieszkalnych w Sztumskiej Wsi,
 budowie budynku produkcyjno-biurowego w Gościszewie,
 rozbudowie budynku mieszkalnego w Gościszewie,
 budowie budynku mieszkalnego w Gościszewie,
 przebudowie budynku gospodarczego oraz budowie wiaty w Leśniczówce Benowo,
 budowie hangaru do przechowywania jachtów w Białej Górze,
 budowie budynku mieszkalnego w Gościszewie
 budowie trzech budynków mieszkalnych w Zajezierzu,
 budowie podnośnika i silosów na zboże w Gościszewie,
 budowie budynku mieszkalnego w Postolinie
 budowie budynku mieszkalnego i garażowego w Gościszewie,
 budowie dwóch budynków mieszkalnych w Gościszewie,
 budowie suszarni i silosów na zboże w Barlewiczkach.
3. 6 decyzji przenoszących warunki zabudowy na rzecz innych podmiotów (po jednej w Sztumie i
Sztumskiej Wsi oraz 4 w Zajezierzu),
4. 6 decyzji odmawiających ustalenia warunków zabudowy dla: budynków mieszkalnych w
obrębach Sztumska Wieś i Uśnice (ze względu na położenie w Obszarach Chronionego
Krajobrazu) oraz w obrębach Gościszewo i Postolin (z uwagi na położenie w obszarze
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oddziaływania elektrowni wiatrowych), dla budynku mieszkalnego w Zajezierzu oraz dla ściany
przeciwpożarowej w Nowej Wsi (z uwagi na położenie na gruntach klasy RIII).
5. 2 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych dla budynków w Postolinie i Parparach.
6. 2 zaświadczenia o istniejącym numerze porządkowym w Cygusach i w Sztumie.
7. 34 zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie lub studium oraz o rewitalizacji,
8. 4 wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto:
1. Przekazano do GUS wykaz numerów porządkowych nadanych w kwietniu 2021r.
W toku:
1. 2 sprawy dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2. 26 spraw dotyczących ustalenia warunków zabudowy.
Podziały nieruchomości:
1. Wszczęto 2 postępowania związane z podziałem nieruchomości w obrębie ewidencyjnym
Koniecwałd oraz Morany gm. Dzierzgoń, na podstawie postanowienia SKO w Gdańsku o
wyznaczeniu burmistrza MiG Sztum do przeprowadzenia postępowania.
2. Wydano 4 postanowienia pozytywnie opiniujących projekty podziału m.in. w obrębie 4 m.
Sztum, Uśnicach, Zajezierzu i Gościszewie.
3. W toku postępowanie zmieniające klasę bonitacyjną gruntów w Gronajnach (działka nr 91,
droga użytkowana od lat rolniczo).
4. Wpłynął wniosek z wstępnym projektem podziału dz. 193 w Nowej Wsi. Podział realizowany
w celu nabycia części działki zajętej pod wodociąg.
5. Zakończono postępowanie podziałowe wydaniem 2 decyzji podziału nieruchomości w
Gronajnach i Gościszewie.
6. Trwa postępowanie o naliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
położonych w Sztumskim Polu dla dwóch właścicieli, z jednoczesnym naliczeniem
odszkodowania za przejęty z mocy prawa grunt pod drogi publiczne. Sąd wieczystoksięgowy
wprowadził zmiany, a rzeczoznawca dokonał szacunku wartości gruntów. Zawiadomienia o
powyższym wysłano do stron. Jeden z właścicieli wyraził zgodę na proponowaną wysokość
odszkodowania. Drugi nie wyraził zgody na proponowaną wysokość odszkodowania – dalsza
procedura.
Inne:
W toku:
1. Weryfikacja nieruchomości z wyszczególnieniem rodzaju prawa, udziału, obrębu, nr działki,
powierzchni, użytku, numeru księgi wieczystej, celem wprowadzenia i przygotowania
deklaracji podatkowych (330 nieruchomości).
2. Dalsze prace nad aportem – przekazaniem sieci wodociągowych będących własnością gminy na
rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
3. Trwają prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2021-2030.
Do końca czerwca Wykonawca przekaże ostateczny projekt Strategii do akceptacji przed
konsultacjami społecznymi (min. 35 dni).
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4. Rozpoczęto procedurę nieodpłatnego przejęcia infrastruktury drogowej od KOWR na rzecz
gminy Sztum.
III.W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I BEZPIECZEŃSTWA:
1. Prowadzenie postepowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięć pn.:
 „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
 „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
 „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
 „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą działce nr ew. 178/18
(obręb 0001) w miejscowości Barlewice, Gmina Sztum” (70MW) przewidzianej do realizacji
na działce nr 178/18, ob. Barlewice, gmina Sztum
 „Budowa farmy fotowoltaicznej „Sztum Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 80 MW
zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Pietrzwałd, gmina Sztum, powiat sztumski,
województwo pomorskie”, przewidzianej do realizacji na działce nr 263, ob. Pietrzwałd
 „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 41MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowości Sztumska Wieś, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”,
przewidzianej do realizacji na działce nr 195/1, 302/14, 302/15, 302/16, 302/17, 302/19, 303/2,
303/3, 186/1, 305/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum
 „Budowa instalacji fotowoltaicznych Koniecwałd PV 1 o mocy do 1MW w msc. Koniecwałd
działka: nr 7, obr. Koniecwałd, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 7, obręb
Koniecwałd, gmina Sztum;
 „Budowa instalacji fotowoltaicznych Koniecwałd PV 2 o mocy do 1MW w msc. Koniecwałd
działka: nr 8, obr. Koniecwałd, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 8, obręb
Koniecwałd, gmina Sztum;
 „Budowa instalacji fotowoltaicznych Koniecwałd PV 3 o mocy do 1MW w msc. Koniecwałd
działka: nr 205/5, obr. Koniecwałd, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr
205/5, obręb Koniecwałd, gmina Sztum;
 „Budowa instalacji fotowoltaicznych Koniecwałd PV 4 o mocy do 1MW w msc. Koniecwałd
działka: nr 205/5, obr. Koniecwałd, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr
205/5, obręb Koniecwałd, gmina Sztum;
 „Budowa instalacji fotowoltaicznych Kępina PV 1 o mocy do 1MW w msc. Kępina działka:
nr 13/5, obr. Kępina, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 13/5, obręb Kępina,
gmina Sztum;
 „Budowa instalacji fotowoltaicznych Kępina PV 2 o mocy do 1MW w msc. Kępina działka:
nr 13/5, obr. Kępina, gm. Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 13/5, obręb Kępina,
gmina Sztum;
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 „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2,5MWp w miejscowości Postolin na działce nr
341/1, ob. Postolin, gmina Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 341/1, obręb
Postolin, gmina Sztum
 „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 24MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
działce ewidencyjnej nr 336 oraz części działek ewidencyjnych 335, 341/1 o obrębie Postolin,
gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 336, 335 i 341/1, obręb Postolin,
gmina Sztum
 „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40MW w obrębie Nowa Wieś, Postolin i Sztumska
Wieś”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 376, 377/2 i 377/3, obręb Nowa Wieś,
działce nr 95/1, obręb Postolin i działce nr 197/5, 202/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum
 „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 184/4, 102 w miejscowości
Nowa Wieś, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działach nr 184/4 i 102, obręb Nowa
Wieś, gmina Sztum
 „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
na działkach o nr ewidencyjnych 343 i 344 w obrębie Sztumska Wieś gmina Sztum”,
przewidzianej do realizacji na działkach nr 343 i 344, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum
2. Dokonano w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 51 wpisów, w tym 9 wpisów o
rozpoczęcie działalności, pozostałe 42 wpisów dotyczyły wznowienia, zmian wpisów lub
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
3. W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2020 wykonano następujące czynności: 8 kotek
poddano sterylizacji, 15 sztuk kotów - kontynuacja leczenia, 13 kotom wykonano badania
kliniczne, 2 kotom wykonano kastrację, wykonano eutanazję 1 kota.
4. Centrum Pomocy Zwierząt w Kościerzynie odłowiło 2 bezpańskiego psa 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejecie przez Gminę Ryjewo części
zadań Gminy Sztum w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
7. Przygotowanie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ściekow na terenie Miasta i Gminy Sztum.
8. Realizacja umowy na Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
9. Podpisanie umowy z Wykonawcą na zadanie „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem
płyt yumbo na rok 2021” – etap I.
10. Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w
miejscowości Koniecwałd w gminie Sztum”.
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11. Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w
miejscowości Barlewiczki w gminie Sztum”
12. Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadania „Modernizacja drogi wewnętrznej z
zastosowaniem płyt yumbo – Koślinka dz. nr 140 i dz. nr 11 Koniecwałd”. Zadanie realizowane
w ramach FOGR.
13. Realizacja zadanie Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sztum.
14. Realizacja zadanie Administrowanie plażą miejską.
15. Realizacja zadanie Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej.
16. Realizacja umowy na utrzymanie czystości i porządku Targowiska Miejskiego na 2021 r.
17. Realizacja umowy na Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy
Sztum na rok 2021.
18. Realizacja umowy na utrzymanie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2021.
19. Realizacja umowy na dekoracje miasta (oflagowanie) na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok
2021.
20. Realizacja umowy na utrzymanie boisk na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2021.
21. Realizacja umowy na utrzymanie tężni na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2021.
22. Realizacja umowy na likwidację dzikich wysypisk śmieci z terenu Miasta i Gminy Sztum w
roku 2021.
23. Realizacja umowy na bieżące utrzymanie przystanków na terenie Miast i Gminy Sztum na rok
2021.
24. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.
25. Wydano negatywną opinie dla wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
26. Wysłano do zaopiniowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 4 projekty na
usunięcie drzew z pasa dróg publicznych.
27. Przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dokumentację sprawy w związku z
decyzję nakładająca administracyjną karę pieniężną za usunięcie 2 drzew bez zezwolenia.
28. Prowadzone jest postepowanie w sprawie wymierzenia kary administracyjnej za zniszczenie
drzewa przy zamku.
29. Dokonano 5 wizji w terenie drzew zgłoszonych do usunięcia przez osoby fizyczne.
30. Prace na kampanią edukacyjną dla mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji odpadów
komunalnych.
31. Prace nad ulotką edukacyjną dla mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z
odpadami wielkogabarytowymi i zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym, a także
informacja na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz o programie Czyste
Powietrze.
32. Praca nad sporządzaniem zgłoszenia konkursowego do WFOŚ – Usuwanie wyrobów
zawierających azbest na terenie województwa pomorskiego edycja 2021.
33. Ogłoszenie konkursu gminnego „Piękna wieś dziełem mieszkańców 2021”.
34. Uzgodnienie wydzierżawienia gruntu pod Cyrk Fantazja oraz Cyrk Europa.
35. 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”.
36. Realizacja umowy „Zakładanie, konserwacja, pielęgnacja i utrzymanie zielenie miejskiej na
wybranych terenach miasta Sztum na powierzchni ok. 5.845m2”.
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37. Usunięto 5 dzikie wysypiska na terenie Miasta i Gminy Sztum.
38. Zamieszczono informacji w TRANSGUS w zakresie ewidencji zbiorników bezodpływowych i
przydomowych oczyszczalni ścieków za rok 2020.
39. Wydano 3 decyzji o uzgodnieniu dokumentacji inwestycji w pasach dróg stanowiących
własność gminy.
40. Wydano 4 decyzji na zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie dróg.
41. Przygotowanie pisma w sprawie wyrażenia zgody dla Starostwa Powiatowego w Sztumie w
ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3103G odcinek DK55-Stacja Kolejowa
Sztumska Wieś. Przebudowa na działkach 109 i 95 (własność gminy).
42. Realizacja zadanie przejęcie działki nr 108/4 ob. Barlewice celem poszerzenia drogi gminnej.
43. Przygotowanie dokumentów do opłaty w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej działek
położonych w obrębie Gminy Sztum.
44. Współpraca z policją dot. przekazywania nagrań z monitoringu.
45. Udzielono 4 odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej.
46. Prace nad skablowaniem lamp hybrydowych oraz dostawienie nowych punktów świetlnych na
ścieżce pieszo-rowerowej wokół jeziora Zajezierskiego na odcinku przy ul. Kwidzyńskiej.
47. Realizacja umowy na „Konserwacje oświetlenia ulicznego na majątku mieszanym należącym
do Miasta i Gminy Sztum, Energa Oświetlenie i Energa Operator”.

STRAŻ MIEJSKA, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE, ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE:
________________________________________________
STRAŻ MIEJSKA
1. Kontrole porządkowe – 4 kontroli
2. Interwencje zgłaszane przez mieszkańców – 7 kontroli.
3. Interwencje ze zwierzętami – 5 interwencji
4. Kontrole parkingowe zgodnie z regulamin użytkowania, parkingów miejskich punt C
regulaminu (samochody wystawione do sprzedaży).
5. Kontrole w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 2 kontroli.
6. Współpraca z Policją w sprawie działań ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa SARSCoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Kontrole przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z
miejsc użyteczności publicznej. Kontrole przestrzegania obowiązkowych kwarantann.
Pouczanie i przypominanie o obowiązkach utrzymania dystansu społecznego, noszeniu
maseczek i rękawiczek oraz utrzymaniu odpowiedniej higieny celem ograniczenia
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.
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.
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4. Rozliczanie czasu pracy strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych.

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 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ZINTEGROWANEGO ROZWOJU:
1.

2.

3.

4.

5.

W dniu 16 czerwca 2021 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „SZTUM CIRCULAR
ECONOMY – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne”. Wartość całkowita
projektu wynosi 5 122 312,21 zł z czego wnioskowane dofinansowanie to 4 353 965,32 zł. W
ramach projektu planowana jest budowa Puntu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych oraz hali naprawczo – magazynowo – wystawienniczej. W projekcie
zaplanowano także szereg działań edukacyjnych i promocyjnych. Projekt został przygotowany
w partnerstwie z 2 podmiotami krajowymi oraz z parterem norweskim. W przypadku
pozytywnej oceny wniosku projekt będzie realizowany od stycznia 2022 r. do kwietnia 2024 r.
W dniu 27 maja 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Pan Leszek Tabor podpisał z
Wojewodą Pomorskim umowę o udzieleniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej
Zakładu Karnego w Sztumie poprzez przebudowę drogi gminnej nr 218024.G ul.
Nowowiejskiego i drogi gminnej nr 218009.G ul. Gdańska w Sztumie.” Przyznane
dofinansowanie wynosi 50% wartości inwestycji, tj. 1 626 042,00 zł.
Trzy wnioski Miasta i Gminy Sztum złożone do Wojewody Pomorskiego w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na
przejściach dla pieszych zostały rekomendowane do dofinansowania. W ramach wniosków
zaplanowano przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Słonecznej w Sztumie (obok Szkoły
Podstawowej nr 1) i przejścia dla pieszych na ul. Reymonta w Czerninie (obok kościoła) oraz
budowę przejścia dla pieszych na ul. Akacjowej w Czerninie (przy przystanku
autobusowym). Łączna wartość 3 wniosków to 219 750 zł, z czego dofinansowanie może
wynieść 50% tej kwoty. Zatwierdzenie ostatecznej listy wniosków zaplanowane jest na III
kwartał 2021 r. Realizacja inwestycji rozpocznie się jeszcze w tym roku.
Samorząd Województwa Pomorskiego przyznał Gminie Sztum dotację na modernizację drogi
gruntowej Koślinka – Koniecwałd z wykorzystaniem płyt YOMB. To kolejny odcinek dróg
śródpolnych, który zostanie utwardzony w tej technologii. Na modernizację ok. 550 mb drogi
otrzymano dofinansowanie w wysokości 96 655,00 zł.
W dniu 8 czerwca unieważniono postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawców na
wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących terenów wytypowanych do rewitalizacji z
wykorzystaniem błękitno – zielonej infrastruktury na terenie Sztumu, dotyczy terenów przy ul.
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6.

7.

8.

9.

Spokojnej, Szkole Podstawowej nr 1 w Sztumie oraz Placu Wolności w Sztumie. W ramach
postępowania ofertowego wpłynęły 3 oferty, ceny złożonych ofert przewyższają kwotę
zaplanowaną na to zadanie. Jednocześnie w dniu 8 czerwca br. ogłoszono postępowanie
przetargowe na to zadanie. Otwarcie ofert zaplanowano na 25 czerwca br. Trwa badanie ofert i
ich ocena.
9 czerwca br. zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia
Architektów Polskich w sprawie wspólnego ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji
zagospodarowania Parku Miejskiego w Sztumie. Warsztaty połączone zostały z wizytacją terenu
Parku. Jest to już drugie spotkanie, pierwsze odbyło się w maju w wersji online. Wstępne
założenia dotyczą m.in. zagospodarowania terenu w błękitno – zieloną infrastrukturę.
W okresie sprawozdawczym Wykonawca dokumentacji projektowej dotyczącej prac
remontowych przy zabytkowej kapliczce zlokalizowanej przy ul. Reja w Sztumie zakończył
pracę i złożył dokumentację do odbioru. Trwa weryfikacja dokumentu.
W okresie międzysesyjnym została zawarta umowa na wykonanie systemu zbierania danych
dotyczących energii i wody. W ramach umowy wykonana będzie aplikacja internetowa dzięki,
której wszystkie niezbędne do zarządzania dane będą przechowywane w bazie danych. Dane
będą wpisywane przez zarządców danego budynku. Wykonanie aplikacji zostanie częściowo
sfinansowane z funduszu projektu BEACON.
Trwają pracę nad przygotowaniem koncepcji inwestycyjnej zmierzającej do
samowystarczalności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej w naszej gminie.
Opracowano model rzeźby terenu gminy oraz potencjalne możliwości produkcji energii ze
źródeł odnawialnych.

W zakresie kultury, sportu, zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi,
współpracy z zagranicą, turystyki i ochrony środowiska
1.

W okresie międzysesyjnym przyznano dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Michała
Archanioła w Postolinie dotację celową w wysokości 160 000 zł na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - dotyczy
Remontu muru przykościelnego na długości 132,37 m.b.– etap II - końcowy.

2.

01 czerwca br. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.,
ogłoszony 16 kwietnia 2021 r. Zadania, na które rozstrzygnięto nabór i podpisano umowy
dotyczą następujących obszarów: turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia,
ochrony środowiska i przyrody, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i
sportu na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów
grantowych realizowanych w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, służących realizacji zadań publicznych
Miasta i Gminy Sztum. W naborze stowarzyszenia złożyły 8 ofert. Wszystkie oferty zostały
rozpatrzone pozytywnie, podpisano 8 umów, przyznając dotacje na łączną kwotę 33.700,00 zł.

3.

W okresie międzysesyjnym 2 kluby sportowe złożyły sprawozdania częściowe z wykonania
przyznanej dotacji w zakresie rozwoju sportu, sprawozdania są analizowane, ich prawidłowe
rozliczenie oraz wydatkowanie 70 % wartości przekazanej w lutym transzy jest podstawą
wypłaty kolejnych transz dotacji.
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4.

W okresie międzysesyjnym wpłynęły 2 oferty w ramach trybu małych grantów. Oferty zostały
zamieszczone na stronie internetowej Sztumu do konsultacji.

V. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA 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 maju 2021 r.
3) Monitorowanie zapewnienia trwałości projektu przez Partnerów.
2. Projekt pn. „Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”:
1) Monitorowanie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, asystenta osoby starszej, asystenta
rodziny, Telemedycyny, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz
rozliczenie powyższych usług za m-c maj 2021.
2) 24.05 i 25.05.2021 r. – zorganizowano warsztaty dla opiekunów faktycznych ON.
3) 31.05.2021 r. – zorganizowano pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla opiekunów faktycznych
ON w wymiarze 2h.
4) 22.06.2021 r. – zorganizowano porady prawne w ramach Punktu Konsultacyjnego Poradnictwa
Rodzinnego dla 1 uczestnika w wymiarze 1h.
5) Zatwierdzenie częściowego wniosku o płatność za okres 01-03.2021 r. wraz z formularzem
„Monitorowanie uczestników”. Wszystkie przedstawione wydatki zostały uznane za
kwalifikowalne. Sporządzenie raportu kwartalnego z realizacji projektu.
3. Projekt „Kawa dla Seniora” – 215 seniorów posiada bony na kawę/herbatę.
4. Klub Integracji Społecznej (KIS) - edycja 2021:
26.05.2021 r. - zorganizowano spotkanie grupowe z psychologiem w wymiarze 1h/gr.
28.05.2021 r., 08.06.2021 r. – zorganizowano zajęcia edukacyjne w wymiarze 2h/gr.
14.06.2021 r. – zorganizowano grupę wsparcia z pracownikiem socjalnym w wymiarze 1h/gr.
15.06.2021 r. – zorganizowano spotkania indywidualne z psychologiem w wymiarze 1h/os.,
tj. w łącznym wymiarze 3h.
5) 18.06.2021 r. – zorganizowano spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym w wymiarze
1h/os.
6) Rozliczenie świadczonej usługi doradcy zawodowego w m-cu maju 2021 r. oraz zajęć
edukacyjnych.
7) 18.05.2021 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 maju oraz czerwcu 2021 r.
1)
2)
3)
4)

18 | S t r o n a

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

2) Rozliczenie działalności Klubu Senior+ w m-cu maju 2021 r., w tym m.in. weryfikacja list

obecności, frekwencji oraz poniesionych wydatków.
3) Weryfikacja dokumentacji z działalności Klubu Senior + za rok 2020 r. w celu przygotowania
do kontroli zaplanowanej na III kwartał 2021 r.
6. Projekt pn. ,,PRZEMOC-bądź ŚWIADOMY” w ramach Programu Osłonowego
„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie”:
1) ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie
jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie” – oferta została wybrana do dofinansowania. Wartość projektu wynosi 15 000,00 zł,
w tym kwota dofinansowania stanowi 10 000,00 zł.
2) przesłanie porozumienia wraz z zaktualizowanym kosztorysem i harmonogramem do MRiPS.
7. Projekt socjalny „Jesteśmy sobie potrzebni”
1) Rozpoczęcie realizacji projektu, w tym przygotowanie deklaracji i oświadczeń uczestników.
Kontakt z placówkami, w których zorganizowane zostanie wsparcie, tj. ŚDS w Czerninie
oraz SOSW w Uśnicach. Wartość projektu wynosi 9 900,00 zł.
8. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy
Sztum wydano 2911 Kart tradycyjnych. Liczba rodzin, które otrzymały SKDR wynosi 876.
9. Teleopieka, tzw. „Guzik życia” – 10 osób.
10.

cz.„Koperta życia” – 245 osób.

11.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021:
1) Monitorowanie 7 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, motywując do podjęcia leczenia.
2) Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) zostały zgłoszone 4
osoby.
3) Wobec 25 osób prowadzenie postępowania o leczenie odwykowe.
4) Odbycie 1 wspólnego oraz 9 indywidualnych posiedzeń GKRPA.
5) Punk Konsultacyjny „Krokus” w Sztumie świadczy porady prawnika, psychologa, terapeuty
ds. uzależnień. Udzielono 37 porad.
6) Wystosowano apel do wszystkich sprzedawców napojów alkoholowych o nie sprzedawanie
napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia.
12.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie:

1) Wszczęcie przez pracowników socjalnych 6 procedur „Niebieskie Karty”.
2) Zwołanie 25 grup roboczych w celu podjęcia działań na rzecz rodzin, w których stwierdzono
zjawisko przemocy.
3) 09.06.2021 r. - udział w posiedzeniu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie.
4) Praca z rodzinami, gdzie dochodzi do przemocy we współpracy z przedstawicielami GZI oraz
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członkami grup roboczych – 20 rodzin.
5) Złożenie w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie wniosku o wgląd w sytuację rodziny.
13.

Dział Realizacji Zadań Zleconych

1) W okresie od 19.05.2021 r. do 21.06.2021 r. Dział Realizacji Zadań Zleconych przyjął ogółem:
188 wniosków, wydał 729 decyzji/ informacji administracyjnych, obsłużył łącznie 302 osoby.
2) Wysokość wypłaconych wszystkich świadczeń w miesiącu maju 2021 r. wyniosła: 2.123.831,83
zł.
3) Wydano 7 zaświadczeń do wniosku o „czyste powietrze” o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na członka gospodarstwa domowego.
4) W okresie od 01.02.2021 r. do 21.06.2021 r. wpłynęło 1790 wniosków o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022, z czego 1648 wniosków
zostało rozpatrzonych, natomiast 49 wniosków przekazano do Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku celem ustalenia czy w przedmiotowych sprawach mają zastosowanie
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
5) Liczba świadczeniobiorców otrzymujących wypłaty na przykładzie m-ca maja 2021 r.:
a) zasiłki rodzinne

401 osoby

b) świadczenie rodzicielskie

36 osób

c) jednorazowa zapomoga

6 osób

d) świadczenia opiekuńcze

793 osoby

e) fundusz alimentacyjny

128 osób

f) dodatki mieszkaniowe i energetyczne

251 osoby

g) świadczenie wychowawcze

2977 dzieci

14.

Dział Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług.

1) W okresie międzysesyjnym sporządzono 186 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń
z pomocy społecznej.
2) W okresie międzysesyjnym z pomocy finansowej skorzystało 215 rodzin (474 osoby w rodzinie)
oraz z pomocy niefinansowej 117 rodzin (204 osoby w rodzinie). W roku 2021 r. z pomocy
finansowej i niefinansowej skorzystało 351 rodzin, tj. 709 osób w rodzinie, a świadczenie
przyznane decyzją otrzymały 364 osoby.
3) Przeprowadzono 120 wywiadów środowiskowych (od dnia 01.01.2021 r. – 641), podpisano 3
nowe kontrakty socjalne.
4) W schroniskach przebywało 8 klientów.
5) W DPS przebywało 13 mieszkańców MiG Sztum, a w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie
(RDP) przebywało 8 podopiecznych (w tym 6 z terenu naszej gminy).
6) Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 18 osób, natomiast w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 9 osób.

20 | S t r o n a

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

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 139 osób, w tym: 119 dzieci w wieku szkolnym
i przedszkolnym przyznaną posiada pomoc w formie finansowej, 16 dzieci w wieku szkolnym
i przedszkolnym przyznaną posiada pomoc w formie posiłku, 4 pozostałe osoby dorosłe
otrzymują pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej.
10) Ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych objęto 5 osób.
11) Bieżące wprowadzanie pracy socjalnej do Systemu Pomost. Świadczenie pracy socjalnej
narastająco od 01 stycznia 2021 r.: 147 rodzin (292 osoby), w tym świadczenie wyłącznie pracy
socjalnej, bez udzielenia pomocy finansowej: 68 rodzin (147 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) Dostawa żywności w ramach POPŻ dla 350 osób (ok. 7 ton żywności).
14) W pieczy zastępczej umieszczonych jest 30 dzieci, w tym 20 w zawodowej lub spokrewnionej
rodzinie zastępczej oraz 10 dzieci w Domu dla Dzieci. Odpłatność za rodzinę zastępczą za
miesiąc czerwiec br. wyniosła 9 209,75 zł, natomiast za pobyt w Domu Dziecka 15 750,28 zł.
15) Monitorowanie sytuacji osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uczestników DOW,
ŚDS, RDP w związku z pandemią.
16) 08.06.2021 r.- organizacja Pikniku Rodzinnego dla dzieci i rodzin objętych wsparciem MGOPS
w Sztumie. Łącznie w pikniku udział wzięło 11 rodzin (36 osób).
17) Sporządzenie sprawozdania w związku z zapytaniem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych dot. danych z realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki
Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 oraz Programu
„Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”.
18) Przekazanie dziecku z rodziny objętej pomocą społeczną roweru ufundowanego przez Redakcję
„Dziennika Bałtyckiego” w ramach akcji „ROWEREM PO ZDROWIE. POMÓŻMY
DZIECIOM Z POMORZA” organizowanym przez Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku,
wydawcę „Dziennika Bałtyckiego”.
19) Przygotowanie projektu uchwały RM w Sztumie w sprawie przyjęcia Strategii Integracji
i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Sztum na lata 2021-2030.
20) w dniu 01.06.2021 r. odbył się Sztumski Głos Profilaktyki/Dzień bez alkoholu. Szkoły włączyły
się w obchody ww. wydarzenia na terenie swoich placówek. Zostały wykonane zdjęcia. MGOPS
w Sztumie również włączył się w obchody. Z wydarzenia opracowano filmik, który został
zamieszczony na stronie internetowej MGOPS i FB Urzędu Miasta i Gminy Sztum.
21) Przeprowadzenie planowanej kontroli w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie w dniu
07.06.2021 r. Przygotowanie protokołu kontroli.
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22) Działania związane z programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 r., przygotowanie
umowy ze Stowarzyszeniem „Dar Serca”, rekrutacja uczestników programu.
23) Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego przez MGOPS w Sztumie wniosku PUW w Gdańsku
zwiększył kwotę dotacji w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” – zwiększony został
udział dotacji w realizacji zadania na 2021 r. z 60% do 80%.
24) Działania związane z wypoczynkiem letnim dzieci:
- miejsce wypoczynku dla dzieci z terenu Gminy Sztum od 26.06.2021 r. od 07.07.2021 r. –
Poronin woj. Małopolskie (16 miejsc) – zrekrutowanych 17 dzieci, w tym 1 rezerwa.
- miejsce wypoczynku dla dzieci z terenu Miasta Sztum od 08.07.2021 r. do 19.07.2021 r. –
Okuninka woj. lubelskie (13 miejsc) – zrekrutowanych 14 dzieci, w tym 1 rezerwa.
25) 16.06.2021 r. – udział w spotkaniu online w sprawie Modelu kooperacji pomiędzy instytucjami
pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejskowiejskich, rekomendacji wskazanych przez podmioty po pilotażu oraz przykłady praktycznych
rozwiązań w pracy z rodziną.
26) 18.06.2021 – udział w spotkaniu online - Pomorskiego Forum Rad Seniorów.
27) 11.06.2021 r.- organizacja wizyty studyjnej pracowników z GOPS Lubaczów w MGOPS w
Sztumie.
28) 22.06.2021 r.- organizacja wizyty studyjnej pracowników z Lidzbarka w MGOPS w Sztumie.
29) 24.06.2021 r.- organizacja wizyty studyjnej pracowników z GOPS Gruta w MGOPS w Sztumie.

VI. W ZAKRESIE OŚWIATY:
I.

Realizacja projektów i programów edukacyjnych
1. Projekt RPPM.03.01.00-IZ.00-22-0060/18 pn. Mam tę moc - upowszechnianie i

podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego WP na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 614 676,92 zł w tym
dofinansowanie w wysokości 522 475,38 zł oraz wkład własny w kwocie 92 201,54 zł. Projekt
realizowany będzie do 30 czerwca 2021 roku.
Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie miejsc
przedszkolnych dla 10 dzieci 3-4 letnich w Punkcie Przedszkolnym w Nowej Wsi oraz
zapewnienie atrakcyjnej, wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 5 przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum. W ramach projektu zaplanowano:
 organizację specjalistycznych zajęć (m.in.: zajęć logopedycznych, korekcyjnokompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć kształtujących kompetencje emocjonalnospołeczne, terapii pedagogicznej) dla dzieci w wielu 3-6 lat uczęszczających do Publicznego
Przedszkola w Sztumie, w Czerninie, w Gościszewie, do Oddziału Przedszkolnego i Punktu
Przedszkolnego w Nowej Wsi,
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 organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne (m.in.:
zajęcia językowe, pogotowie dydaktyczne, warsztaty naukowo-techniczne, zajęcia
matematyczno-przyrodnicze, zajęcia programowania, wyjazdy edukacyjne) dla dzieci w
wieku 3-6 lat uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Sztumie, w Czerninie, w
Gościszewie, do Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego w Nowej Wsi,
 organizację szkoleń dla nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu indywidualnej pracy z
dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 organizację szkoleń dla nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności w posługiwaniu
się technologią informacyjno-komunikacyjną oraz stosowania nowoczesnych metod i form
pracy sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych,
 doposażenie przedszkoli w nowoczesny sprzęt multimedialny i komputerowy oraz pomoce
dydaktyczne i zabawki, a także meble i materiały papiernicze.
Działania realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
narzędzi TIK i aktywizujących metod pracy.
W okresie międzysesyjnym w ramach projektu:
 rozliczono szkolenie pn.: Gimnastyka wyobraźni – metoda Storyline, Praktyczne ćwiczenia
przygotowujące dzieci do twórczej aktywności, Kinezjologia edukacyjna; zorganizowane w
dniu 22 maja dla 16 nauczycieli przedszkoli;
 zrealizowano szkolenia w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających
kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności pn.:
”Kreatywny przedszkolak – przedsiębiorczy dorosły. Ćwiczenia z zakresu selekcjonowania,
oceniania dobrych koncepcji oraz łączenia i wzbogacania pomysłów”. W szkoleniu
uczestniczyło 16 nauczycieli z 4 ośrodków wychowania przedszkolnego. Wartość
zamówień ok. 2 350,00 zł.
 monitorowano wskaźniki rezultatu bezpośredniego, odnotowującego efekt wsparcia
bezpośredniego po zakończeniu realizowanych szkoleń. Porównywano osiągnięte efekty
nauczania z efektami założonymi w projekcie. Obserwacja wykorzystania przez nauczycieli
nowych umiejętności nabytych podczas szkoleń,
 prowadzono nadzór finansowy nad projektem oraz obsługę finansową projektu,
 rozpoczęto pracę związane z przygotowaniem wniosku o płatność końcową.
2. RPO WP 2014-2020 Projekt pn. Pomorskie Żagle Wiedzy – kształtowanie kompetencji

kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na
lata 2014-2020.
Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkół podstawowych poprzez kompleksowe
wspomaganie rozwoju pięciu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Miasto i Gmina Sztum, rozumiane jako ścisłe zespolenie systemu wsparcia nauczycieli ze
zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły.
W ramach działań zaplanowana została organizacja zajęć pozalekcyjnych i warsztatów
kształtujących kompetencje kluczowe dla 70 uczniów w oparciu o treści edukacji morskiej i
żeglarskiej, organizacja zajęć z doradztwa zawodowego promujących zawody związane z branżą
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morską i nadmorskim położeniem regionu, organizację praktycznych zajęć żeglarskich oraz
wyjazdów edukacyjnych do instytucji związanych z edukacją morską i żeglarską, organizację
wydarzeń i festynów koncentrujących się wokół treści morskich, a także organizację szkoleń
doskonalących oraz sieci współpracy i doskonalenia dla 9n-li w zakresie stosowania
nowoczesnych metod i form pracy z elementami TIK ukierunkowane na rozwijanie kompetencji
kluczowych u uczniów poprzez Edukację morską i żeglarską.
Planowany okres realizacji projektu: 01.06.2021 roku – 31.12.2022 roku.
Wartość dofinansowania na jaką został złożony wniosek: 197 400,00 zł.
Wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i został przekazany
do etapu negocjacji. Z uwagi na powyższe przygotowano wyjaśnienia i odpowiedzi na uwagi
członków komisji zawarte w kartach oceny projektu
3. RPO WP 2014-2020 Projekt pn. 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.
Planowany okres realizacji projektu: 01.06.2021r. – 30.06.2023r.
Wartość dofinansowania na jaką został złożony wniosek: 960 838,46 zł
Wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i został przekazany
do etapu negocjacji. Z uwagi na powyższe przygotowano wyjaśnienia i odpowiedzi na uwagi
członków komisji zawarte w kartach oceny projektu
4. W ramach Rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole” 2021:
Wniosek o pozyskanie wsparcia finansowego na zakup sprzętu i wyposażenia kuchni i stołówek
szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie został pozytywnie zaakceptowany. Całkowita
wartość zadanie wynosi 100.000 zł. Wkład własny stanowi 20% całkowitej wartość zadania.
W dniu 22 czerwca 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podpisał z Wojewodą
Pomorskim umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania.
5. Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
Przygotowano wstępne dane o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem w roku
szkolnym 2021/2022. Wnioskowana kwota dotacji dla 24 uczniów wynosi 7050,00 zł.
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II.

Realizacja działań związanych z obsługą administracyjno-finansową szkół oraz zadań
własnych gminy w zakresie oświaty.
1. Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum:
 wydano decyzje administracyjne w sprawie zmiany decyzji w sprawie przyznania
stypendium w formie świadczenia pieniężnego za okres od stycznia do czerwca 2021 roku.
Łączna kwota przyznanych stypendiów wyniosła 39.188,00 zł.
2. Realizując obowiązki w zakresie zapewnienia dowożenia i opieki uczniów
niepełnosprawnych:
 rozliczono koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej uczniów niepełnosprawnych
uczęszczających do SOSW w Barcicach i Uśnicach,
 dokonano zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego przez rodzica/opiekuna
prawnego własnym środkiem transportu, uwzględniając w niej liczbę kilometrów z miejsca
zamieszkania do szkoły oraz średnią cenę paliwa w gminie na dany rok szkolny, dokonano
zwrotu przewoźnikowi za dowozu do szkoły i zapewnienia opieki podczas dowozu dla
ucznia niepełnosprawnego.
3. Realizując obowiązki w zakresie wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe:
 otrzymano dotację w wysokości 195.864,00 zł w celu wyposażenia szkół w podręczniki, i
materiały ćwiczeniowych dla uczniów klas I - VIII na rok szkolny 2021/2022. Wysokość
dotacja została ustalona na podstawie informacji złożonych przez dyrektorów szkół.
4. Zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2020

roku, poz. 910, ostatnia zamiana: Dz. U. z 2021 roku, poz. 619) wskazano rodzicom dzieci
zakwalifikowanych, lecz nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Kubusia
Puchatka w Sztumie z powodu braku miejsc, możliwość skorzystania z edukacji przedszkolnej
w Publicznym Przedszkolu w Czerninie. Przedszkole jest czynne w godzinach: 6.30 – 16.00,
jest to przedszkole o bardzo zbliżonym czasie pracy.
5. Udzielono odpowiedzi w trybie udostępnienia informacji publicznej na wniosek w zakresie
zmniejszenia tygodniowego wymiaru lekcji religii szkół i przedszkoli z terenu Miasta i Gminy
Sztum.
6. Zakończono stosunki pracy z nauczycielami zawarte na zastępstwo do końca roku szkolnego.
7. Wypłacono nauczycielom i nauczycielom emerytom pomoc zdrowotną. Wnioski były

składane w terminie do 15 maja 2021 roku.
8. Przygotowano sprawozdanie OS-29/k Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na

ochronę środowiska i gospodarkę wodną za Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II w
Sztumie do GUS.
9. Przygotowano wniosek do Archiwum Państwowego o wyrażenie zgody na wybrakowanie

dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w składnicy akt Miejsko-Gminnego Zespołu
Oświaty. Dokumentacja niearchiwalna wytypowana do brakowania utraciła znaczenie, w tym
wartość dowodową.
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10. Sprawdzono rozliczenia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw dla wszystkich

jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum za okres
maj-czerwiec 2021 roku.
11. Naliczono i wypłacono dotację dla niepublicznych przedszkoli na miesiąc czerwiec 2021.
12. Przygotowano sprawozdania INF- 1 dla PFRON za miesiąc maj 2021 roku dla placówek.
13. Wysłano do Pomorskiego Kuratora Oświaty wnioski o przedłużenia stanowiska dyrektora

szkół: Zespół Szkół w Czerninie, Zespół Szkół w Gościszewie, Szkoła Podstawowa w Nowej
Wsi.
14. W dniu 2 czerwca 2021 roku pracownicy MGZO wzięli udział w webinarium pn.: Organizacja

dowozu uczniów do szkół.
15. W dniu 10 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli. Tematem

spotkania były m.in.: realizacja projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022,
planowanie działań wspierających uczniów, rodziców i nauczycieli po powrocie do szkoły oraz
promocja szczepień.
16. W dniu 16 czerwca 2021 roku odbyło się Walne zebranie członków Międzyzakładowej Kasy

Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie.
17. Przygotowano projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie
Sztum w roku szkolnym 2021/2022. Uchwała stanowi podstawę do zwrotu rodzicom dzieci
niepełnosprawnych kosztów przewozu do szkół, jeśli wystąpią z takim wnioskiem.
18. W Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) dla podobszaru Opieka nad dziećmi do lat 3 (OP-

3) do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego sporządzano informację dot. czasowego
ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Sprawozdanie jest cykliczne.
Sporządza się je w każdy poniedziałek od 12.10.2020 roku. W sprawozdaniu informujemy o
częściowym lub całkowitym zamknięciu żłobka jeśli takie miało miejsce w okresie
sprawozdawczym.
19. Ogłoszono postępowanie przetargowe na Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum do
szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum w
latach szkolnych 2021/2022. Termin składania ofert upływa w dniu 30.06.2021 roku o godz.
11:00.
20. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację instalacji
wodociągowej przeciwpożarowej w celu poprawy wydajności hydrantów wewnętrznych w
budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie. Zgodnie z ofertą Wykonawcy koszt wykonania
dokumentacji wyniesie 9.840 zł. Przedmiot umowy będzie obejmował wykonanie
wielobranżowego projektu instalacji wodnej hydrantowej wraz z zestawem pompowym
podnoszenia ciśnienia wody i przystosowaniem instalacji elektrycznej na terenie budynku
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie. Czas realizacji zadania do dnia 31.07.2021 roku.
III.

Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:

 Uczestnicy projektu „Być jak Ignacy” organizowanym przez Fundację PGNiG im. Ignacego
Łukasiewicza ukończyli ostatni etap projektu. Zmierzyli się z wirtualnym światem,
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technologią przyszłości, sztuczną inteligencją i programowaniem. Zadanie konkursowe
polegało na przygotowaniu projektu odpowiadającego na pytanie: Jak nowa technologia i
technologia przyszłości może pomóc ludziom w codziennym życiu?
W dniu 26.06.2021 roku – klasy I-III zaprezentowały w formie nagrań klasowe
przedstawienia z okazji Dnia Matki.
W dniu 27.06.2021 roku – udział uczennic z klasy III B w konkursie Fundacji FABRYKA
SZTUKI pt.: „ Jak wygląda muzyka”. W tym roku inspiracją dla uczniów do tworzenia dzieł
był utwór „Życzenie" Fryderyka Chopina.
W dniu 30.05.2021 roku – szkolny klub gier planszowych Pionkolandia wzbogacił się o nowe
gry od wydawnictwa Goliath w ramach akcji Paka od Goliatha.
W dniu 31.05.2021 roku – uczniowie klasy VIB i VID uczestniczyli w lekcji online
bezpieczeństwie w sieci. Lekcje zostały zrealizowane w ramach projektu
„Bakcyl”(Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży). Główne zagadnienia, które
zostały poruszone w trakcie lekcji to: Bezpieczne hasła - trudne do złamania, ale łatwe do
zapamiętania. Bezpieczna tożsamość w Internecie. Co należy zrobić, aby chronić swoją
prywatność i nie narażać się na cyberprzemoc? Catfishing, czyli kradzież tożsamości.
Bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych. Phishing - na czym polega i jak się
przed nim chronić? Jak zachować się w sytuacji, kiedy padniemy ofiarą cyberprzemocy?
W dniu 01.06.2021 roku – w ramach akcji Zryw Wolnych Serc szkoła włączyła się w
ogólnopolski zryw wzmacniania twórczej profilaktyki. Podczas akcji odczytano odezwę,
wykonano gest bicia serca przez 60 sekund, promując w ten sposób wolność od uzależnień,
przemocy i obojętności na drugiego człowieka.
W dniu 01.06.2021 roku – odbyły się klasowe imprezy z okazji Dnia Dziecka.
W dniu 02.06.2021 roku – w ramach zajęć dodatkowych z doradztwa zawodowego
„Kreatorzy kariery” uczniowie klas VII uczestniczyli w wirtualnym spacerze po Fabryce
Wedla, najbardziej czekoladowego miejsca w Polsce. Dzięki możliwościom wirtualnego
zwiedzania uczniowie mieli możliwość obejrzeć galerię rzeźby z czekolady, dowiedzieli się
jak powstaje czekolada i kultowe Ptasie Mleczko. Nie zabrakło też ciekawostek o
pracownikach firmy, którzy każdego dnia kontynuują dziedzictwo Wedlów.
W dniu 07.06.2021 roku – uczniowie wzięli udział w konkursie na najciekawsze zdjęcia z
okazji Dnia Dziecka 2021 pt. „Zrób zdjęcie radości” ogłoszonym przez Rzecznik Praw
Dziecka Mikołaja Pawła Pawlaka. Prace będą oceniane odrębnie w czterech kategoriach
wiekowych Konkurs trwa do 30 czerwca.
Uczniowie klasy VII c wzięli udział w akcji propagującej działania na rzecz ochrony naszej
planety „Głos w słusznej sprawie”.
Ogłoszono wyniki I Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezja Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego. W kategorii klas 7-8 udział wzięło 111 uczniów. III miejsce – zajęła Julia
Strąk kl. 7.
W dniu 08.06.2021 roku – uczniowie: Zuzanna Glosa i Cyprian Piróg po raz pierwszy wzięli
udział w Europejskim Quizie Finansowym dla młodzieży w wieku 13-15 lat. Przeszli do
etapu wojewódzkiego. Europejski Quiz Finansowy to konkurs wiedzy z zakresu finansów i
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zainicjowany przez Europejską Federację Bankową.
Organizatorem Konkursu w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze
Związkiem Banków Polskich.
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 W dniu 09.06.2021 roku – odbyło się spotkanie klasy IVA z st. sierż. Paweł Łyko. Tematem
spotkania była odpowiedzialność karna za swoje czyny oraz cyberprzemoc, która w
dzisiejszych czasach może dotknąć każdego z uczniów. Zwrócono uwagę na fakt, że
wszystko co pisze się w Internecie pozostaje tam na zawsze. Ponadto uczniowie dowiedzieli
się, czym są przemoc i agresja oraz jakie zachowania świadczą, iż jesteśmy ich świadkami.
 W dniu 10.06.2021 roku – uczniowie klasy VIIC spotkali się z Panią Martą Winkiel absolwentką szkoły, a obecnie studentką Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na
Wydziale Medycznym i Stomatologii – kierunek lekarski przedstawiła młodzieży ścieżkę
swojego wyboru zawodowego, opowiedziała o swoich młodzieńczych marzeniach, studiach
medycznych oraz o zawodzie lekarza, który jest zawodem publicznego zaufania. Przyszła
lekarka zachęcała uczniów aby świadomie, zgodnie ze swoimi predyspozycjami
zawodowymi wybierali swoją przyszłą pracę.
 W dniu 14.06.2021 roku – odbyła się LETNIA LOTERIA FANTOWA! na dziedzińcu
szkoły.
 W dniu 16.06.2021 roku – klasy VII B i C uczestniczyły w integracyjnym rajdzie na
Sztumskim Polu.
 W dniu 17.06.2021 roku – zakończył się Ogólnopolski Program Edukacyjny „Dobrze Jemy
ze szkołą na widelcu”, w którym szkoła aktywnie uczestniczyła i otrzymała podziękowanie
za udział w programie.
 W dniu 18.06.2021 roku – klasy drugie zwiedziły Muzeum Etnograficzne we Wdzydzach
Kiszewskich oraz Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Oba skanseny przeniosły dzieci do
przeszłości, dając możliwość pozyskania wiedzy o dawnych sposobach komunikacji,
początkach kolejnictwa oraz codziennym życiu ludzi.
 W dniu 18.06.2021 roku – klasy drugie w ramach zajęć edukacyjnych miały możliwość
zapoznać się z trudną i odpowiedzialną pracą strażaka. Na początku dzieci obejrzały
nowoczesny sprzęt, jakim posługują się strażacy w swojej codziennej pracy. Wielką atrakcją
dla wszystkich było wejście do „Spalonego pokoju”, który imitował prawdziwy pożar.
 W dniu 18.06.2021 roku – klasa VIe wybrała się na rajd pieszy wokół Jeziora Sztumskiego.
Młodzież aktywnie uczestniczyła w zabawach "Kalambury" i "Murarz". Na koniec był
poczęstunek w Pizzerii Fantazja.
 W dniu 28.06.2021 roku – odbyło się spotkanie przyszłych uczniów i uczennic klas
pierwszych wraz z rodzicami. Dzieci będą miały okazję spotkać się ze swoimi paniami
nauczycielkami.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:

 W maju 2021 roku – zorganizowano Międzygminny Konkurs Fotograficzny „Przyroda w
obiektywie”.
 W maju 2021 roku – odbyła się kontrola realizacji Programu dla Szkół przez Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 W okresie maj – czerwiec 2021 roku – zorganizowano Gminny konkurs plastyczny – w
ramach realizacji Programu dla szkół – owoce, warzywa, mleko, przetwory mleczne dla klas
1-5.
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 W dniu 28.05.2021 roku – odbyły się warsztaty dla klas 2-3 Programu dla Szkół – Żywa
lekcja przyrody.
 W dniu 31.05.2021 roku – odbył się szkolny konkurs dla klas 3 „Jestem Mistrzem Pięknego
Czytania”.
 W czerwcu 2021 roku – zorganizowano szkolny Konkurs Wiedzy dla klas 3 „Asy z trzeciej
klasy”.
 W dniu 01.06.2021 roku – uczniowie wzięli w akcji Zryw serc oraz odbyły się szkolne
obchody Dnia Dziecka.
 W dniu 02.06.2021 roku – uczniowie klasy 4b wzięli udział w wycieczce do gdańskiego zoo.
 W dniu 02.06.2021 roku – uczniowie klasy 2b wzięli udział w warsztatach z okazji Dnia
Dziecka zorganizowanych przez Bibliotekę Miejską.
 W dniach 07-17.06.2021 roku – uczniowie klas 4-7 wzięli udział w żywej lekcji historii na
Zamku w Sztumie.
 W dniu 07.06.2021 roku – uczniowie otrzymali wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie
Recytatorskim „Poezja K.K.Baczyńskiego”.
 W dniach 09-11.06.2021 roku – odbyły się wyjazdy: do Sztutowa – klasa 8d, na warsztaty
kulinarne w Kole Gospodyń Wiejskich w Czerninie – klasa 4b, do Stajni Iskra – klasa 6d, do
Klimbergowic – klasa 7a oraz wyjście do kina na seans filmowy.
 W dniu 13.06.2021 roku – uczniowie wzięli udział w Mistrzostwach Polski Młodzików w
Wielobojach zajmując 5 miejsce.
 W dniu 14.06.2021 roku – odbył się wyjazd klasy 8e do Parpar na warsztaty przyrodnicze.
 W dniu 15.06.2021 rok – zostały odebrane nagrody za udział w 10 edycji Ogólnopolskiego
Maratonu Czytelniczego – wyróżnienie i 2 finalistki.
 W dniu 15.06.2021 roku – odbył się wyjazd integracyjny klasy 6c do Bednarzówki oraz rajd
do Białej Góry i warsztaty przyrodnicze klasy 4a.
 W dniu 15.06.2021 roku – odbyło się podsumowanie innowacji z wychowania fizycznego –
jazda na rolkach.
 W dniu 16.06.2021 roku – uczniowie klas 4-8 obejrzeli wystawę w Sztumskim Centrum
Kultury Świat kobiet w PRL-u.
 W dniu 16.06.2021 roku – uczniowie klas 4b wzięli udział w warsztatach kulinarnych w
ramach innowacji „Wiem co jem”.
 W dniu 17.06.2021 roku – klasa 5 wzięła udział w grze terenowej.
 W dniu 17.06.2021 roku – odbył się teoretyczny egzamin na kartę rowerową.
 W dniu 17.07.2021 roku – uczniowie zajęli IV miejsce w XIII Wojewódzkiej Spartakiadzie
Lekkoatletycznej „Dysk Pomorski”.
 W dniu 17.06.2021 roku – klasa 8c wzięła udział w warsztatach plastycznych w klubie
Animator Senior Plus.
 W dniu 18.06.2021 roku – klasy 4 i 5 wzięły udział w Żywej lekcji przyrody.
 W dniach 16-18.06.2021 roku – odbyły się spotkania profilaktyczne z policjantami w ramach
akcji bezpieczne wakacje, bezpieczne spędzanie wolnego czasu.
 W dniach 17-18.06.2021 roku – realizacja założeń Programu dla szkół - Zdrowe odżywianie,
znaczenie warzyw i owoców w codziennej diecie dziecka. Piramida zdrowia - nawyki
właściwego i racjonalnego odżywiania się.
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 W dniu 20.06.2021 roku – udział w Finale Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi –
uczniowie zdobyli 6 miejsce skok w dal, 8 miejsce w rzucie piłeczką palantową.
 W dniu 21.06.2021 roku – odbył się rajd integracyjny klasy 8c oraz wyjazd integracyjny do
Leśniczówki Wilki klasy 7c.
 W dniach 21-24.06.2021 roku – przeprowadzono godziny wychowawcze pod hasłem
Bezpieczne Wakacje.
 W dniu 21.06.2021 roku – uświadomienie uczniom negatywnego wpływu używek na zdrowie
fizyczne i psychiczne oraz społeczne funkcjonowanie człowieka.
 W dniach 22-24.06.2021 roku – ćwiczenia praktyczne dot. bezpieczeństwo w czasie
wakacyjnego odpoczynku, zasady zachowanie nad wodą, w lesie, w górach.
 W dniu 22.06.2021 roku – wyjście do kina na film Cruella – klasy siódme.
 W dniu 22.06.2021 roku – odbyło się zebranie nowych wychowawców z rodzicami uczniów
przyszłorocznych klas czwartych.
 W dniu 23.06.2021 roku – odbyły się wyjścia i rajdy integracyjnej klas V i VI.
 W dniu 23.06.2021 roku – odbył się praktyczny egzamin na kartę rowerową.
 W dniu 24.06.2021 roku – odbyły się zajęcia z wychowawcą – pożegnanie szkoły.
 W dniu 25.06.2021 roku – uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego
3. Zespół Szkół w Czerninie:

 W dniu 26.06.2021 roku – w przedszkolu obchodzono Światowy Dzień Pszczół. Odbyło się
spotkanie z pszczelarzem na temat pożyteczności pszczół, pokonywania strachu przed
owadami oraz pomoc pszczołom w ich przetrwaniu.
 W dniu 28.05.2021 roku – uczniowie klasy I uczestniczyli w warsztatach "Od ziarenka do
bochenka" w Szkole Łacińskiej w Malborku.
 W dniu 28.05.2021 roku – klasa VIA wzięła udział w integracyjnych podchodach
zorganizowanych przez instruktorki z Gospodarstwa Agroturystycznego INNY ŚWIAT w
Krastudach.
 W dniu 28.05.2021 roku – w przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantami. Dzieci zostały
zapoznane z pracą policjantów oraz otrzymały odblaski i kamizelki odblaskowe.
 W dniu 01.06.2021 roku – uczniowie włączyli się w obchody VI edycji Sztumskiego Głosu
Profilaktyki zorganizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie.
Wydarzeniem rozpoznawczym tych obchodów jest Zryw Wolnych Serc.
 w dniu 01.06.2021 roku – w przedszkolu obchodzono Dzień Dziecka.
 W dniu 09.06.2021 roku – przedszkolaki odwiedziły Komendę Straży Pożarnej w Sztumie.
Strażacy opowiadali o swojej pracy, pokazali sprzęt, zademonstrowali próbny alarm.
 W dniach 15-16.06.2021 roku – klasy 6b i 7b wzięły udział w warsztatach zorganizowanych
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Czerninie.
 W dniu 16.06.2021 roku – uczniowie klas I – III oraz dzieci z grup przedszkolnych wzięły
udział w interaktywnym przedstawieniu on-line pt.: ,,Alicja w Krainie Czarów. Urodziny
Alicji”.
 Uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym „Mleko, warzywa i owoce mają magiczne
moce” i zdobyli tytuł laureata: Wojciech Pietrzak II b, Mateusz Jaroszczuk kl. I, Julia Korc
kl. V.
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 18 uczniów wzięło udział w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci z terenów
wiejskich „Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.
Tegoroczna edycja poświęcona była działaniom prewencyjnym KRUS na przestrzeni 30 lat.
Niezmiennie celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i
zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Komisja konkursowa przyznała miejsca i
wyróżnienia w etapie regionalnym: I miejsce- Zuzanna Wabiszczewicz kl.2 a, II miejsce Lena Pobran kl 2 b, wyróżnienia : Amelia Łyczkowska, Sandra Borzeszkowska.
 W Międzygminnym Konkursie Fotograficznym dla klas I-III zorganizowanym przez Szkołę
Podstawowa Nr 2 w Sztumie pn. „Przyroda w obiektywie” wzięło udział 6 uczniów. Tytuł
laureatów otrzymali: Marcel Bruś, Małgorzata Maczyszyn, Aleksander Mittelstaadt,
Michalina Powierza, Amelia Łyczkowska.
4. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:















od 17.05.2021 roku – nauka odbywała się w trybie stacjonarnym.
udział w akcji KPP Sztum „Uczę się bezpieczeństwa” (w ramach akcji przeprowadzono
miedzy innymi konkurs plastyczny – trzy prace uczniów szkoły zostały zakwalifikowane do
etapu wojewódzkiego).
udział w ogólnopolskim konkursie „Word of languages for kids” (I i III miejsce w kraju dla
uczniów klasy II).
W dniu 31.05.2021 roku – udział w gminnym konkursie „Przyroda w obiektywie” (5 nagród).
W dniu 01.06.2021 roku – udział w akcji sztumskiej Głos Profilaktyki
W dniu 01.06.2021 roku – klasowe obchody Dnia Dziecka.
W dniu 07.06.2021 roku – udział w gminnym konkursie plastycznym „Mleko, warzywa,
owoce mają magiczne moce”.
W dniu 17.06.2021 roku – odbyła się rada klasyfikacyjna.
W dniach 18 i 21.06.2021 roku – odbyły się wycieczki dzieci do kina w Sztumie.
W dniu 23.06.2021 roku – klasy VII wzięły udział w wycieczce do Malborka.
W dniach 23-24.06.2021 roku – odbyły się gry i zabawy integracyjne oraz ognisko dla klas
I-III i VIII.
W dniu 25.06.2021 roku – odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

5. Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie:








W dniu 26.05.2021 roku – obchodzono Dzień Mamy i Taty poprzez zamieszczenie życzeń
na grupowych fb w postaci nagranych występów przygotowanych z okazji Dnia Mamy i Taty.
W dniu 31.05.2021 roku – dzieci z Klubu Ekoludków (3-latki i dwie grupy 4-latków) w
ramach realizacji projektu ekologicznego „O naszą ziemię dbamy i przyrodę ochraniamy”
obchodziły Dzień Bociana Białego.
W dniach 28.05.2021 roku i 01.06.2021 roku – dzieci z grupy 6-latków i 5-6-latków wzięły
udział w logopedycznym konkursie recytatorskim „Magiczny świat słowem malowanywiersze Jana Brzechwy” organizowanym przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w
Sztumie.
W dniu 01.06.2021 roku – odbyły się obchody Dnia Dziecka.
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W dniach 02.06. i 04.06.2021 roku – w ramach realizowanego projektu grupowego „W
świecie emocji 3-latka” w grupie trzylatków odbyły się zajęcia na temat „Każdy z nas jest
inny, w każdym człowieku jest coś dobrego” oraz „Jesteśmy tolerancyjni – co to jest
tolerancja”.
W dniach 04, 07 i 08.06.2021 roku – dzieci z Klubu Ekoludków (3-latki i dwie grupy 4latków) w ramach realizacji projektu ekologicznego „O naszą ziemię dbamy i przyrodę
ochraniamy” obchodziły Światowy Dzień Ochrony Środowiska.
W dniach 08-09.06.2021 roku – dzieci z dwóch grup 5-6-latków obchodziły Dzień
Przyjaciela.
W dniu 09.06.2021 roku – w grupie 3-latków zrealizowano zadanie pt. „Dbam o środowisko
i oszczędzam pieniądze” w ramach ogólnopolskiego Programu Kubusiowi Przyjaciele
Natury.
W dniu 10.06.2021 roku – grupa 3-latków zdobyła certyfikat „Kubusiowi Przyjaciele
Natury”.
W dniu 11.06.2021 roku – w grupie 4-latków odbyły się zajęcia pt. „Dbamy o naturę” –
podsumowanie ogólnopolskiego programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
W dniu 11.06.2021 roku – w grupie 3-latków odbyły się zajęcia podsumowujące projekt
grupowy „Zdrowy przedszkolak”.
W dniu 11.06.2021 roku – dzieci z grupy 5-latków w ramach współpracy z rodzicami odbyły
wycieczkę do rodzinnego gospodarstwa w Białe Górze.
W dniu 14.06.2021 roku – w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu „Miś Bajkuś w
krainie Bajkoterapii”, w grupie 5-6-latków przeprowadzono zajęcia pt. „Dobry przyjaciel”.
W dniu 16.06.2021 roku – wszystkie grupy brały udział w interaktywnym spotkaniu z bajką
„Alicja online” zaprezentowanym przez Katolicki Teatr z Krakowa.
W dniu 16.06.2021 roku – w grupie 4-latków przy zaangażowaniu rodziców odbyły się
„Urodziny w przedszkolu”.
W dniu 16.06.2021 roku – w grupie 6-latków, w ramach grupowego projektu „W zdrowym
ciele zdrowy duch” odbył się trening piłkarski.
W dniu 16 i 18.06.2021 roku – w ramach realizowanego projektu „Razem przez cztery pory
roku”, w grupie 3-latków odbyły się zajęcia „Piaskownica na tacy” – zabawy sensoryczne
oraz „Fale oceanu w butelce” – doświadczenia i zabawy badawcze.
W dniu 16.06.2021 roku – w grupie 4-latków zrealizowane zadanie pt. „Dbam o środowisko
i oszczędzam pieniądze” w ramach ogólnopolskiego Programu Kubusiowi Przyjaciele Natury
W dniu 17.06.2021 roku – w grupie 4-latków odbyło się podsumowanie grupowego projektu
„Misiaki to czyste dzieciaki”.
W dniu 17.06.2021 roku – grupa 4-latków uczestniczyła w grupowym „Pikniku z rodzicami
i dziećmi”.
W dniu 18.06.2021 roku – w grupie 5-latków, w ramach realizacji projektu grupowego
„Zmierz uczucia”, odbyły się zajęcia sprawa „Miłość”.
W dniu 18.06.2021 roku – grupa 6-latków nagrała przedstawienie „Dawno, dawno temu …”
w ramach podsumowania grupowego projektu „W czasach średniowiecza”.
W dniu 18.06.2021 roku – dzieci z grupy 5-latków wykonały w ramach współpracy z
biblioteką plakat z motywem Smerfa.
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W dniu 18.06.2021 roku – na grupowym fb nauczycielki z grupy 6-latków zamieściły film z
przedstawieniem w wykonaniu dzieci „Dawno, dawno temu …”.
W dniach 17, 18.06, 24 i 30.06.2021 roku – dzieci z dwóch grup 4-latków i z dwóch grup 5latków odbyły pieszą wycieczkę do Biblioteki Miejskiej w Sztumie w celu zapoznania się z
pracą w bibliotece, wypożyczenia książek.
W dniu 19.06.2021 roku – w grupie 6-latków odbyła się uroczystość grupowa Zielona Noc.
W dniu 21.06.2021 roku – w grupie 4-latków odbyło się podsumowanie projektu grupowego
„Zmierz uczucia”.
W dniu 21.06.2021 roku – dzieci z grupy 3-latki wyszły do Sztumskiej Biblioteki Miejskiej
na podsumowanie projektu „Wędrująca Bilioteczka”.
W dniach 21 – 25.06. 2021 roku – w grupie 5-latków nauczycielki przeprowadziły w ramach
grupowego projektu „Mali kucharze” konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców „Zdrowo żyję,
zdrowo jem”.
W dniu 23.06.2021 roku – na stronie grupowej 3-latków opublikowano wirtualną
niespodziankę w postaci filmiku z okazji Dnia Ojca.
W dniu 23.06.2021 roku – w grupie 5-latków odbyło się zebranie z rodzicami.
W dniu 24.06.2021 roku – uroczyste zakończenie roku i pożegnanie 6-latków w sali kinowej.
W dniu 25.06.2021 roku – dzieci z grupy 5-latków obchodziły Dzień Smerfa.

VII. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM KULTURY

SZTUMSKIEGO

Działania Sztumskiego Centrum Kultury:
- Stała dbałość o powierzony sprzęt, pomieszczenia i otoczenie obiektów (m.in. porządki w
pomieszczeniach magazynowych i pracowniach, pielęgnacja murawy i inne prace konserwatorskie
na Stadionie Miejskim),
- Udział w przygotowaniu strategii Miasta i Gminy Sztum 2020-2030,
- Przygotowanie założeń planu pracy w obszarze promocji miasta i gminy,
- Sukcesywne uzupełnianie kalendarza imprez na 2021 r.,
- Otwarcie wystawy 1 czerwca „Świat dziecka w PRL-u” w Galerii SCK kontynuacja wystawy
„Świat kobiet w PRL-u”
- Rozstrzygnięto zapytania ofertowe na ochronę osób i mienia w wydarzeniach zaplanowanych na
2021 r.
- Przygotowanie plakatów oraz voucher-rów na seanse filmowe z okazji Dnia Dziecka (5-6 czerwca
2021).
- Przygotowywanie pracy nad projektem „UTW dla społeczności” (stworzenie ogródka społecznego
prowadzonego przez seniorów)- podpisanie umowy dotacyjnej na grant, realizacja zadania.
21.06.2021 uroczyste otwarcie i spotkanie podsumowujące dotychczasowe prace.
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- Przygotowanie planów i scenariuszy imprez (NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2021 oraz X
JUBILEUSZOWY Festiwal Teatrów Ulicznych, Sztumska Noc Bluesowa, Dni Ziemi Sztumskiej,
Letnie Kino Plenerowe, Sztumski Festiwal Food Trucków)
- Udział w projekcie „Sieć na kulturę” pracownika SCK ze świetlic wiejskich,
- Udostępnianie na Facebooku materiałów dotyczących bieżących wydarzeń,
- Przygotowanie projektu w konkursie „Równać szanse” dla młodzieży w wieku 13-19 lat. (termin
złożenia wniosku 1 czerwca),
- Otrzymanie nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora” w kategorii:
Zwyczajny-Niezwyczajny Senior otrzymała Pani Helena Biskup, Przyjaciel Seniora otrzymało
Stowarzyszenie „Labuntur Anni: działające przy SCK w Sztumie prowadzące Klub
Senior+AMATOR,
- Przygotowanie i złożenie wniosków dotyczących organizacji Sztumskiej Nocy Świętojańskiej
i Festiwalu Teatrów Ulicznych,
- Sukcesywne przyjmowanie prac konkursowych na XXX Ogólnopolski i XVIII Międzynarodowy
Przegląd Sztuki Więziennej,
- Zakwalifikowanie do drugiego etapu projektu na przebudowę terenu boisk przyszkolnych przy
szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie z programu Sportowa Polska 2021. (wysyłka do MKDNiS
wniosku w wersji papierowej-dostarczono do sekretariatu Ministerstwa w dniu 17.06.2021)
- Katalogowanie prac konkursowych przysłanych na XXX Ogólnopolski i XVIII Międzynarodowy
Przegląd Sztuki Więziennej, tworzenie list uczestników.
- Udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie starogardzkim”. Celem projektu jest rozwijanie
kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych
i perspektywicznych zajęć. (grupa I- opiekun Maria Pietrzak-Strychalska)
- Praca nad projektem „WAKACYJNA AktywAKCJA” pozyskanie środków na zajęcia dla dzieci
i młodzieży – termin złożenia do 21.06.2021
- 25.06.2021 Noc Świętojańska na Plaży Miejskiej. W planie m.in. koncerty, pokazy taneczne
i konkursy.
- XIII Pomorska Olimpiada Lekkoatletyczna „Dysk Pomorski 2021” na Stadionie Miejskim.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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