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 (XXXV sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
Na dzisiejszą sesję przygotowano i skierowano pod obrady sesji ……… projektów uchwał.
W okresie sprawozdawczym podjęto decyzje, zarządzenia oraz rozstrzygnięcia w następujących
sprawach:

I.

W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:

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. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na podstawie
Porozumienia Powiatu Sztumskiego oraz Miasta i Gminy Sztum z dnia 28.06.2021 r. w sprawie
powierzenia zarządzania drogami powiatowymi nr 3169G – ul. Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki,
nr 3170G – ul. Żeromskiego w zakresie niezbędnym do realizacji zadania polegającego na
wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w
Sztumie dotacja celowa w kwocie 100.000 zł dochody (§6620) i wydatki (§6610),
2. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz.:
1) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.87.2021.BW z dnia 28.06.2021 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1/87/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. zwiększono plan dotacji
celowej na 2021 rok z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27 w kwocie 80.000 zł
dochody (§2030) i wydatki (kwota 25.217 zł na §4210 i kwota 54.783 zł na §4270),
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów
prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, w celu
zabezpieczenia środków na zakup okularów w ZS Gościszewo.
2) 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” z wydatków bieżących jednostek
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budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 100 zł (§4240) na
wydatki bieżące w

tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020),

w celu

zabezpieczenia środków na zakup okularów w ZS Gościszewo,
3. 852 „Pomoc społeczna” w rozdz.:
1) 85203 „Ośrodki wsparcia” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.21.5.2021.MR z dnia 9.06.2021 r. decyzją Wojewody Pomorskiego
nr 1/21.5/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2021 rok
pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25 w kwocie 49.476 zł dochody
(§2010) i wydatki (§4270), z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust.1 pkt 5 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o
pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za
życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., w ramach
zadań zleconych,
2) 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na podstawie
porozumienia Nr 4/XXII/BRT/2021 z dnia 26.07.2021 r. zawartego z Ministrem Rodziny
i Polityki Społecznej na realizację zadania pt. „PRZEMOC – bądź ŚWIADOMY” gmina
otrzymała dotację w wysokości 10.000 zł (§2020) i wydatki (§4300). Całkowity koszt
zadania 15.000 zł w tym środki własne 5.000 zł,
3) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku Nr FB-I.3111.1.4.2021.MR z dnia 7.07.2021 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 1/1.4/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. zwiększono plan dotacji na 2021 rok
z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24 w kwocie 1.447 zł dochody (§2010) i wydatki
(kwota 1.419 zł na §3110 i kwota 28 zł na §4300), z przeznaczeniem na wypłatę
zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2021 r. dla odbiorców
wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez
gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w ramach zadań
zleconych,
4) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.8.6.2021.SL z dnia 11.08.2021 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1/8.6/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. zwiększono plan dotacji
na rok 2021, z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25, w kwocie 5.403zł dochody
(§2010) i wydatki (§3030), z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za
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sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3
ustawy o pomocy społecznej, w ramach zadań zleconych,
5) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.8.7.2021.SL z dnia
11.08.2021 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/8.7/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.
zwiększono plan dotacji na rok 2021, z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25,
w kwocie 68.000zł dochody (§2010) i wydatki (§4300), z przeznaczeniem na
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.
2 ustawy o pomocy społecznej, w ramach zadań zleconych,
6) 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.24.3.2021.MR z dnia 16.06.2021 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1/24.2/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. zwiększono plan dotacji
na rok 2021, z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27, w kwocie 22.000 zł dochody
(§2030) i wydatki (§3110), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego
uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
7) 85295 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku Nr FB-I.3111.64.2.2021.MR z dnia 8.07.2021 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 1/64.2/2021 z dnia 08 lipca 2021 r. zwiększono plan dotacji na 2021 rok
z rezerwy celowej budżetu państwa poz.69 w kwocie 56.499 zł dochody (§2030) i wydatki
(kwota 583.100 zł §3110, kwota 16.070 zł §4010, kwota 2.767 zł §4110 i kwota 393 zł
§4120), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu
wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.
4. 855 „Rodzina” rozdz.:
1) 85503 „Karta Dużej Rodziny” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku Nr FB-I.3111.11.3.2021.MR z dnia 29.07.2021 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 1/11.3/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej na
2021 rok pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15 w kwocie 580 zł
dochody (§2010) i wydatki (kwota 108 zł na §4010, kwota 19 zł na §4110, kwota 3 zł na
§4120 i kwota 450 zł na §4700), z przeznaczeniem na realizację zadań związanych
z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
w ramach zadań zleconych.
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2) 85504 „Wspieranie rodziny” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku Nr FB-I.3111.99.2021.MJ z dnia 16.07.2021 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 1/99/2021 z dnia 16 lipca 2021 r. zmniejszono środki pochodzące
z ustawy budżetowej na rok 2021 w kwocie 602.330 zł dochody (§2010) i wydatki
(§2820), z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”, w związku z wejściem
w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2.07.2021 r. w sprawie
przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej
na rok 2021 (Dz. U. z 2021 r. poz.1217), w ramach zadań zleconych,
3) 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” na podstawie:
a) pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.69.3.2021.MR
z dnia 1.07.2021 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/69.3/2021 z dnia 1 lipca 2021
r. zwiększono plan dotacji celowej na 2021 rok z rezerwy celowej budżetu państwa
poz. 34 w kwocie 21.000 zł dochody (§2010) i wydatki (§4130), z przeznaczeniem na
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, w ramach zadań zleconych,
b) pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.69.4.2021.MR
z dnia 13.08.2021 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/69.4/2021 z dnia 13 sierpnia
2021 r. zwiększono plan dotacji celowej na rok 2021, ze środków pochodzących
z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34 w kwocie 5.000 zł dochody (§2010)
i wydatki (§4130), z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na
podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, w ramach zadań zleconych.
Przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818
„Rezerwy ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej w kwocie 15.258 zł w tym:
1. 7.207 zł (z §4810) do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095
„Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, z przeznaczeniem na rozpoczęcie badania ofert złożonych w ramach
postępowania „Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją na zagospodarowanie w błękitno
– zieloną infrastrukturę terenu przy SP Nr 1 w Sztumie” (§4300).
2. 8.051 zł (z §4810) do działu 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność” na
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
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z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw przy Bulwarze
Zamkowym (§4300).
Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków w dziale:
1. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z wydatków
o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 100.000 zł (§6610) na
wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Wykonanie
dokumentacji, programu funkcjonalno – użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G
– ul. Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki, nr 3170G – ul. Żeromskiego związane z budową węzła
integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie” (na §6050), w celu prawidłowego
zaklasyfikowania,
2. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna
(miejska)” kwotę 300 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją
ich statutowych zadań (z §4270) na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie
odzieży (§3020),
3. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz.:
1) 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych
z realizacją ich statutowych zadań kwotę 10.000 zł (§4210) na wydatki inwestycyjne
i zakupy inwestycyjne na nowe zadanie pn. „Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw
wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni niezbędnych do realizacji zajęć w Publicznym
Punkcie Przedszkolnym w Sztumie” (§6050),
2) 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 29.900 zł w tym kwotę:
a) 1.000 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych (z §4710) do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”
na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zdań,
w celu zabezpieczenia środków na wywóz nieczystości stałych z kuchni (§4300) (ZS
Czernin),
b) 8.000 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań (z §4210) do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”
na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zdań,
w celu zabezpieczenia środków na zakup i montaż drzwi PCV oraz drzwi z oknem
podawczym (§4270) (SP Nr 2 Sztum),
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c) 1.200 zł z wydatków bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych (§3020) do
rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na wydatki bieżące w
tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w celu zabezpieczenia środków na dodatki
wiejskie (§3020) w ZS Czernin,
d) 19.700 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych (w tym kwota 18.000 zł z §4010 i kwota 1.700 zł z §4110) do rozdz.
80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w celu zabezpieczenia
środków na wynagrodzenia dla nauczycieli wspomagających (w tym kwota 18.000 zł na
§4010 i kwota 1.700 zł na §4110) w ZS Czernin,
3) 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym
z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 1.500 zł (§4170) na wydatki bieżące
w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020), w celu zabezpieczenia środków na
refundację zakupu okularów korekcyjnych (ZS Gościszewo),
4) z rozdz. 80104 „Przedszkola” kwotę 39.920 zł w tym kwotę:
a) 18.500 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań do rozdz.:
 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 8.500 zł na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w celu zabezpieczenia
środków na wykonanie wydzielonych obwodów internetowych (§4300) (ZS
Czernin),
 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” kwotę 10.000 zł na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w celu zakupu
klimatyzacji oraz wyposażenia do kuchni (§4210) (PP Nr 1 Sztum),
b) 21.420 zł z wydatków bieżących w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
(w tym kwotę 18.000 zł z §4010, kwotę 3.000 zł z §4110 i kwotę 420 zł z §4120) do
rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na wydatki bieżące
w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w celu zabezpieczenia środków
na wynagrodzenia dla nauczycieli wspomagających (w tym kwota 18.000 zł na §4010,
kwota 3.000 zł na §4110 i kwota 420 zł na §4120) (PP Nr 1 Sztum),
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5) 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 100 zł (§4240) na
wydatki bieżące w

tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020), w celu

zabezpieczenia środków na zakup okularów w ZS Gościszewo.
6) 80195 „Pozostała działalność” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych
z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.000 zł (z §4210) na wydatki bieżące jednostek
budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w celu zabezpieczenia
środków na wynagrodzenia dla ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych (§4170)
(MGZO Sztum),
4. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85195 „Pozostała działalność” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 510 zł (§4300) na wydatki
bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (na
§4010), dotyczy usług dot. transportu osób na szczepienie przeciwdziałaniu COVID-19,
5. 852 „Pomoc społeczna” w tym rozdz.:
1) 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” z wydatków bieżących
jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 2.950
zł (z §4170) oraz kwota 400 zł (z §4210) na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań (kwota 3.350 zł na §4300), jako uzupełnienie
wkładu własnego dot. zadania pt. „PRZEMOC – bądź ŚWIADOMY” w związku
z zawarciem porozumienia Nr 4/XXII/BRT/2021 w dniu 26.07.2021 r.,
2) 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe” z wydatków bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych
kwotę 9.900 zł (z §3110) do rozdz. 85295 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zdań (na §4300), w celu
realizacji projektu „Jesteśmy sobie potrzebni”.
Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dziale 750 „Administracja
publiczna” rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” kwotę 2.500 zł z wydatków bieżących w tym z
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (z §4010) na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym kwota 1.500 zł na §4210 i kwota 1.000 zł na
§4300) w ramach spraw obywatelskich.

7|Strona

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

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

W dniu 30 czerwca 2021r. dokonano odbioru końcowego zadania. Całkowita wartość robót
budowlanych wyniosła 2 111 807,20 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w kwocie – 1 437 433,00zł.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fast – Bruk Mariusz Pelcer ze Straszewa.
Nadzór Inwestorski sprawowała firma STAVIADO Elwira Michałek ze Starogardu Gdańskiego.
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 i II – wartość odbioru 535 546,95zł brutto.
Wykonawca rozpoczął roboty budowlane drogowe.
3. „Budowa wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia

odpadów stałych przy ulicy Młyńskiej 1 w Sztumie obręb II m. Sztum na dz. nr 546/6, 549/2"
W dniu 12.11.2020r. zawarto umowę z Wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Fast
– Bruk Mariusz Pelcer ze Straszewa za kwotę 52 000,00zł z terminem wykonania do 31.03.2021r.
Z uwagi na konieczność rozbiórki muru ceglanego przy wiacie śmietnikowej zaszła konieczność
zawarcia aneksu z Wykonawcą na zwiększenia zakresu umowy, wynagrodzenia oraz przedłużenie
terminu realizacji do 30.11.2021r. Aneks zwiększający wynagrodzenie o kwotę 23 370,00zł. Łączna
kwota wynagrodzenia 75 370,00 złotych brutto.
Inspektorem Nadzoru jest TRASA Mirosław Klotzke ze Straszyna za kwotę 4 797,00zł.
W dniu 22 lipca otrzymaliśmy decyzję pozwolenia na budowę, która uprawomocniła się
10 sierpnia 2021r. W chwili obecnej wykonano rozbiórkę muru. Wykonawca czeka na dostawę
barier.
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.
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Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawuje firma EKO-INWEST z Elbląga za kwotę 15 990,00zł.
W dniu 6 sierpnia 2021r. złożono do Starostwa wniosek o zmianę pozwolenia na budowę z uwagi na
zmiany projektowe dotyczące instalacji sanitarnej.
Trwają roboty budowlane.
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.
Odbył się odbiór częściowy na kwotę 834 555,00 zł brutto, co stanowi 40,55% umownej wartości
ogólnej robót.
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.
Odbyły się odbiory częściowe na kwoty:
Gdańska - 422 810,66zł brutto, co stanowi 63,20% umownej wartości ogólnej robót
Nowowiejskiego - 435 465,02zł brutto, co stanowi 23,09 % umownej wartości ogólnej robót.
7. „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.
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Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma TRASA Mirosław Klotzke ze Straszyna za
kwotę łączną 29 600,00 zł brutto.
Trwają roboty budowlane.

B. 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.
Termin realizacji do dnia 31 sierpnia 2021r.
W dniu 20 lipca 2021r. zawarto umowę dzierżawy na działkę Kanału Uśnickiego z Wodami
Polskimi, równocześnie złożono wniosek do starostwa powiatowego w Sztumie o uzyskanie
pozwolenia na budowę.
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.:
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.
Projektant zlecił wykonanie map do celów projektowych i jest w trakcie wykonywania koncepcji.
3. „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.
Wykonawca jest w trakcie uzyskiwania zatwierdzonej organizacji ruchu.
Następujące lokalizacje przejść:
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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.
C. Postępowania przetargowe na realizację zadań inwestycyjnych
1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą
„Przebudowa odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastruktura techniczną”
W dniu 17 sierpnia 2021r. odbyło się otwarcie ofert na powyższe zadanie. Ofertę na wykonanie
dokumentacji projektowej złożyła tylko jedna firma NEOX Sp. z o.o. z Gdańska na kwotę 75 645,00
zł. Przekracza to kwotę jaką przeznaczyliśmy na zadanie o wartość 25 645,00 zł.
2. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Budowa
węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie wraz z drogami obsługującymi
obejmującymi swoim zakresem ulicę Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, plac przed
dworcem PKP”
W dniu 23 sierpnia 2021r. odbyło się otwarcie ofert na powyższe zadanie. Ofertę na wykonanie
dokumentacji projektowej złożyła tylko jedna firma NEOX Sp. z o.o. z Gdańska na kwotę
180 810,00 zł. Na to zadanie w budżecie mieliśmy przeznaczoną kwotę 200 000,00 zł.
D. Sprzedaż:
1. 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. Osińskiego 14/1, ul. Reja 6/10).
2. 15.07.2021 odbył się akt notarialny dotyczący sprzedaż nieruchomości przy ul. Mickiewicza 23
(budynek po byłej bibliotece), za cenę osiągniętą w III przetargu wysokości 554 490 zł.
Nabywca: ALFA Sp. z o. o.
3. 28.07.2021 odbył się akt notarialny dotyczący nieodpłatne nabycie działki 108/4 o pow. 0,0220
ha położonej w obrębie Barlewice, w celu poszerzenia drogi gminnej.
4. 26.08.2021 akt notarialny dotyczący sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Galla Anonima 7/7
(tryb przetargowy).Cena wywoławcza 30 000 zł – cena osiągnięta w przetargu 73 000 zł.
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5. Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek 280, 285, 288 położonych
w obr. 3 Sztum os. Na Wzgórzu z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne – przygotowano ogłoszenie o I przetargu.
6. Na 02.09.2021 zaplanowano akty notarialne dotyczące nabycia od osób prywatnych do
gminnego zasobu nieruchomości działek położonych przy ul Pieniężnego - zajętych pod jezdnię.
7. Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości - dz. 92/8 w obrębie Gronajny– zajęta pod drogę
gminną. Zlecono wycenę.
8. Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości - dz. 582/1 ul. Osińskiego (na działce znajduje się
fragment muru obronnego dawnego miasta lokacyjnego Sztum). Zlecono wycenę.
9. 20.08.2021 odbył się I ustny przetarg na sprzedaż dz. 272 os. Na Wzgórzu. Cena wywoławcza
88 000 zł – cena osiągnięta w przetargu 88 880 zł.
10. 20.08.2021 odbył się I przetarg ustny na sprzedaż dz. 573/24 ul. Osińskiego (przeznaczona pod
zabudowę wielorodzinną, usługi i handel). Przetarg zakończony wynikiem negatywnym z uwagi
na brak oferentów.
11. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Władysława IV 5/1 –
przygotowano ogłoszenie o I przetargu na 05.10.2021. Cena wywoławcza 135 000 zł.
12. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego pl. wolności 26/5 –
przygotowano ogłoszenie o I przetargu na 05.10.2021. Cena wywoławcza 441 500 zł.
13. Sprzedaży działki na rzecz użytkownika wieczystego – dz. 31/5 obr. 3 miasta Sztum,
ul. Barczewskiego – zlecono wycenę.
14. Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Postolin 70. Roszczenie właścicieli budynku
o nabycie części działki nr 223/2 (fragmentu na którym posadowiony jest budynek) – dokonano
podziału nieruchomości, zlecono wycenę.
15. Sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego dz. 99/5, 99/3, 99/4 w Gościszewie,
na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Ukazał się wykaz
o przeznaczeniu do sprzedaży.
16. Sprzedaż działki nr 2 w Sztumskim Polu. Warunkowa umowa sprzedaży odbyła się 22.06.2021,
akt przeniesienia własności zaplanowano na 02.09.2021 r.
17. Sprzedaż dz. 76/3 w Gościszewie na rzecz użytkownika wieczystego. Akt notarialny
zaplanowano na 02.09.2021 r.
18. Wpłynęły kolejny wnioski o umożliwienie nabycia nieruchomości, min. dz. 87/2 Piekło, 547
ul. Mickiewicza, dz. 347 i 348 Sztumskie Pole, części dz. 108/6 ul. Zacisze,
19. Wydano zaświadczenia o jednorazowej opłacie za przekształcenie użytkowania wieczystego.
20. Wydano zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki, itp.
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21. Aktualizacja bazy ewidencji gruntów (ewidencja gruntów użytkowników wieczystych).
W toku:
1. 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.
2. Sprzedaż dz. 147 (0,0100 ha) Zajezierze, na polepszenie nieruchomości przyległej.
3. 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.
4. Sprzedaży w drodze bezprzetargowej dz. 104/2 w Sztumskim Polu, w celu poprawienia
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Ukazał się wykaz o przeznaczeniu do
sprzedaży.
5. Uregulowanie udziału do gruntu oraz w częściach wspólnych budynku - ul. Czarnieckiego 9.
6. Sprawa przekazania części działki nr 279/206 przy ul. Nowowiejskiego na rzecz Zakładu
Karnego. Uzgodniono podział.
7. 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.
8. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym ul.
Kwidzyńska 4
9. Sprawa uregulowania dostępu do drogi publicznej dla działki 465/2 – ul. Lipowa 1 – uzyskano
pozwolenie na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej.
10. Sprzedaż pomieszczenia 7,34 m2 na poprawienie warunków lokalu ul. Galla Anonima 4/1

E. Lokale mieszkaniowe:
1.

Potrzeby mieszkaniowe - wnioski o przydział mieszkania:
A) dwa wnioski rozpatrzono,
B) w trakcie rozpatrywania ogółem cztery sprawy.

2. Wydano wskazanie do zamiany lokalu: Fiszera 3/2 na lokal Fiszera 1/1.
3.

W toku sprawy o zamianę mieszkania:
1. Galla Anonima 7/5 na większe,
2. Kopernika 1c/10 na parter z c.o.
3. Sienkiewicza 5/2 – na parter

4.

Odzyskano mieszkania:
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- Mickiewicza 25/5 – śmierć lokatora
- Mickiewicza 25/6 – śmierć najemcy
- Polna 2 - śmierć lokatora
- Plebiscytowa 10/3 - wypowiedzenie umowy najmu
- Koślinka 21/3 - wypowiedzenie umowy najmu
5.

Rozpatrzono z udziałem Społecznej Komisji Mieszkaniowej wniosek o ponowne zawarcie
umowy najmu lokalu, wcześniej zajmowanego jako lokal socjalny, później bezumownie.
Wydano wskazanie do zawarcia umowy na czas nieoznaczony- Fiszera 3/1.

6.

W trakcie rozpatrywania – weryfikacji wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu socjalnego
lokalu Koniecpolskiego 15,

7. W toku sprawa najmu lokalu Nowowiejskiego 14I/1 po śmierci najemcy.
8. Realizacja listy mieszkaniowej:

wydano wskazanie do najmu lokalu osobie z listy mieszkaniowej przy ul. Galla Anonima 2/2 –
osoba odmawia przyjęcia lokalu w najem.
9. W toku sprawa dot. lokalu w bud. Reja 29/1 - Przygotowano wskazanie do najmu socjalnego

lokalu (wyrok sądowy – dłużnik) ustalono dobrowolne przekwaterowanie – w trakcie.
10. Działania w ramach realizacji potrzeb mieszkaniowych z tyt. bezdomności:

A)

jeden wniosek w trakcie weryfikacji

B)

jeden wniosek został przedstawiony do zaopiniowania przez Społeczną Komisję

Mieszkaniową na posiedzeniu w czerwcu b.r poprzedzonym kontrola warunków
mieszkaniowych.
11. Rozpatrzono wniosek o umorzenie należności odsetkowych z ty. opłat za mieszkanie.
12. Opracowano formularz porozumienia dot. ratalnej spłaty należności do stosowania dla Zarządcy

zasobu mieszkaniowego.
13. W toku sprawa z wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zaległości ok 50 tys zł. – raty.
14. Regulacja meldunkowa w zasobie mieszkaniowym – uwolniony jeden lokal Władysława IV5/1.
15. Na bieżąco załatwiane sprawy najemców dot. lokali mieszkalnych w sprawach napraw,

remontów, wymiany instalacji, wymiany stolarki, wymiany pieców.
16. Bieżący nadzór nad zarządzaniem zasobem mieszkaniowym gminy przez Zarządcę – PWiK.

Zmiana umowy o zarządzanie zasobem mieszkaniowym aneksem nr 4, na mocy którego od 1
lipca 2021 r. wzrosło wynagrodzenie Zarządcy ok. 3700 zł miesięcznie.
17. W okresie międzysesyjnym opracowano zmiany do Uchwały w sprawie zasad wynajmowania

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego gminy – uchwała przekazana do podjęcia na sesje
w dniu 25.08.
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18. W trakcie realizacji projekt rozbiórki lokalu gminnego w budynku przy ul. Osińskiego 6 –

zawarty aneks do umowy przedłużający termin do 30.09.2021 b.r.
19. W toku sprawy sądowe przekazane mecenasowi:

1. jedna sprawa o eksmisję z bud. gminnego Chopina 11A
2. cztery sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, w tym jedna problematyczna :
a) korespondencja z Kancelarią w Warszawie reprezentującą wierzyciela co do trzech
zobowiązań zmarłego dłużnika; konieczny jest wniosek o spis inwentarza zmarłego dłużnika.
b) wniosek Kancelarii z Wrocławia dot. kolejnego zobowiązania zmarłego dłużnika,
3. trzy sprawy o eksmisję z powództwa prywatnego, w tym w jednej zapadł wyrok, na podst.
którego Gmina będzie musiała wskazać lokal do najmu socjalnego eksmitowanym.
4. jedna sprawa o wydanie nieruchomości.
20. Wspólnoty mieszkaniowe:

1.Odbyło się osiem zebrań wspólnot, na których podjęte zostały podjęte ważne dla danej
wspólnoty sprawy z udziałem Gminy.
2.Dwie inne wspólnoty podjęły uchwały w spr. remontu części budynków z udziałem Gminy
21. CEEB Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – od 1 lipca wpłynęło do Urzędu 73

deklaracje dot. budynków prywatnych. Do systemu wprowadzono 31.
22. Przygotowano wstępny harmonogram wymiany pieców grzewczych w zasobie mieszkaniowym.
23. Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego – w okresie międzysesyjnym rozliczono i

przekazano do płatności 73 faktury. Od początku roku 275 faktur.
F. Dzierżawy:
1. Sporządzenie wykazu nieruchomości oraz umowy dzierżawy wraz z protokołem zdawczoodbiorczym na ogród przydomowy na czas określony w obr II miasta Sztum cz. dz. nr 599/7.
2. Sporządzenie wykazu nieruchomości oraz aneksu do umowy dzierżawy na dzierżawę gruntu
z przeznaczeniem na ogród przydomowy na czas nieokreślony w obr Piekło cz. dz. nr 93/2.
3. Sporządzenie wykazu nieruchomości oraz aneksu do umowy dzierżawy na dzierżawę gruntu
z przeznaczeniem na uprawy rolne na czas nieokreślony w obr Sztumska Wieś na dz. nr 267/3
oraz 141.
4. Sporządzenie umowy najmu oraz protokołu zdawczo- odbiorczego z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności gospodarczej na czas określony w obr II miasta Sztum na cz. dz. nr
569/5.
5. Sporządzenie wykazu nieruchomości oraz umowy dzierżawy z protokołem zdawczoodbiorczym z przeznaczeniem na ogród przydomowy na czas określony w obr I miasta Sztum
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nr dz. 1/7.
6. Sporządzenie sprawozdania z budżetu za I półrocze dot. dzierżawy gruntów.
7. Temat CEEB centralna Ewidencja Emisyjności Budynków- udzielanie informacji mieszkańcom
oraz pomoc przy wypełnianiu deklaracji.
8. Sporządzenie protokołu zdawczo- odbiorczego i przekazanie kluczy wraz z stanem liczników
nowemu właścicielowi budynku znajdującego się przy ul. Mickiewicza 23 (stara Biblioteka).
9. Sporządzenie porozumienia dot. rozwiązania umowy dzierżawy wraz z protokołem zdawczoodbiorczym w obr III miasta Sztum na dz. nr 272.
10. Sporządzenie 6 aneksów do umowy dzierżawy na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na ogród
przydomowy na czas określony w obr II miasta Sztum na cz. dz. nr 537/7.
11. Sporządzenie projektu uchwały na posiedzenie Rady Miejskiej na dzierżawę z przeznaczeniem
na ogród przydomowy na czas nieokreślony na dz. 120/1 obr. Postolin.
12. Sporządzenie umowy dzierżawy wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym na dzierżawę
z przeznaczeniem na ogród przydomowy na czas określony w obr II miasta Sztum na dz.
nr 279/99.
13. Sporządzenie projektu uchwały na posiedzenie Rady Miejskiej na dzierżawę z przeznaczeniem
na ogród przydomowy na czas nieokreślony obr Koślinka na cz. dz. nr 181/2.
14. Sporządzenie 7 umów najmu wraz z protokołem zdawczo- odbiorczym na najem
z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze obr II miasta Sztum na cz. dz. nr 475/1.
15. Sporządzenie projektu uchwały na posiedzenie Rady Miejskiej na dzierżawę z przeznaczeniem
na ogród przydomowy na czas nieokreślony obr Barlewice cz. dz. nr. 148/79.
16. Sporządzenie projektu uchwały na posiedzenie Rady Miejskiej na dzierżawę z przeznaczeniem
na ogród przydomowy na czas nieokreślony obr Barlewice cz. dz. nr 89/23.
17. Sporządzenie 12 pism informujących o zmianie stawki czynszu miesięcznego za najem grunt
Miasta i Gminy Sztum.
18. Sporządzenie zapytania do firmy w sprawie wykonania wiaty śmietnikowej przy
ul. Słowackiego w Sztumie.
19. Sporządzenie projektu ogłoszenia na najem wolnych lokali użytkowych.
20. Sporządzenie zlecenia na wykonanie operatu szacunkowego dot. służebności przesyłu na cz. dz.
nr 485/17 obr II miasta Sztum.
21. Na bieżąco udzielanie odpowiedzi na wniosku dot. najmu, dzierżawy gruntów Gminy.

W toku
1. Przekazane PWiK zlecenia firmie zewnętrznej na wykonanie dokumentacji projektowej na
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sporządzenie wiaty śmietnikowej przy ul. Jagiełły w Sztumie.
2. Sporządzanie bazy umów najmu/ dzierżawy w Systemie Informacji Przestrzennej.
3. 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. nr 485/7 obr 2 miasta Sztum.
4. Sporządzenie pism z informacją do dzierżawców/ najemców o zmianie stawki czynszu
dzierżawy/najmu gruntów Miasta i Gminy Sztum.

G. Planowanie przestrzenne:
1. W dniu 25.06.2021r. wpłynęła modyfikacja wniosku PFWiC FILA (pierwotnie złożonego
w lutym 2021r.) o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących
polegających na budowie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych „A i B”, z lokalami
usługowymi, garażami podziemnymi i elementami zagospodarowania terenu na części działki nr
ewidencyjny 234/17, obr. 1 m. Sztum przy ul. Spokojnej w Sztumie. Modyfikacja polegała na
obniżeniu budynków o jedną kondygnację, zgodnie z uchwałą o lokalnych standardach
urbanistycznych lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących
na terenie miasta Sztum. W dniu 28.06.2021 r. wezwano stronę do uzupełnienia wniosku,
ponieważ wniosek ponownie zawierał braki formalne. Z powodu nieuzupełnienia wszystkich
braków, 14.07.2021r. poinformowano inwestora o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
2. W dniu 30.07.2021r. odbyło się posiedzenie MGKUA, na której były opiniowane następujące
tematy:, zmiana mpzp w Nowej Wsi, zmiana mpzp przy Placu Wolności w Sztumie oraz zmiana
mpzp w Sztumskim Polu.
3. Trwają prace nad zmianą planu miejscowego w Nowej Wsi. 24.08.2021r. wysłano projekt
zmiany planu do uzgodnień i opinii.
4. Trwają prace nad zmianą planu miejscowego na Placu Wolności w jednostce B14 MW/UH. Dnia
09.08.2021r. wysłano do instytucji projekt zmiany planu do uzgodnień i zaopiniowania.
5. Trwają prace nad zmianą planu miejscowego w obrębie Sztumskie Pole. Dnia 25.06.2021r.
wystąpiono do instytucji o składanie uwag i wniosków do zmiany planu. Przygotowano projekt
zmiany zapisów planu do wysłania do uzgodnień i opinii.
6. W dniu 23.08.2021r. podpisano umowę na wykonanie zmiany mpzp w obrębie Sztumskie Pole,
zgodnie z uchwałą nr XXXII.265.2021r. oraz zmiany mpzp w obrębie Koniecwałd Kępina, zgodnie
z uchwałą nr XXXII.267.2021 z dnia 26.05.2021r. Dnia 06.08.2021 r. 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.
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7. Trwają prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2021-2030.
W dniach 12.07.2021-16.08.2021 odbyły się konsultacje społeczne. W ramach konsultacji
społecznych, w dniu 12.08.2021 roku o godz. 16.00 odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2021-2030. W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata
2021-2030 oraz eksperci z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju. W dniu 17.08.2021 r.
projekt Strategii Miasta i Gminy Sztum na lata 2021-2030 został przesłany do zaopiniowania
Zarządowi Województwa Pomorskiego w Gdańsku Termin na zaopiniowanie – 35 dni.

H. Wydano:
1. 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
 dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w obrębie Sztumska Wieś,
 dla budowy gazociągu niskiego ciśnienia w ul. Sadowej w Czerninie,
 dla budowy sieci wodociągowej w ul. Pieniężnego w Czerninie.
2. 15 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegających na:
 budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Zajezierzu,
 zmianie sposobu użytkowania części budynku na cele mieszkalne w obr. 2 m. Sztum,
 utworzeniu skupu surowców wtórnych w obr. 3 m. Sztum,
 budowie budynku handlowo-usługowego w obr. Barlewice (od decyzji strona wniosła
odwołanie – przekazano akta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego),
 rozbudowie budynku inwentarskiego w Postolinie,
 rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Chopina w Sztumie,
 rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obr. 2 m. Sztum (od decyzji strona
wniosła odwołanie – przekazano akta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego),
 rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gościszewie,
 budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w obr. Sztumska Wieś (w
okolicy J. Sztumskiego),
 budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w obr. Sztumska Wieś (za os.
Na Wzgórzu),
 budowie budynku mieszkalnego i gospodarczego w ramach założenia nowego siedliska
rolniczego w Zajezierzu,
 budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Szumskiej Wsi,
 budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Nowej Wsi,
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 budowie budynku mieszkalnego w ramach założenia nowego siedliska rolniczego w
Sztumskiej Wsi,
 budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gościszewie,
3. 2 decyzje w sprawie zmiany warunków zabudowy dla:
 budynków mieszkalnych w Gościszewie – w zakresie ustaleń dotyczących urządzeń
melioracji wodnych,
 budynku garażowego w obr. Koniecwałd – w zakresie kąta nachylenia połaci dachowej.
4. 13 decyzji przenoszących warunki zabudowy na rzecz innych podmiotów (5 decyzji w
Gościszewie, po 2 w Sztumskiej Wsi i Koniecwałdzie oraz po 1 w Barlewicach i Białej Górze),
5. 3 decyzje odmawiające ustalenia warunków zabudowy dla:
 budowy budynku handlowo-magazynowego – inwestycja nie uzyskała uzgodnienia w
zakresie dostępu do drogi publicznej od zarządcy drogi krajowej,
 zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny w
Gronajnach – inwestycja narusza przepisy dot. odległości od elektrowni wiatrowej,
 budowy budynku mieszkalnego w ramach założenia nowego siedliska rolniczego w
Sztumskiej Wsi – inwestycja narusza przepisy dot. odległości od elektrowni wiatrowej.
6. 6 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynków: po 1 w Gronajnach, Kępinie
i Gościszewie oraz 3 w Zajezierzu.
7. 66 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie lub studium oraz o rewitalizacji,
8. 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I. Ponadto:
1. Z końcem czerwca, lipca i sierpnia przekazano do GUS wykazy numerów porządkowych
nadanych w tych miesiącach.
2. Z końcem czerwca przekazano Wojewodzie Pomorskiemu rejestry decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nadanych w II kwartale 2021 r. wraz z rejestrem
wniosków o ich wydanie.

J. W toku:
1. 2 sprawy dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2. 23 sprawy dotyczące ustalenia warunków zabudowy.
K. Podziały nieruchomości:
1. Wpłynęły 3 wnioski o podział nieruchomości – Zajezierze, Kępina.
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2. Zakończono procedurę klasyfikacji bonitacyjnej działek 59/8, 59/7, 66/2 w Nowej Wsi.
3. Wydano 5 postanowień pozytywnie opiniujących projekty podziału, min. obr. 4 miasta Sztum,
Kępina, Gościszewo
4. W toku postępowanie zmieniające klasę bonitacyjną gruntów w Gronajnach (działka nr 91,
droga użytkowana od lat rolniczo).
5. Przygotowano decyzję podziałową odnośnie dz. 193 w Nowej Wsi. Podział realizowany
w celu nabycia części działki zajętej pod wodociąg.
6. Zakończono postępowanie podziałowe wydaniem 5 decyzji podziału nieruchomości min. w
Barlewicach, Zajezierzu, Sztum obr. 4, Uśnice, Morany.
7. 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.
8. Wszczęcie procedury odszkodowania za działkę 46/5 w Sztumskim Polu, przejętą z mocy prawa
pod drogę publiczną.
L. 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. Rozpoczęto procedurę nieodpłatnego przejęcia infrastruktury drogowej od KOWR na rzecz
gminy Sztum.
III.W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I BEZPIECZEŃSTWA:
1. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsięwzięć pn.:
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 „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 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
21 | S t r o n a

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

2. Dokonano w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 79 wpisów, w tym 16 wpisów o

rozpoczęcie działalności, pozostałe 63 wpisów dotyczyły wznowienia, zmian wpisów lub
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
3. W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2021 wykonano następujące czynności: 10
kotek poddano sterylizacji, 23 sztuk kotów - kontynuacja leczenia, 10 kotom wykonano badania
kliniczne.
4. Centrum Pomocy Zwierząt w Kościerzynie odłowiło 2 bezpańskie psy z terenu Miasta i Gminy

Sztum.
5. Realizacja umowy na rok 2021 z zakresu programu opieki nad zwierzętami:

- z Fundacją „ANIMALSI” w Kościerzynie – na prowadzenie działań interwencyjno –
profilaktycznych polegających na odławianiu bezpańskich psów.
- z Joanna Thiede Przychodnia Weterynaryjna w Malborku – na świadczenie usług
weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt.
- z Mirosławem Jaroszem Gabinet weterynaryjny ANIVET w Starym Polu – na zapewnieniu
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
- z Józefem Warunkiem z białej Góry – na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom gospodarskim
miejsca w gospodarstwie rolnym.
6. Przygotowanie porozumienia z Gminą Ryjewo w sprawie wyrażenia zgody na przejecie przez

Gminę Ryjewo części zadań Gminy Sztum w zakresie organizacji publicznego transportu
zbiorowego.
7. Wydanie 6 zezwoleń na organizacje regularnych przewozów na terenie Miasta i Gminy Sztum.
8. Wydano decyzję na organizację imprezy masowej „Dni Ziemi Sztumskiej” dla Sztumskiego

Centrum Kultury.
9. Wydano 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
10. Podpisanie aneksu do umowy na zadanie „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt

yumbo na rok 2021” – etap I.
11. Podpisanie umowy na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Koniecwałd w

gminie Sztum”.
12. Podpisanie umowy na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Barlewiczki w

gminie Sztum”.
13. Podpisanie umowy na zadania „Modernizacja drogi wewnętrznej z zastosowaniem płyt yumbo

– Koślinka dz. nr 140 i dz. nr 11 Koniecwałd”. Zadanie realizowane w ramach Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.
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14. Przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz zawarcie umowy na inspektora nadzoru dla

zadań: „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo na rok 2021”, „Przebudowa
drogi wewnętrznej w miejscowości Koniecwałd w gminie Sztum”, „Przebudowa drogi
wewnętrznej w miejscowości Barlewiczki w gminie Sztum” oraz „Modernizacja drogi
wewnętrznej z zastosowaniem płyt yumbo – Koślinka dz. nr 140 i dz. nr 11 Koniecwałd”.
15. Realizacja zadanie Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sztum.
16. Realizacja umowy na Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
17. Realizacja zadanie Administrowanie plażą miejską.
18. Realizacja zadanie Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej.
19. Realizacja umowy na utrzymanie czystości i porządku Targowiska Miejskiego na 2021 r.
20. Realizacja umowy na Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy

Sztum na rok 2021.
21. Realizacja umowy na utrzymanie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2021.
22. Realizacja umowy na dekoracje miasta (oflagowanie) na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok

2021.
23. Realizacja umowy na utrzymanie boisk na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2021.
24. Realizacja umowy na utrzymanie tężni na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2021.
25. Realizacja umowy na likwidację dzikich wysypisk śmieci z terenu Miasta i Gminy Sztum w

roku 2021.
26. Realizacja umowy na bieżące utrzymanie przystanków na terenie Miast i Gminy Sztum na rok

2021.
27. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.
28. Przekazanie pism Sołtysom w sprawie wysokości środków funduszu sołeckiego na rok 2022r.
29. Wysłano do zaopiniowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2 projekty na

usunięcie drzew z pasa dróg publicznych.
30. Przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dokumentację sprawy w związku z

decyzję nakładająca administracyjną karę pieniężną za usunięcie 2 drzew bez zezwolenia.
31. Prowadzone jest postepowanie w sprawie wymierzenia kary administracyjnej za zniszczenie

drzewa przy zamku.
32. Dokonano 5 wizji w terenie drzew zgłoszonych do usunięcia przez osoby fizyczne.
33. Wydano 2 decyzje odmowne na usunięcie drzew z pasa drogi publicznej.
34. Rozstrzygnięcie konkursu gminnego „Piękna wieś dziełem mieszkańców 2021”.
35. Uzgodnienie wydzierżawienia gruntu pod Cyrk Fantazja.
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36. 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”.
37. Realizacja umowy „Zakładanie, konserwacja, pielęgnacja i utrzymanie zielenie miejskiej na

wybranych terenach miasta Sztum na powierzchni ok. 5.845m2”.
38. Usunięto 7 dzikich wysypisk na terenie Miasta i Gminy Sztum.
39. Wydano 12 decyzji o uzgodnieniu dokumentacji inwestycji w pasach dróg stanowiących

własność gminy.
40. Wydano 12 decyzji na zajęcie pasa drogi w celu umieszczenia urządzenia nie związanego z

funkcjonowaniem drogi i umieszczenie urządzeń w pasie dróg.
41. Wydano 10 decyzji o uzgodnieniu inwestycji w pasie drogi.
42. Wydano 4 decyzje na zjazd indywidualny z drogi gminnej.
43. Współpraca z policją dot. przekazywania nagrań z monitoringu.
44. Udzielono 4 odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej.
45. Prace nad skablowaniem lamp hybrydowych oraz dostawienie nowych punktów świetlnych na

ścieżce pieszo-rowerowej wokół jeziora Zajezierskiego na odcinku przy ul. Kwidzyńskiej.
46. 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 -10 kontroli,
2. Interwencje zgłaszane przez mieszkańców – 6 kontroli,
3. Interwencje ze zwierzętami – 10 interwencji,
4. Kontrole parkingowe zgodnie z regulamin użytkowania, parkingów miejskich punt C
regulaminu (samochody wystawione do sprzedaży) – 12 kontroli,
5. Kontrole dróg gminnych, w tym prawidłowości oznakowania,
6. Udzielenie asysty pracownikom MGOPS – 14,
7. Interwencje w związku z dewastacją mienia gminnego,
8. 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.
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Pouczanie i przypominanie o obowiązkach utrzymania dystansu społecznego, noszeniu
maseczek i rękawiczek oraz utrzymaniu odpowiedniej higieny celem ograniczenia
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
1. Utrzymywanie gotowości bojowej jednostek.
2. Rozpowszechnianie wśród mieszkańców maseczek i informacji o szczepieniach w związku z
wirusem SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19.
3. Rozliczanie kart drogowych i paliwa pobranego do samochodów i pozostałego sprzętu.
4. Rozliczanie czasu pracy strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych.
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.

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „SZTUM CIRCULAR ECONOMY – odpowiedzią
na współczesne wyzwania klimatyczne” złożony w dniu 16 czerwca do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska przeszedł pozytywnie ocenę formalną. 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. Wartość całkowita projektu wynosi 5 122 312,21 zł
z czego wnioskowane dofinansowanie to 4 353 965,32 zł. W przypadku pozytywnej oceny
wniosku projekt będzie realizowany od stycznia 2022 r. do kwietnia 2024 r. Obecnie projekt
poddawany jest ocenie merytorycznej.

2.

W ramach naboru wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Miasto
i Gmina Sztum złożyła do Banku Gospodarstwa Krajowego trzy projekty dotyczące budowy
oczyszczalni ścieków w Sztumskim Polu, budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Nowa Wieś, Sztumska Wieś i Zajezierze oraz przebudowy drogi Czernin – Ramzy Małe.
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Całkowita wartość złożonych wniosków to 80 mln zł, z czego wnioskowane dofinasowanie to
76 mln zł (95 %). Wszystkie zgłoszone zadania inwestycyjne znajdują w pierwszym obszarze
priorytetowym. Obecnie wnioski zostały przekazane do decyzji.
3.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg złożono projekt dotyczący przebudowy ul. Donimirskich, Topolowej, Zielnej i Okrężnej
w Czerninie. Wartość całkowita projektu to 7 527 000 zł. W ramach projektu zaplanowano
wyminę nawierzchni dróg wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej (sieci deszczowej,
oświetleniowej), wykonanie przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu. W przypadku
rekomendowania zadania do dofinansowania jego realizacja zaplanowana jest na rok 2022
i 2023 r.

4.

W dniu 8 czerwca br. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji
projektowych dotyczących terenów wytypowanych do rewitalizacji z wykorzystaniem błękitno
– zielonej infrastruktury na terenie Sztumu, dotyczy terenów przy ul. Spokojnej, Szkole
Podstawowej nr 1 w Sztumie oraz Placu Wolności w Sztumie. W wyznaczonym terminie
wpłynęły 3 oferty. Ze względu na ograniczone środki w budżecie Gminy na to zadanie wybrano
wykonawcę na teren przy ul. Spokojnej. W dniu 10 sierpnia została podpisana umowa na
realizację koncepcji wraz z dokumentacją na ten teren.

5.

W dniu 20 lipca ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji
projektowych dotyczących terenów wytypowanych do rewitalizacji z wykorzystaniem błękitno
– zielonej infrastruktury na terenie Sztumu, dotyczy terenu przy Szkole Podstawowej nr 1
w Sztumie. Teren Placu Wolności w Sztumie został wykluczony z tego postępowania ze
względu na trwającą procedurę zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla tego obszaru. Do 9 sierpnia wpłynęły 3 oferty, trwa badanie złożonych ofert.

6.

W okresie międzysesyjnym zebrano i przekazano materiały robocze niezbędno do
przygotowania regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku
Miejskiego w Sztumie, przygotowywane przez

Stowarzyszenie Architektów Polskich

w sprawie wspólnego ogłoszenia konkursu Wstępne założenia dotyczą m.in. zagospodarowania
terenu w błękitno – zieloną infrastrukturę.
7.

W okresie sprawozdawczym odebrano dokumentację projektową dotyczącą prac remontowych
przy zabytkowej kapliczce zlokalizowanej przy ul. Reja w Sztumie. Jednocześnie w okresie
międzysesyjnym złożono wniosek o wydanie decyzji na budowę na prace remontowe objęte
niniejszą dokumentacją.

8.

W okresie międzysesyjnym zorganizowane zostały dwa spotkania organizacyjne z Klubem
Piłkarskim Olimpia Sztum w sprawie przygotowania wniosku o dofinansowanie wykonania
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murawy na boisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sztumie. Spotkania odbyły się w związku
z możliwością pozyskania środków w ramach planowanego naboru wniosków przez Lokalną
Grupę Działania Kraina Dolnego Powiśla. Nieoczekiwanie w dniu 19.08.2021r. klub przesłał na
maila informację, że rezygnuje z ubiegania się o środki na realizację tego zadania.
9.

Trwają

pracę

nad

przygotowaniem

koncepcji

inwestycyjnej

zmierzającej

do

samowystarczalności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sztum. Wyłoniono
wykonawcę na opracowanie Studium Wykonalności na budowę oczyszczalni ścieków
komunalnych. Przygotowywane są dwa audyty energetyczne dla budynków wielorodzinnych
przy ul. Sienkiewicza 5, ul. Kochanowskiego 8.
10. W okresie międzysesyjnym wpłynęła 1 oferta w ramach trybu małych grantów, złożona przez
Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej. W ramach planowanego zadania publicznego
przyznano dofinansowanie na organizację 1 wykładu dotyczącego historii ziemi sztumskiej.
11. W okresie międzysesyjnym przy wsparciu organizacyjnym Gminy Sztum zorganizowane
zostały badania mammograficzne dla mieszkanek Gminy w wieku od 50 do 69 lat w ramach
Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez Pomorskie Oddziała
Wojewódzki NFZ.
W zakresie realizacji Programu „Czyste powietrze”
1.

W okresie międzysesyjnym w ramach programu „Czyste powietrze” udzielono 18 konsultacji
telefonicznych, 17 konsultacji osobistych w siedzibie Urzędu, wysłano do WFOŚiGW 4 wnioski
o dotację na m.in. wymianę starych pieców, docieplenie budynków.

2.

Złożono zamówienie na 1000 ulotek, 100 plakatów oraz 2 roll-upy informacyjno – promocyjne
program „Czyste powietrze”.

3.

Założono zamówienie na zakup laptopa oraz drukarki w ramach wyposażenia Punktu
Konsultacyjno – Informacyjnego programu „Czyste powietrze”

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 czerwcu i lipcu 2021 r.
3) Monitorowanie zapewnienia trwałości projektu przez Partnerów.
2. Projekt pn. „Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”:
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1) Monitorowanie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, asystenta osoby starszej, asystenta
rodziny, Telemedycyny, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
psychologa, prawnika oraz rozliczenie powyższych usług za m-c czerwiec i lipiec 2021 r.
2) 19.07.2021 r. organizacja spotkania grupy wsparcia dla opiekunów faktycznych Osób
Niepełnosprawnych.
3) Przeprowadzenie rekrutacji 8 dzieci uczestników projektu do udziału w półkoloniach letnich
organizowanych przez Partnera 1.
4) Sporządzenie i złożenie częściowego wniosku o płatność za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021
r. wraz ze sporządzeniem formularza „Monitorowanie uczestników”. Wniosek został
zatwierdzony.
5) Sporządzenie oświadczenia o braku podwójnego finansowania dot. wydatków poniesionych
w okresie 04-06.2021 w ramach projektu.
3. Projekt „Kawa dla Seniora” – 215 seniorów posiada bony na kawę/herbatę.
4. Klub Integracji Społecznej (KIS) – edycja 2021:
1) 07.07.2021 r. udział w spotkaniu grupy roboczej dot. przygotowania standardów CIS/KIS

w województwie pomorskim.
2) Realizacja indywidualnego i grupowego wsparcia doradcy zawodowego w czerwcu i lipcu 2021

r.
3) Realizacja indywidualnego i grupowego wsparcia psychologa w czerwcu i sierpniu 2021 r.
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 lipcu i sierpniu 2021 r.
2) Podpisanie z PUW w Gdańsku umowy o dofinansowanie na wsparcie finansowe realizacji

zadania z dniem 12.07.2021 r.
3) Weryfikacja dokumentacji z działalności Klubu Senior + za rok 2020 w celu przygotowania do

kontroli zaplanowanej na III kwartał 2021 r.
4) Sporządzenie aktualizacji listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w Klubie.
5) Na podstawie otrzymanego pisma ze Stowarzyszenia Labuntur Anni wystosowano pismo do

PUW w Gdańsku z prośbą o wyrażenie zgody na aktualizację kosztorysu (dokonanie przesunięć
pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu).
6. Projekt pn. ,,PRZEMOC-bądź ŚWIADOMY” w ramach Programu Osłonowego

„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie”:
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1) Podpisanie porozumienia wraz z zaktualizowanym kosztorysem i harmonogramem z MRIPS

z dniem 26.07.2021 r.
2) Rozeznanie rynku na opracowanie graficzne i wydruk plakatów, broszur, opracowanie graficzne

i wykonanie koszulek oraz odblasków, a także na opracowanie diagnozy.
3) Przesłanie do Referatu Organizacyjnego i Zamówień Publicznych zestawienia planowanych

postępowań celem wprowadzenia do PZP na 2021 r.
7. Projekt socjalny „Jesteśmy sobie potrzebni”:
1) Przeprowadzenie postępowania na organizację gry plenerowej oraz zapewnienie transportu.
2) 08.07.2021

r. organizacja gry plenerowej pn. ,,Patrol wojskowy” dla uczestników

Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie.
3) Opracowanie plakatu promującego projekt.
4) Opracowanie dokumentacji uczestników projektu, w tym deklaracji uczestnictwa, zgody na

przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku.
5) Rozeznanie rynku na organizację zajęć z elementami alpakoterapii, zajęć ekologicznych oraz

indywidualnych konsultacji z psychologiem. Sporządzenie i podpisanie umów.
8. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy

Sztum wydano 2962 Karty tradycyjne. Liczba rodzin, które otrzymały SKDR wynosi 891.
9. Teleopieka, tzw. „Guzik życia” – 10 osób.
10. „Koperta życia” – 245 osób.
11. Gminny

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021:
1) Monitorowanie 9 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, motywując do podjęcia leczenia.
2) Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) zostało zgłoszonych
8 osób.
3) Wobec 26 osób prowadzenie postępowania o leczenie odwykowe.
4) Odbycie 3 wspólnych oraz 10 indywidualnych posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
5) Punk Konsultacyjny „Krokus” w Sztumie świadczy porady prawnika, psychologa, terapeuty
art. uzależnień. Udzielono 59 porad.
12. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie (GZI):
1) Wszczęcie 22 procedur „Niebieskie Karty”.
2) Zwołanie 45 grup roboczych w celu podjęcia działań na rzecz rodzin, w których stwierdzono

zjawisko przemocy.
3) Praca z rodzinami, gdzie dochodzi do przemocy we współpracy z przedstawicielami GZI oraz
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członkami grup roboczych – 37 rodzin.
4) Złożenie zawiadomienia do KPP w Sztumie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 207 kk.
5) Złożenie w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie wniosku o wgląd w sytuację rodziny.
13. Dział Realizacji Zadań Zleconych:

1) W okresie od 22.06.2021 r. do 20.08.2021 r. Dział Realizacji Zadań Zleconych przyjął ogółem:
429 wniosków, wydał 520 decyzji/ informacji administracyjnych, obsłużył łącznie 933 osoby.
2) Wysokość wypłaconych wszystkich świadczeń w miesiącu lipcu 2021 r. wyniosła - 2.192.362,65
zł.
3) Wydano 11 zaświadczeń do wniosku o „czyste powietrze” o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na członka gospodarstwa domowego.
4) Liczba świadczeniobiorców otrzymujących wypłaty na przykładzie m-ca lipca 2021 r.:
a) zasiłki rodzinne

398 osób

b) świadczenie rodzicielskie

39 osób

c) jednorazowa zapomoga

11 osób

d) świadczenia opiekuńcze

796 osób

e) fundusz alimentacyjny

129 osób

f) dodatki mieszkaniowe i energetyczne

245 osób

g) świadczenie wychowawcze

2967 dzieci

14. Dział Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług:
1) W okresie międzysesyjnym sporządzono 188 decyzji administracyjnych w zakresie

świadczeń z pomocy społecznej.
2) W okresie międzysesyjnym z pomocy finansowej skorzystało 241 rodzin (504 osoby

w rodzinie) oraz z pomocy niefinansowej 144 rodziny (234 osoby w rodzinie). W roku 2021
r. z pomocy finansowej i niefinansowej skorzystało 491 rodzin, tj. 767 osób w rodzinie,
a świadczenie przyznane decyzją miały 393 osoby.
3) Przeprowadzono 219 wywiadów środowiskowych (od dnia 01.01.2021 r. – 916), podpisano

6 nowych kontraktów socjalnych.
4) W schroniskach przebywało 9 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 19 osób, natomiast w formie

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 9 osób.
7) Ze wsparcia w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie korzystało 15 seniorów.
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8) Z terapii prowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie (ŚDS)

korzystało 19 niepełnoprawnych osób. Od 30 maja 2021 r. korzystanie z usług świadczonych
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czernie jest nieodpłatne (art. 51b ust. 2 ustawy o
pomocy społecznej).
9) W

dniu

19

lipca

2021

r.

została

podpisana

Umowa

Nr

10/ŚDS/STANDARYZACJA/SZTUM/2021 między Wojewodą Pomorskim a Miastem i
Gminą Sztum na wykonanie remontu oraz zakupu wyposażenia do łazienki i dwóch toalet w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie (dotacja w wysokości 49 476,00 zł).
Przeprowadzenie rozeznania rynku.
10) Dożywianie – wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Obecnie pomocą

w ramach ww. Programu objętych jest 5 osób.
11) Ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych objęto 14 osób.
12) Bieżące wprowadzanie pracy socjalnej do Systemu Pomost. Świadczenie pracy socjalnej

narastająco od 01 stycznia 2021 r.: 161 rodzin (334 osoby), w tym świadczenie wyłącznie
pracy socjalnej, bez udzielenia pomocy finansowej: 77 rodzin (166 osób).
13) Weryfikacja rodzin do objęcia wsparciem w formie asystenta rodziny. Obecnie

zatrudnionych jest 3 asystentów rodziny, którzy udzielają wsparcia 21 rodzinom, w tym 1
asystent w ramach projektu „Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie
Sztum”.
14) 24.08.2021 r. dostawa żywności z Banku Żywności w Tczewie (ok. 3,5 tony dla 350

mieszkańców).
15) 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 sierpień br. wyniosła 10526,46 zł, natomiast za pobyt w Domu Dziecka
16099,10 zł.
16) Monitorowanie sytuacji osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uczestników

DOW, ŚDS, RDP w związku z pandemią.
17) Działania związane z programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 r. Dalsza

rekrutacja uczestników programu.
18) Działania związane z wypoczynkiem letnim dzieci, tj. wytypowanie rodzin, weryfikacja kart

kwalifikacyjnej, przekazanie i odbiór dzieci:
- miejsce wypoczynku dla dzieci z terenu Gminy Sztum od 26.06.2021 r. do 07.07.2021 r. –
Poronin woj. małopolskie (16 miejsc),
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- miejsce wypoczynku dla dzieci z terenu Miasta Sztum od 08.07.2021 r. do 19.07.2021 r. –
Okuninka woj. lubelskie (13 miejsc).
19) Podpisanie Aneksu Nr 1 do Umowy z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wieloletniego

rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu” na 2021 rok – zwiększony został udział dotacji w realizacji zadania
na 2021 r. do 80% (wysokość dotacji: 116 000,00 zł).
20) Odbieranie zgłoszeń i interwencje w sprawie rodzin - 4, w tym 3 dot. rodzin z dziećmi.
21) Aktualizacja wywiadów środowiskowych przeprowadzonych z uczestnikami Klubu Senior+.
22) Uczestniczenie w dniu 07.07.2021 r. w konsultacjach zdalnych dot. projektu Strategii

Demograficznej 2040.
23) Sporządzenie porozumienia ze Spółdzielnią socjalną „Iskra” w zakresie współpracy

w wytypowaniu dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej do uczestnictwa
w bezpłatnych warsztatach. Działania dot. rekrutacji uczestników do udziału w warsztatach
organizowanych

w ramach

zadania

publicznego

„Rozwijaj

pasje

naturalnie”

organizowanego przez Stajnię Iskra.
24) Przygotowanie na prośbę Departamentu Komunikacji i Promocji Ministerstwa

Rodziny i Polityki Społecznej materiału z udziałem seniorów w ramach akcji
zachęcającej do szczepień przeciwko Covid-19 (spisanie wypowiedzi seniorów,
wykonanie zdjęć oraz przygotowanie materiału audiowizualnego).
25) Przygotowanie sprawozdań jednorazowych oraz kwartalnych dot.:

a) programu „Wspieraj Seniora”,
b) udzielonych świadczeń pomocy społecznej: pieniężnych, w naturze i usługach za okres od
01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.,
c) programu „Posiłek w szkole i w domu”,
d) programów resortowych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2021 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021,
e) sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.
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
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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 był do 30 czerwca 2021 roku.
Celem projektu było 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 zrealizowano:
 zajęcia specjalistyczne (m.in.: zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, gimnastykę
korekcyjną, zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne, terapię pedagogiczną)
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,
 zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne (m.in.: zajęcia
językowe, pogotowie dydaktyczne, warsztaty naukowo-techniczne, zajęcia matematycznoprzyrodnicze, 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,
 szkolenia dla nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu indywidualnej pracy z dziećmi ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 szkolenia dla nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności w posługiwaniu się
technologią informacyjno-komunikacyjną oraz stosowaniu nowoczesnych metod i form pracy
sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych,
 dostawy nowoczesnego sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz pomocy
dydaktycznych i zabawek, a także mebli i materiałów plastycznych.
W okresie międzysesyjnym w ramach projektu:
 z dniem 30 czerwca zakończone realizację działań projektowych,
 przygotowano i złożono końcowy wniosek o płatność rozliczający realizację projektu;
 przygotowano dokumentację projektu do zarchiwizowania zgodnie z Wytycznymi w zakresie
zasad przechowywania i udostępniania dokumentów związanych z realizacją projektów
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.
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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 zaplanowano organizację zajęć pozalekcyjnych i warsztatów kształtujących
kompetencje kluczowe dla 70 uczniów w oparciu o treści edukacji morskiej i żeglarskiej,
organizację zajęć z doradztwa zawodowego promujących zawody związane z branżą morską i
nadmorskim położeniem regionu, organizację praktycznych zajęć żeglarskich oraz wyjazdów
edukacyjnych do instytucji związanych z edukacją morską i żeglarską, organizację wydarzeń i
festynów koncentrujących się wokół treści morskich, a także organizację szkoleń doskonalących
oraz sieci współpracy i doskonalenia dla 9 n-li w zakresie stosowania nowoczesnych metod i
form pracy z elementami TIK ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych u
uczniów poprzez Edukację morską i żeglarską.
Planowany okres realizacji projektu: 01.06.2021 roku – 31.12.2022 roku.
Całkowita wartość projektu wynosi 197 400,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie
187.530,00 zł.
W okresie międzysesyjnym w ramach projektu:
 wniosek o dofinansowanie projektu został wybrany do dofinansowania, uzyskując drugie
miejsce na liście rankingowej UM Województwa Pomorskiego,
 przygotowano plan zamówień publicznych,
 opracowano dokumentacje kwalifikacyjną uczestników projektu,
 opracowano wzór arkusza organizacyjnego,
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
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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.
Całkowita wartość projektu wynosi 960 838,46 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie
816.712,69 zł.
W okresie międzysesyjnym w ramach projektu:
 wniosek o dofinansowanie projektu został wybrany do dofinansowania,
 przygotowano plan zamówień publicznych,
 opracowano dokumentacje rekrutacyjną do Punktu Przedszkolnego, który zostanie
utworzony przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie oraz
dokumentację kwalifikacyjną uczestników projektu,
 przygotowano arkusze organizacyjne zajęć dodatkowych w ramach projektu,
 uzyskano pozytywną opinię Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Sztumie
i Dyrektora Sanepidu w Malborku w sprawie utworzenie Punktu Przedszkolnego w Sztumie
przy SP2 w Sztumie,
 przygotowanie organizację Punktu Przedszkolnego w Sztumie przy SP2 w Sztumie,
 rozpoczęto prace związane z ustaleniem rodzaju wyposażenia tj. sprzętu komputerowego i
multimedialnego, pomocy dydaktycznych, zabawek, mebli w celu przygotowania opisu
przedmiotu zamówienia i dokonania wyboru dostawców,
4. W ramach Rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole” 2021:

W okresie międzysesyjnym w ramach projektu:
 wykonano remont pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej,
 dokonano wybory Wykonawcy dostawy sprzętu i wyposażenia kuchni oraz mebli do stołówki
szkolnej,
Całkowita wartość zadania wynosi 100.000 zł. Wkład własny stanowi 20% całkowitej wartość
zadania.
5. W ramach Resortowego Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

„MALUCH+” 2021:
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Złożono Wniosek o wypłatę dotacji. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 53 760,00 zł
(80%) a wydatki kwalifikowalne w danym okresie rozliczeniowym wynikające z ewidencji
księgowej zadania wyniosły 67 200,00 zł. Dotacja została przekazana na konto gminy w dniu
21.07.2021 roku.
6. W ramach rezerwy oświatowej złożono wniosek o dofinansowanie organizacji zajęć

wspomagających w wysokości 46.200 zł. Dla każdego oddziału klasowego od klasy IV
zaplanowano 15 godzin zajęć. Łącznie 660 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane od września
do grudnia 2021 roku.

II.

Realizacja działań związanych z obsługą administracyjno-finansową szkół oraz zadań
własnych gminy w zakresie oświaty.
1. 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 za miesiąc czerwiec 2021 roku,
 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 za miesiąc czerwiec 2021 roku.
2. Realizując obowiązki w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum:
 dokonano rozliczenia środków Funduszu Pracy za II kwartał 2021 roku,
 przygotowano prognozę wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na
dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach
2022-2025.
3. Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum:
 zostało przygotowane zapotrzebowanie na środki finansowe na stypendia i zasiłki szkolne
za okres od września do grudnia 2021 roku.
4. Realizując obowiązek wynikający z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo
oświatowe w zakresie zapewnienia dowożenia i opieki dziecka/ucznia niepełnosprawnego:
1) podpisano umowy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, którzy zwrócili się o zwrot
36 | S t r o n a

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

kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego środkami komunikacji publicznej;
2) podpisano 3 umowy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, którzy zwrócili się o zwrot
kosztów dowożenia i opieki dziecka/ucznia niepełnosprawnego zgodnie z art. 39a ust. 1 i 4,
uwzględniając w niej liczbę kilometrów z miejsca zamieszkania do szkoły oraz średnią cenę
paliwa w gminie na dany rok szkolny;
3) wszczęto procedurę szacowania kosztów dotyczących dowozu do szkół uczniów
niepełnosprawnych na wniosek rodziców którzy zwrócili się o zorganizowanie dowozu do
szkoły i zapewnienia opieki podczas dowozu dla dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz
podpisano umowę z przewoźnikiem.
5. Udzielono odpowiedzi w trybie udostępnienia informacji publicznej na wniosek w zakresie
uzyskania sprzętu elektronicznego od wydawnictw dla szkół i przedszkoli z terenu Miasta i
Gminy Sztum.
6. Przygotowywano formularz sprawozdania jednorazowego o symbolu: „WPS/OP - 3/COVID”
dla Urzędu Wojewódzkiego o działalności Żłobków w czasie epidemii. Od lipca sprawozdanie
składane jest co miesiąc.
7. Otrzymano zgodę z Archiwum Państwowego na wybrakowanie dokumentacji niearchiwalnej
znajdującej się w składnicy akt Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie.
Dokumentacja niearchiwalna wytypowana do brakowania utraciła znaczenie, w tym wartość
dowodową.
8. Sprawdzono rozliczenia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw dla wszystkich
jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum za okres
czerwiec – lipiec (przedszkole) 2021 roku.
9. Naliczono i wypłacono dotację dla niepublicznych przedszkoli na miesiąc lipiec i sierpień
2021.
10. Przygotowano pisma do gmin dotyczące zwrotu kosztów dotacji za dzieci w niepublicznych
przedszkolach na terenie Miasta i Gminy Sztum na miesiąc lipiec i sierpień 2021 roku.
11. Przygotowano sprawozdania INF-1 dla PFRON za miesiąc czerwiec i lipiec 2021 roku dla
placówek oświatowych.
12. Przygotowano sprawozdanie z wysokości kosztów zarzadzania oświatą do Systemu
Informacji Oświatowej za II kwartał 2021 roku.
13. Przygotowano sprawozdanie do GUS: Z-05 Badanie popytu na pracę za II kwartał 2021 roku
dla jednostek ZS Gościszewo i MGZO.
14. W dniu 23.07.2021 roku odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów szkół: Zespołu Szkół
w Gościszewie, Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi oraz Zespołu Szkół w Czerninie.
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W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej stanowisko dyrektorów szkół na okres 5
kolejnych lat szkolnych zostało powierzone osobom dotychczas sprawującym funkcję
dyrektorów w wymienionych szkołach tj.: Pani Magdalenie Zimińskiej – Sałek, Panu
Dariuszowi Szewczakowi oraz Pani Bożenie Andrzejewskiej.
15. W dniu 24.08.2021 roku przeprowadzono postepowanie egzaminacyjne dla 4 nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (3 nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej oraz 1 nauczyciel języka angielskiego). Nauczyciele zdali egzamin przed
komisją egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
16. Przygotowano zarządzenia Burmistrza: w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
publicznych innych form wychowania przedszkolnego z terenu Miasta i Gminy Sztum na rok
szkolny 2020/2021 oraz w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.
17. Sprawy kadrowe związane z zakończeniem i rozpoczęciem roku szkolnego. Zakończono
stosunki pracy z nauczycielami zawarte na zastępstwo na okres do 25.06.2021 roku oraz do
końca roku szkolnego tj. do 31.08.2021 roku. Zakończono stosunki pracy z osobami
rozwiązującymi stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Przygotowywane są
umowy o pracę dla nauczycieli pracowników administracji i obsługi na kolejny rok szkolny.
Około 50 umów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Podwyższenie
wynagrodzenia nauczycieli w związku z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego.
Przygotowywanie dodatków motywacyjnych i funkcyjnych.
18. Przeprowadzono 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. Postępowanie przetargowe było podzielone na 6 części.
Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w każdej z części zamówienia i w miesiącu
sierpniu podpisano umowy na realizację usługi:
 w części nr 1: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Gościszewie i odwóz po zakończonych
zajęciach lekcyjnych z miejscowości Koniecwałd, Gronajny, Koniecwałd (były PGR),
Goraj, Węgry z Wykonawcą: F.H.U. „Szaruga” Wioletta Szaruga; cena za jeden bilet
miesięczny 134,13 zł brutto; ogólna cena oferty: 84 501,90 zł;
 w części nr 2: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Czerninie i odwóz po zakończonych
zajęciach pozalekcyjnych z miejscowości: Piekło, Biała Góra, Cygusy, Szpitalna Wieś,
Górki do Zespołu Szkół w Czerninie z Wykonawcą: Faster Wash Sp. z o.o.; cena za jeden
bilet miesięczny 139,00 zł brutto; ogólna cena oferty: 112 590,00 zł;
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 w części nr 3: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi oraz do Zespołu Szkół
w Czerninie i odwóz po zakończonych zajęciach lekcyjnych z miejscowości: Sztumska
Wieś, Sztumska Wieś (były Zakład Rolny), Sztumska Wieś (Bycza Góra), Parowy, Ramzy
Małe z Wykonawcą: Faster Wash Sp. z o.o.; cena za jeden bilet miesięczny 139,00 zł brutto;
ogólna cena oferty: 91 740,00 zł;
 w części nr 4: Dowóz uczniów do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr
1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie,
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie i odwóz po zakończonych
zajęciach lekcyjnych z miejscowości: Pietrzwałd, Barlewice, Koślinka, Kępina z
Wykonawcą: Usługi Transportowe Jacek Lubiński; cena za jeden bilet miesięczny 165,00
zł brutto; ogólna cena oferty: 67 650,00 zł;
 w części nr 5: Dowóz uczniów do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr
1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie,
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie i odwóz po zakończonych
zajęciach lekcyjnych z miejscowości: Zajezierze, Sztumskie Pole ul. Lądziki, Łąkowa,
Polanka, Długa z Wykonawcą: Usługi Transportowe Jacek Lubiński; cena za jeden bilet
miesięczny 252,00 zł brutto; ogólna cena oferty: 47 880,00 zł;
 w części nr 6: Dowóz uczniów do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr
1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie,
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie i odwóz po zakończonych
zajęciach lekcyjnych z miejscowości: Uśnice, Parpary, Sztumskie Pole ul. Żeromskiego z
Wykonawcą: Faster Wash Sp. z o.o.; cena za jeden bilet miesięczny 139,00 zł brutto; ogólna
cena oferty: 65 800,00 zł.
19. Przeprowadzone postępowanie o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych netto na
Przewoź posiłków do Zespołu Szkół w Gościszewie oraz do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
w roku szkolnym 2021/2022. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarto umowę z
Wykonawcą Usługi Transportowe Zbigniew Urbański.
20. W dniu 25.08.2021 roku dyrektorzy uczestniczyli w spotkaniu inaugurującym rok szkolny
2021/2022.
21. W dniu 27.08.2021 roku zorganizowano spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli.
Przedmiotem spotkania było m.in.: przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego,
organizacja szczepień uczniów, organizacja dowozu uczniów, realizacja projektów
edukacyjnych.
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III.

Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
 28.06.2021 roku – spotkanie dyrektora szkoły i nauczycieli klas I z rodzicami

uczniów rozpoczynających we wrześniu naukę w szkole;
 w okresie od 13.07 – 31.08.2021 roku – przyjmowanie zakupionych na nowy rok szkolny

podręczników do biblioteki, opracowanie i przygotowanie do udostepnienia;
 lipiec-sierpień 2021 roku – wymiana podłóg w salach nr 26, 27; remont świetlicy i gabinetu

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

 02.07.2021 roku – ogłoszenie wyników z egzaminu ósmoklasistów, analiza wyników;
 09.07.2021 roku – wydanie zdającym zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu
ósmoklasisty;
 lipiec 2021 roku – przeprowadzono remont sekretariatu oraz gabinetu dyrektora;
 lipiec-sierpień 2021 roku – odbył się remont kuchni i jadalni w ramach modułu 3 wieloletniego
Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”;
 sierpień 2021 roku – przygotowanie placówki do nowego roku szkolnego wg wytycznych
MEiN.
3. Zespół Szkół w Czerninie:

 W okresie lipiec – sierpień – zostały przeprowadzone remonty:
a) wymieniono oświetlenie i wyremontowano dwie sale lekcyjne nr 5 i 9;
b) wyremontowano dwa balkony (położono kafle, wymieniono balustrady na metalowe);
c) wykonano skocznię do skoku w dal;
d) pomalowano hol na parterze budynku;
e) odnowiono cały węzeł żywieniowy;
f) pomalowano jedno pomieszczenie biblioteki szkolnej;
g) pomalowano i wyposażono w meble salę dla nowej grupy przedszkolnej.
 od 01.08.2021 roku – pracę po wakacjach rozpoczęła jedna grupa przedszkolna.
 od 23-27.08.2021 roku – zorganizowano zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3 i 4-letnich
rozpoczynających edukację przedszkolną;
 od 25.08.2021 roku – do pracy powracają nauczyciele w celu opracowania niezbędnej
dokumentacji i przygotowania dla uczniów sal lekcyjnych.

40 | S t r o n a

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

4. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:

 w dniu 23.07.2021 roku – odbył się konkurs na stanowisko dyrektora szkoły;
 w dniach 10-16.08.2021 roku – odbyła się kontrola Kuratorium Oświaty dot. prawidłowości
kształcenia oraz udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 w okresie lipiec-sierpień – prowadzono prace porządkowe i konserwatorskie na terenie szkoły
oraz przeglądy techniczne budynków;
 odbyło się posiedzenia Rady Pedagogicznej dot. organizacji roku szkolnego 2021/2022.
 przygotowano aneks arkusza organizacyjnego.
5. Zespół Szkół w Gościszewie:


w miesiącach lipiec i sierpień była wynajmowana sala gimnastyczna zgodnie z
harmonogramem;



w okresie 01-25.08.2021 roku - były prowadzone prace związane z uszczelnianiem dachu na
nowej części budynku szkoły (prace w ramach gwarancji);



od 10.08.2021 roku – wykonywane są prace porządków i organizacyjne związane z
rozpoczęciem roku szkolnego;



w dniu 30.08.2021 roku – odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej połączone ze
szkoleniem pt. „Obowiązki i zadania n-li na początku roku szk., w tym niwelujące straty
edukacyjne i bariery psychospołeczne uczniów po okresie pandemii”

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

 w miesiącu lipcu 2021 roku – funkcjonowało 8 grup przedszkolnych, do których uczęszczało
126 dzieci. W poszczególnych grupach realizowano tematykę ze szczególnym zwróceniem
uwagi na zachowania bezpieczne: „Bezpieczne wakacje na wodą i w górach”, „Poznajemy
interesujące miejsca w Polsce” z wykorzystaniem dostępnych w przedszkolu pomocy
dydaktycznych, filmów i prezentacji multimedialnych.
 w miesiącu sierpniu 2021 roku – przedszkole nieczynne z powodu przerwy wakacyjnej;
 w dniach 25 – 31.08.2021 roku – przygotowanie sal i pomieszczeń pod względem
funkcjonalnym i estetycznym do rozpoczęcia roku szkolnego (prace porządkowe, doposażenie
w sprzęt, pomoce i zabawki).

VII. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SZTUMSKIEGO
CENTRUM KULTURY
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02.07.2021 (piątek)
16:00 KINO „Krudowie 2. Nowa Era”
18:00 KINO „Obecność 3. Na rozkaz diabła”
03.07.2021 (sobota)
16:00 KINO „Krudowie 2. Nowa Era”
18:00 KINO „Obecność 3. Na rozkaz diabła”
04.07.2021 (niedziela)
16:00 KINO „Krudowie 2. Nowa Era”
18:00 KINO „Obecność 3. Na rozkaz diabła”
05.07.2021 (poniedziałek)
12:00 Warsztaty teatralne dla młodzieży prowadzone przez Teatr Nikoli
06.07.2021 (wtorek)
18:00 DKF „Na rauszu”
07.07.2021 (środa)
12:00 Warsztaty teatralne dla młodzieży prowadzone przez Teatr Nikoli
08.07.2021 (czwartek)
12:00 Warsztaty teatralne dla młodzieży prowadzone przez Teatr Nikoli
18:00 KINO „Śniegu już nigdy nie będzie”
09.07.2021 (piątek)
18:00 KINO „Śniegu już nigdy nie będzie”
10.07.2021 (sobota)
X Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, w którym wystąpił Teatr Nikoli, Teatr JaSię,
Teatr 3.5, Teatr Ósmego dnia
11.07.2021 (niedziela)
18:00 KINO „Śniegu już nigdy nie będzie”
15.07.2021 (czwartek)
16:00 KINO „Luca”
18:00 KINO „Cruella”
16.07.2021 (piątek)
8:00 Montaż sceny na plaży miejskiej
16:00 KINO „Luca”
18:00 KINO „Cruella”
17.07.2021 (sobota)
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X Jubileuszowa Sztumska Noc Bluesowa na Plaży Miejskiej. Występujące zespoły: The Cylinders,
Szulerzy, Tennessee All Stars, Lord Bishop
18.07.2021 (niedziela)
16:00 KINO „Luca”
18:00 KINO „Cruella”
19.07.2021 (poniedziałek)
8:00 Demontaż sceny na plaży miejskiej
20.07.2021 (wtorek)
18:00 DKF „Kraj”
23.07.2021 (piątek)
18:00 KINO „Druga połowa”
18:00 wernisaż „Linia życia” artystki Justyny Grabowskiej
24.07.2021 (sobota)
18:00 KINO „Druga połowa”
25.07.2021 (niedziela)
18:45 XII Koncert Organowy w Kościele Św. Anny, na którym gościliśmy Jerzego Kukla
(organy), Jacka Sribniaka (klarnet), Ewę Alchimowicz-Wójcik (sopran, recytacje). Koncert
z okazji 101 rocznicy pobytu znakomitego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego
w Sztumie, przed plebiscytem na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku oraz 144-tej rocznicy
Jego urodzin,
18:00 „Druga połowa”
29.07.2021 (czwartek)
16:00 KINO „Raya i ostatni smok”
19:00 KINO „W jak morderstwo”
30.07.2021 (piątek)
16:00 KINO „Raya i ostatni smok”
19:00 KINO „W jak morderstwo”
31.07.2021 (sobota)
21:15 KINO plenerowe na Jaszczurowym Wzgórzu film „Green Book”
01.08.2021 (niedziela)
16:00 KINO „Raya i ostatni smok”
19:00 KINO „W jak morderstwo”
03.08.2021 (wtorek)
18:00 DKF „Berlin Aleksander Platz”
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06.08.2021 (piątek)
18:00 KINO „Małżeństwo na skróty”
07.08.2021 (sobota)
13:00 Festyn w Koniecwałdzie
18:00 KINO „Małżeństwo na skróty”
20:00 Balet „Dama Kameliowa”
08.08.2021(niedziela)
18:00 KINO „Małżeństwo na skróty”
12.08.2021 (czwartek)
16:00 KINO „Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do wolności”
18:00 KINO „Czarna wdowa”
13.08.2021 (piątek)
16:00 KINO „Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do wolności”
18:00 KINO „Czarna wdowa”
14.08.2021 (sobota)
11:30 Dzień sąsiada koło boiska SP1 w Sztumie (użyczeni zamku dmuchanego, bramki
dmuchanej, namiotu oraz obsługa pracowników SCK przy dmuchańcu)
14:00 Festyn na boisku w Gościszewie (użyczenie nagłośnienia, zjeżdżalni dmuchanej,
zapewnienie animatorów podczas festynu i obsługi nagłośnieniowej)
12:00-21:00 Liga Food Trucków na Pl. Wolności
20:50 KINO plenerowe przy ul. Władysława IV, film „W starym dobrym stylu”
22:30 KINO plenerowe przy ul. Władysława IV film „Parasite”
15.08.2021 (niedziela)
12:00-21:00 Liga Food Trucków na Pl. Wolności
16:00 KINO „Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do wolności”
18:00 KINO „Czarna wdowa”
17.08.2021 (wtorek)
18:00 DKF „Sweat”
18.08.2021 (środa)
13:00 Spotkanie Seniorów z Klubu Amator Senior+ oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku biorących
udział w projekcie „UTW dla Społeczności”, w ramach, którego stworzyli ogródek społeczny
„LUBCZYK” i zaplanowali związane z nim działania wolontariackie. Pod okiem animatora
kultury z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „Ę” pogłębiali swoją wiedzę oraz świętowali
dotychczasowe dokonania.
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20.08.2021 (piątek)
16:00 KINO „Kosmiczny Mecz: Nowa Era”
21.08.2021 (sobota)
15:00 Festyn w Czerninie (nagłośnienie wraz z obsługą, dmuchabuec oraz animatorzy SCK)
16:00 KINO „Kosmiczny Mecz: Nowa Era”
22.08.2021 (niedziela)
16:00 KINO „Kosmiczny Mecz: Nowa Era”
23.08.2021 (poniedziałek)
9:00 Lekcja dla przedszkolaków z Przedszkola Tęczowego w ogródku kieszonkowym
„LUBCZYK”. Dzieci miały okazję poznać ogródek i rosnące w nim rośliny, wypocząć na świeżym
powietrzu oraz wziąć udział w kilku grach i zabawach.
27.08.2021 (piątek)
16:00 KINO „Elfinki”
18:00 KINO „Old”
28.08.2021 (sobota)
8:00 Puchar Regionalny Nordic Walking (Parpary-Uśnice)
16:00 KINO „Elfinki”
18:00 KINO „Old”
29.08.2021 (niedziela)
16:00 KINO „Elfinki”
18:00 KINO „Old”
31.08.2021 (wtorek)
9:00 KINO „Elfinki”- seans zbiorowy dla przedszkola w Malborku

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
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