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 (XXXVI sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 29 września 2021 roku
Na dzisiejszą sesję przygotowano i skierowano pod obrady sesji 9 projektów uchwał.
W okresie sprawozdawczym podjęto decyzje, zarządzenia oraz rozstrzygnięcia w następujących
sprawach:
I.

W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:

 Zmian w budżecie gminy na 2021 rok:
Zwiększenia i zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1. 852 „Pomoc społeczna” w rozdz.:
1) 85216 „Zasiłki stałe” zwiększono dochody bieżące z tytułu zwrotów dotacji nienależnie
pobranych świadczeń w kwocie 3.000 zł (§2910) i wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań (§2910), z przeznaczeniem na przekazanie w/w
zasiłków do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
2) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.103.1.2021.SL z dnia 8.09.2021 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1/103.1/2021 z dnia 8 września 2021 r. zwiększono plan dotacji
na rok 2021, z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25, w kwocie 8.884 zł dochody
(§2030) i wydatki (§4010), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z
art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł
miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.
2. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Nr FB-I.3111.101.2021.BW z dnia 26.08.2021 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
1/101/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej na rok 2021, ze środków
pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 w kwocie 5.640 zł dochody (§2040)
i wydatki (§3260), z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów
edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom
niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022”.
3. 855 „Rodzina” rozdz.:
1) 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększono dochody bieżące z tytułu:
a) zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start w kwocie 1.500 zł
(§2910) i wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań (§2910),
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b) zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start w kwocie 110 zł
(§0900) i wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań (§4560),
z przeznaczeniem na przekazanie w/w zwrotów do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku,
2) 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.69.6.2021.SM z dnia
24.08.2021 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/69.6/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.
zwiększono plan dotacji celowej na rok 2021, ze środków pochodzących z rezerwy celowej
budżetu państwa poz. 34 w kwocie 3.000 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.
Przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy
ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej w kwocie 84.000 zł (§4810) w tym do działu:
1. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i
ochrona wód” kwotę 40.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań (§4430), z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne polegające na
odprowadzeniu wód – wód opadowych lub roztopowych na podstawie pozwoleń
wodnoprawnych.
2. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami” kwotę 44.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań (§4300), z przeznaczeniem na wykonanie remontu zabytkowej
kapliczki przy ul. Reja.
Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków w dziale:
1. 600 „Transport i łączność” rozdz.:
1) 60016 „Drogi publiczne gminne” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 57.245 zł (z §4270) na wydatki
majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej na ul. Zielnej w Czerninie” (na
§6050), w związku ze zwiększeniem wartości robót (wzrost cen materiałów),
2) 60017 „Drogi wewnętrzne” w wydatkach majątkowych w tym z wydatków
współfinansowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) kwotę 5.700 zł (z
§6059) na wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) (na
§6057) na zadaniu pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum –
działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd”.
2. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego” z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych kwotę 8.000 zł (§4710) na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań, w celu zakupu dwóch zestawów komputerowych
(§4210) (w MGZO).
3. 801 „Oświata i wychowanie” w tym:
1) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 320 zł w tym:
a) kwotę 170 zł wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i
składek od nich naliczanych (§4040) na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób
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fizycznych (§3020), na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela w
SP Nr 1,
b) kwotę 150 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań (§4210) do rozdz. 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”
na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
(§4280), z przeznaczeniem na badania lekarskie dla nowo przyjętego nauczyciela do
oddziału przedszkolnego w SP Nr 2,
2) rozdz. 80104 „Przedszkola” z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 2.000 zł (§4040) na wydatki bieżące na
świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020), na wypłatę jednorazowych świadczeń na start
dla nauczycieli (w tym 1.000 zł w PP Nr 1 w Sztumie i 1.000 zł w ZS Czernin),
3) z rozdz. 80104 „Przedszkola” z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 15.000 zł (w tym kwotę 8.000 zł z §4170 i
kwotę 7.000 zł z §4710) 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” w
tym:
a) kwota 14.200 zł (w tym kwota 12.090 zł na §4010, kwota 1.700 zł na
§4110, kwota 230 zł na §4120 i kwota 180 zł na §4710) na wydatki
bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od
naliczane,
b) kwota 800 zł (§4440) na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań,
w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczyciela
wspomagającego (w ZS Czernin),
4) z 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” w tym:
- kwota 2.105 zł (§4240) z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z
realizacją ich statutowych zadań,
- kwota 200 zł (§3020) z wydatków bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób
fizycznych
do rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 2.305 zł na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na §4210), na zakup artykułów
biurowych i środków czystości (w ZS Gościszewo).
4. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” z wydatków
bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę
830 zł (§4040) na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020), na wypłatę
jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela w SP Nr 1.
Dokonano przeniesienia w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dziale 855 „Rodzina” z rozdz.
85503 „Karta Dużej Rodziny” kwotę 3.000 zł do rozdz. 85513 „Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające
zasiłki dla opiekunów” (§2010), w celu prawidłowego sklasyfikowania (zgodnie z decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1/69.6/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.).
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II. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI I MAJĄTKU:
A. Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji
1. „Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości
z infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Zajezierze

wraz

Wykonawcą inwestycji jest firma „DROGOMEX” sp. z o.o. z Pruszkowa za kwotę 3.673.925,85zł.
Terminy realizacji całej umowy do dnia 30.06.2022r. 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 prowadzi roboty budowlane drogowe.
2. „Budowa wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia
odpadów stałych przy ulicy Młyńskiej 1 w Sztumie obręb II m. Sztum na dz. nr 546/6, 549/2"
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fast – Bruk Mariusz Pelcer ze Straszewa
za kwotę 52 000,00zł z terminem wykonania wstępnie 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.
Wykonawca rozebrał mur. W najbliższym czasie ma przystąpić do montażu barier.
3. „Modernizacja budynku
p. pożarowych”

Urzędu

Miasta

celem

dostosowania

do

wymogów

W dniu 10 listopada 2020r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą InstalElektro z Kwidzyna na kwotę 352 000,00 zł brutto.
Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawuje firma EKO-INWEST z Elbląga za kwotę 15 990,00zł.
W dniu 9 września 2021r. uzyskano zamienne pozwolenie na budowę na roboty zamienne sanitarne.
Trwają roboty budowlane.
4. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezierze” – etap II
Wykonawcą robót jest firma Marianna Kędziora Tereny Zielone z Kwidzyna na kwotę
2 057 995,90zł.
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma EKO-INWEST S.C. Alicja Jurasińska,
Andrzej Zegzuła, Zbigniew Jurasiński z Elbląga na kwotę 41 574,00 zł brutto.
Nadzór autorski pełni Pan Leszek Witkowski ze Sztumu na kwotę 3 443,00 zł.
Trwają roboty ziemne, sanitarne, elektryczne i drogowe.
Odbył się odbiór częściowy na kwotę 834 555,00 zł brutto, co stanowi 40,55% umownej wartości
ogólnej robót.
5. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Sztum” obejmująca swym zakresem:
CZĘŚĆ I - Przebudowa ulicy Nowowiejskiego przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz
z infrastrukturą techniczną.
CZĘŚĆ II - Przebudowa ulicy Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą
techniczną”.
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Wykonawcą robót budowlanych jest STRABAG Sp. z o o. z Pruszkowa za cenę dla części I
w kwocie 1.882.828,88zł brutto oraz dla części II w kwocie 667 568,10zł brutto.
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma TRASA Mirosław Klotzke ze Straszyna za
kwotę łączną 28 290,00 zł brutto.
Wykonawca na chwilę obecną rozpoczął roboty sanitarne w ulicy Nowowiejskiego (2) oraz roboty
drogowe na ulicy Nowowiejskiego (1).
Odbyły się odbiory częściowe na kwoty:
Gdańska - 422 810,66zł brutto, co stanowi 63,20% umownej wartości ogólnej robót
Nowowiejskiego - 435 465,02zł brutto, co stanowi 23,09 % umownej wartości ogólnej robót.
6. „Przebudowa ulicy Morawskiego w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”
W dniu 21 czerwca 2021 roku zawarto umowę na roboty budowlane z firmą Zakład
Ogólnobudowlany ZED-BUD Zdzisław Stupak z Rychlik na kwotę 1 285 358,09 zł brutto
z terminem realizacji 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma TRASA Mirosław Klotzke ze Straszyna za
kwotę łączną 29 600,00 zł brutto.
W dniu 31 sierpnia 2021r. odbył się odbiór częściowy inwestycji po wykonaniu około 33% wartości
inwestycji tj. za kwotę 428 529,22 zł brutto.
Trwają roboty sanitarne i drogowe.
B. Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji
1. „Przebudowa mostu nad kanałem Uśnickim”
W dniu 24 sierpnia 2021r. uzyskano pozwolenie na budowę mostu.
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 jest w trakcie wykonywania koncepcji.
3. „Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie wraz z drogami
obsługującymi obejmującymi swoim zakresem ulicę Reja, Kościuszki, Żeromskiego,
Kasprowicza, plac przed dworcem PKP”
W dniu 20 września 2021r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą
NEOX Sp. z o.o. z Gdańska na kwotę 180 810,00zł brutto z terminem realizacji 10 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
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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 22 września 2021r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin
otwarcia ofert do 30 września 2021r.
D. Zadania inwestycyjne w przygotowaniu
1. „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 15 900,00zł brutto z terminem realizacji
3 miesiące od dnia zawarcia umowy.
W dniu 16 września 2021r. uzyskano zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót
budowlanych na przebudowę przejść dla pieszych.
W chwili obecnej trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia postępowania przetargowego na
roboty budowlane.
2. „Budowa windy w budynku UMiG”
Otrzymaliśmy informację, że podjęto pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania w kwocie
150 000,00 zł na budowę windy. Czekamy na podpisanie umowy na dofinasowanie, następnie
zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na roboty budowlane.
E. Sprzedaż:
1. W toku sprzedaż 12 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, os. Nad Jeziorem 10/16).
W dniu 28.09.2021r. zaplanowano akt notarialny – sprzedaż lokalu ul. Baczyńskiego 12/7.
2. Rozpoczęto procedurę przygotowania do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.
Nowowiejskiego 14F/5 – zlecona została wycena lokalu. Sprzedaż w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego.
3. Nieruchomość przy ul. Czarnieckiego 9 – trwa inwentaryzacja lokali mieszkalnych w celu
uregulowania udziałów do gruntu.
4. Nieruchomość przy ul. Żeromskiego 11 (2 lokale mieszkalne) – przygotowanie do sprzedaży w
trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu nr 1 oraz sprzedaż lokalu nr 2 na rzecz
najemcy. Zlecono inwentaryzację oraz wycenę, przygotowano wykaz o przeznaczeniu lokali do
sprzedaży.
5. Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego: ul. Władysława
IV 5/1 – I przetarg odbędzie się 05.10.2021r. Cena wywoławcza 135 000 zł.
6. Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego: Pl. Wolności 26/5 –
I przetarg odbędzie się 03.11.2021r. Cena wywoławcza 441 500 zł.
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7. Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek nr 280, 285, 288 położonych w
obr. 3 Sztum Os. Na Wzgórzu z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne – I przetarg odbędzie się 07.10.2021r.
8. Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek nr 293 os. Na Wzgórzu, nr 138/2
ul. Fiszera, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne –
II przetarg odbędzie się 20.10.2021r.
9. Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dz. 573/24 ul. Osińskiego (działka
przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną, usługi i handel). II przetarg odbędzie się
01.10.2021 r.
10. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym dz. 147 (0,0100 ha) położonej w Zajezierzy, w celu
polepszenia warunków gospodarowania nieruchomością przyległą – przygotowano uchwałę w
sprawie wyrażenia zgody.
11. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 31/5 ul. Barczewskiego na rzecz użytkownika
wieczystego – przygotowano uchwałę w sprawie wyrażenia zgody.
12. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym dz. 223/4 i 223/5 w Postolinie, w celu polepszenia
warunków gospodarowania nieruchomością przyległą - przygotowano uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody.
13. 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 –
protokół uzgodnień przekazano stronie w celu akceptacji.
14. Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości działki nr 138/1
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym ul. Kwidzyńska 4 – przygotowano
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody.
15. Dnia 02.09.2021r. odbył się akt notarialny przenoszący własność działki nr 2 położonej w
obrębie Sztumskie Pole, za kwotę 108 373 zł.
16. Dnia 02.09.2021r. odbył się warunkowy akt sprzedaży dz. 76/3 położonej w Gościszewie na
rzecz użytkownika wieczystego. Akt przeniesienia własności odbędzie się, gdy KOWR nie
skorzysta z prawa pierwokupu.
17. W dniu 28.09.2021r. zaplanowano akt notarialny dotyczący przeniesienia prawa własności
działki 272 Os. Na Wzgórzu, za kwotę 88 880zł (przetarg ustny nieograniczony).
18. W dniu 28.09.2021 zaplanowano akty notarialne dotyczące nabycia od osób prywatnych do
gminnego zasobu nieruchomości działek nr 184/5, 184/7 położonych przy ul Pieniężnego zajętych pod jezdnię.
19. Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości - dz. 92/8 w obrębie Gronajny– zajęta pod drogę
gminną. Oczekujemy na odpowiedź strony na zaproponowaną cenę.
20. Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości - dz. 582/1 ul. Osińskiego (na działce znajduje się
fragment muru obronnego dawnego miasta lokacyjnego Sztum). Oczekujemy na odpowiedź
strony na zaproponowaną cenę.
21. Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości dz. 22/13 w obr. 4 Sztum, ul. Sienkiewicza, w celu
poszerzenia drogi gminnej. Zlecono wycenę nieruchomości.
22. Wydano zaświadczenia o jednorazowej opłacie za przekształcenie użytkowania wieczystego.
23. Wydano zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki.
24. Aktualizacja bazy ewidencji gruntów (ewidencja gruntów użytkowników wieczystych).
25. Rejestry VAT kupna/sprzedaży.
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W toku:
1. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym dz. 245/4, 179/1, 111/1, 202/9 o łącznej pow. 152m 2
położonych przy ul. Pieniężnego, na polepszenie nieruchomości przyległej.
2. Sprawa przekazania części działki nr 279/206 przy ul. Nowowiejskiego na rzecz Zakładu
Karnego.
3. Sprzedaż pomieszczenia o pow. 7,34 m2 na poprawienie warunków lokalu ul. Galla Anonima
4/1.
4. 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.
F. Lokale mieszkaniowe:
1. Potrzeby mieszkaniowe - wnioski o przydział mieszkania:
A) Rozpatrzono dwa wnioski
B) w toku trzy sprawy.
2. Rozpatrzono sprawę o zamianę mieszkania (Galla Anonima 7/5 na większe). Udzielono
odpowiedzi.
3. Przygotowano pismo do Rzecznika Praw Dziecka.
4. W toku sprawy o zamianę mieszkania:
1) Koniecwałd 45 z wniosku najemcy na większe,
2) Kopernika 1c/10 z wniosku najemcy na parter z c.o.,
3) Sienkiewicza 5/2 z wniosku najemcy na parter,
4) Żeromskiego 24A – z inicjatywy Gminy,
5) Reja 31 c /3 – ze zgłoszenia najemcy (w trakcie analizowania).
5. Przyjęto do zasobu mieszkania:
1) Mickiewicza 2/10/1 – śmierć lokatora – w trakcie,
2) Mickiewicza 52A – w wyniku zamiany,
3) Fiszera 3/2 – w wyniku zamiany.
6. Rozpatrzona sprawa i wydane wskazania do ponownego zawarcia umowy najmu socjalnego
lokalu Koniecpolskiego 15,
7. Rozpatrzona sprawa dotycząca najmu lokalu Nowowiejskiego 14I/1 po śmierci najemcy – brak
spełnionych przesłanek, lokal zajmowany bezumownie, nie wydany Gminie.
8. W toku sprawa dotycząca lokalu w budynku Reja 29/1 - eksmitowany w trakcie
przekwaterowania, mającego na celu polubowne zastawienie sprawy.
9. Działania w ramach realizacji potrzeb mieszkaniowych z tytułu bezdomności: jeden wniosek w
trakcie weryfikacji.
10. Rozpatrzono trzy sprawy o udzielenie ulgi w spłacie zaległości mieszkaniowych – raty.
Przekazano do Zarządcy stanowisko Gminy. Podpisano z dłużnikami porozumienie.
11. Sprawa lokalu Sienkiewicza 5/1 – dłużnicy. Dzięki interwencji Gminy, dłużnicy zaczęli spłacać
zaległości, mają podpisać porozumienie ratalne w sprawie spłaty zaległości. Wstrzymano
działania eksmisyjne.
12. W toku sprawa z wniosku o umorzenie zaległych należności wobec dłużników – wniosek
Zarządcy.
13. Regulacja meldunkowa w zasobie mieszkaniowym – w toku sprawa dotycząca lokalu Fiszera
1/1.
14. Sprawa lokalu Gorki 2/2 – ustalenia o niezamieszkiwaniu najemcy w lokalu. Współpraca w tym
zakresie z MGOPS. Sprawa problematyczna. Osoba z zaburzeniami.
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15. Na bieżąco załatwiane sprawy najemców dotyczących lokali mieszkalnych w sprawach napraw,
wymiany instalacji, wymiany stolarki, wymiany pieców, podłóg, remontów w lokalach.
16. Bieżący nadzór nad zarządzaniem zasobem mieszkaniowym gminy przez Zarządcę – PWiK –
korespondencja e-malowa, telefoniczna, wskazówki, zapytania itp. oraz uzgodnienia dotyczące
prac remontowych wykonywanych przez Zarządcę.
17. Po podjęciu na sesji w dniu 25.08.2021r. Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego gminy – wprowadzenie do Legislatora. Uchwała
ogłoszona w Dz. U. Woj. Pom. w dniu 16.09.2021 r.
18. W toku realizacja projektu rozbiórki lokalu gminnego w budynku przy ul. Osińskiego 6 –termin
do 30.09.2021 b.r.
19. Jedna sprawa o eksmisję z budynku gminnego Chopina 11AB.
20. Cztery sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, w tym jedna problematyczna:
1) korespondencja z Kancelarią w Warszawie reprezentującą wierzyciela, co do trzech
zobowiązań zmarłego dłużnika;
2) wniosek Kancelarii z Wrocławia dotyczący kolejnego zobowiązania zmarłego dłużnika,
Gmina złożyła do Sądu Rejonowego wniosek o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym
dłużniku.
21. Trzy sprawy o eksmisję z powództwa prywatnego, w tym w jednej zapadł wyrok na podstawie,
którego Gmina będzie musiała wskazać lokal do najmu socjalnego eksmitowanym.
22. Jedna sprawa o wydanie nieruchomości - Gmina otrzymała wniosek o wskazanie eksmitowanym
lokalu do najmu socjalnego – przygotowana i złożona oferta najmu – na chwile obecną
nieprzyjęta.
23. Wspólnoty mieszkaniowe:
1) Odbyły się trzy zebrania wspólnot z udziałem Gminy, na których zostały podjęte ważne dla
danej wspólnoty sprawy.
2) Jedna wspólnota podjęła uchwałę w sprawie remontu budynku z udziałem Gminy. Gmina
opowiedziała za przyjęciem uchwały.
24. Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego – w okresie międzysesyjnym rozliczono i
przekazano do płatności 31 faktur. Od początku roku 306 faktur.
25. Sporządzono i przekazano do Referatu Finansowego rejestr zakupu związany ze sprzedażą
opodatkowaną Vat.
26. Złożone do GUS sprawozdanie M-01 o zasobach mieszkaniowych – wprowadzone do systemu
w portalu sprawozdawczym.
27. Przygotowano i wydano Zarządzenie dotyczące zmiany składu Społecznej Komisji
Mieszkaniowej – Zarządzenie nr 88.2021 z 2 września 2021 r.
28. W dniu 8 września odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej poprzedzone
pracą w terenie, tj. kontrolą warunków mieszkaniowych u osoby wnioskującej o przydział
mieszkania.
29. W dniu 13 września b.r. udział w telekonferencji z udziałem ministra klimatu i środowiska w
ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Renowacja z gwarancją oszczędności”.
30. Udzielono informacji publicznej w sprawie dotyczącej potrzeb mieszkaniowych oraz zasad
ubiegania się o najem lokalu z zasobu gminnego.
31. Wydano zaświadczenie o prawie własności do lokalu mieszkalnego, na potrzeby prowadzonej
sprawy sądowej o eksmisję Sienkiewicza 5.
32. CEEB Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – od 1 lipca wpłynęło do Urzędu 111
deklaracji dotyczących prywatnych budynków mieszkalnych. Do systemu wprowadzono 75.
Przyjmowanie interesantów w tym zakresie, udzielanie informacji oraz wyjaśnień mieszkańcom
oraz pomoc przy wypełnianiu deklaracji na miejscu.
33. W trakcie opracowania z udziałem Zarządcy zasobu mieszkaniowego harmonogram wymiany
pieców grzewczych w zasobie mieszkaniowym.

9|Strona

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

34. W trakcie przygotowania wykaz budynków zasobu mieszkaniowego na cele audytu
energetycznego/remontowego.
35. W trakcie analiza i uzgodnienia dot. projektu remontów i inwestycji na 2022 r. złożonego przez
Zarządcę zasobu – w dniu 22.09.2021r. udział w spotkaniu z Zarządcą.
G. Dzierżawy:
1. Sporządzenie wyliczeń zgodnie z średnią ceną skupy pszenicy z GUS i wystawiono 64 faktur
dotyczących dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na uprawy rolne.
2. Sporządzenie wykazu lokali użytkowych wolnych należących do zasobu Gmin i
przeznaczonych do zawarcia umowy najmu.
3. Sporządzenie wykazu nieruchomości wraz z aneksem do umowy dzierżawy z przeznaczeniem
na ogród przydomowy na czas nieokreślony w obrębie Barlewice część działki nr 89/23.
4. Sporządzenie wykazu nieruchomości wraz z aneksem do umowy dzierżawy z przeznaczeniem
na ogród przydomowy na czas nieokreślony w obrębie Barlewice na części działki nr 148/79.
5. Sporządzenie wykazu nieruchomości wraz z aneksem do umowy dzierżawy z przeznaczeniem
na ogród przydomowy na czas nieokreślony w obrębie Postolin na części działki nr 120/1.
6. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze na czas
określony w obrębie 2 miasta Sztum na części działki nr 475/2.
7. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na ogród przydomowy na czas
określony w obrębie 2 miasta Sztum na części działki nr 279/99.
8. Dnia 09.09.2021r. odbył się akt notarialny ustanowienia służebności gruntowej na działce nr
18/20 oraz 18/8 obręb 4 miasta Sztum.
9. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na ogród przydomowy na czas
określony w obrębie Pietrzwałd na części działki nr 83.
10. Sporządzenie umowy dzierżawy oraz protokołu zdawczo- odbiorczego z przeznaczeniem na
ogród przydomowy w obrębie Koniecwałd na części działki nr 214/4.
11. Sporządzenie 2 aneksów dzierżawy z przeznaczeniem na ogród przydomowy na czas
określony w obrębie 2 miasta Sztum na części działki nr 537/7.
12. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na ogród przydomowy na czas
określony w obrębie Kępina część działki nr 108/6.
13. Sporządzenie aneksu do umowy dzierżawy z przeznaczeniem na grunt pod garaż w obrębie 2
miasta Sztum na części działki nr 537/7.
14. Sporządzenie do sprawozdania dla Najwyższej Izby Kontroli zestawienia wybranych
gminnych obiektów użyteczności publicznej.
15. Sporządzenie projektu uchwały na posiedzenie Rady Miejskiej na dzierżawę gruntu z
przeznaczeniem na cele związane z produkcją energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii- fotowoltaika w obrębie Gościszewo na części działki nr 317/15.
16. Sporządzenie rejestru Vat kupna/sprzedaży.
17. Sporządzenie miesięcznych faktur za dzierżawę gruntów.
18. Na bieżąco udzielanie odpowiedzi na wnioski dotyczących najmu, dzierżawy gruntów Gminy.
19. Temat CEEB centralna Ewidencja Emisyjności Budynków- udzielanie informacji
mieszkańcom oraz pomoc przy wypełnianiu deklaracji.
W toku:
1. Przekazane PWiK zlecenia firmie zewnętrznej na wykonanie dokumentacji projektowej na
sporządzenie wiaty śmietnikowej przy ul. Jagiełły w Sztumie.
2. Sporządzanie bazy umów najmu/ dzierżawy w Systemie Informacji Przestrzennej.
3. Rozpoczęcie uzgodnień dot. służebności gruntowej na dz. nr 485/7 obręb 2 miasta Sztum.
1) Sporządzenie pism z informacją do dzierżawców/najemców o zmianie stawki czynszu
dzierżawy/najmu gruntów Miasta i Gminy Sztum.
2) Sporządzanie dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Sztumie dotyczącego
zgłoszenia budowy wiaty śmietnikowej przy ul. Słowackiego w Sztumie.
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4.

Regulacja zajmowanego gruntu działki nr 95 obręb Piekło (uporządkowanie terenu z dzikiego
wysypiska śmieci oraz przygotowanie umów dzierżawy na zajmowane ogródki przydomowy
i pomieszczenia gospodarcze)

H. Planowanie przestrzenne:
1.

W dniu 10.09.2021r. odbyło się posiedzenie MGKUA, na której były opiniowane następujące
tematy:
1) zmiana MPZP w Sztumskim Polu podjętej na podstawie uchwały nr XXXI.252.2021,
2) zmiana MPZP w Sztumskim Polu podjętej na podstawie uchwały nr XXXI.265.2021,
3) zmiana MPZP w Koniecwałdzie i Kępinie.
Na posiedzeniu MGKUA została również przedstawiona koncepcja wariantów przebiegu
obwodnicy Sztumu.

2.

Trwają prace nad zmianą planu miejscowego w Nowej Wsi. Przygotowano projekt zmiany
zapisów planu po wprowadzeniu uzgodnień i opinii otrzymanych od instytucji.

3.

Trwają prace nad zmianą planu miejscowego w obrębie Sztumskie Pole, zgodnie z uchwałą nr
XXXI.252.2021 r. W dniu 24.09.2021 r. wysłano projekt planu do uzgodnień i opiniowania do
instytucji, zgodnie z art. 17 pkt.6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Termin na uzgodnienia – 21 dni.

4.

Trwają prace nad zmianą planu miejscowego w obrębie Sztumskie Pole, zgodnie z uchwałą nr
XXXII.265.2021 r. oraz zmianą MPZP w obrębie Koniecwałd Kępina, zgodnie z uchwałą nr
XXXII.267.2021 z dnia 26.05.2021 r. Do dnia 01.09.2021 r. wpłynęły od instytucji uwagi i
wnioski do zmiany obu planów.

5.

Trwają prace nad zmianą planu miejscowego dla „Centrum miasta Sztum” w jednostce B14
MW/UH przy placu Wolności. W dniu 24.09.2021 r. umieszczono na BIPie Urzędu i w gazecie
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. planu. Plan wyłożony będzie od 0122.10.2021 r., dyskusja publiczna nad planem odbędzie się w dniu 19.10.2021 r. o godz. 11.00
w Sali 33 tutejszego urzędu.

6.

Trwają prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 20212030. W dniu 17.09.2021 r. projekt Strategii Miasta i Gminy Sztum na lata 2021-2030 został
zaopiniowany przez Zarząd Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Termin na zaopiniowanie
projektu Strategii MiG Sztum przez RDOŚ upłynął 24.09.2021 r.

I. Wydano:
1.

1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej
niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych w Gościszewie;

2.

7 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegających na:
1) budowie farm fotowoltaicznych w Gościszewie (2 decyzje),
2) budowie dwóch budynków mieszkalnych w miejscowości Parpary (obr. Uśnice),
3) budowie farmy fotowoltaicznej w Nowej Wsi,
4) budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Barlewicach,
5) budowie dwóch budynków mieszkalnych w obrębie Zajezierze;
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3.

1 decyzję odmawiającą zmiany warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w Zajezierzu – w zakresie możliwości realizacji dachu płaskiego;

4.

2 decyzje przenoszące warunki zabudowy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
w Zajezierzu, na rzecz innych podmiotów;

5.

4 zawiadomienia o nadaniu nowych numerów porządkowych budynków: po 1 w Czernienie
i Parparach oraz 2 w Sztumie;

6.

2 zaświadczenia o numerach porządkowych istniejących budynków: w Cygusach i Goraju;

7.

38 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie lub studium oraz o rewitalizacji;

8.

3 wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Ponadto:
1) przygotowano dla GUS wykazy numerów porządkowych nadanych we wrześniu;
2) przygotowano rejestry decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych w
III kwartale 2021 r. wraz z rejestrem wniosków o ich wydanie, które z końcem września
zostaną przekazane Wojewodzie Pomorskiemu
4. W toku:
1) 1 sprawa dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2) 21 spraw dotyczących ustalenia warunków zabudowy.
J. Podziały nieruchomości:
1. Wpłynęły 4 wnioski o podział nieruchomości – Sztumskie Pole, Sztumska Wieś.
2. Wydano 4 postanowienia pozytywnie opiniujących projekty podziału: Gościszewo, Sztumska
Wieś, Biała Góra
3. Wszczęto postępowanie w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tyt. podziału dz. nr 45 obr.
Sztumskie Pole oraz wypłaty odszkodowania za przejętą w skutek tego podziału dz. nr 45/6
obr. Sztumskie Pole na rzecz Gminy Sztum z przeznaczeniem pod drogę publiczną
4. Zakończono 1 postępowanie w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału
nieruchomości, położonej w Sztumskim Polu, z jednoczesnym naliczeniem odszkodowania za
przejęty z mocy prawa grunt pod drogi publiczne.
5. Wszczęto 7 postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału
nieruchomości: Zajezierze, Sztumskie Pole, Nowa Wieś, Koniecwałd.
6. W przygotowaniu regulacja stanu prawnego dz. nr 43,44 obr. Postolin. Wysłano pismo do
spadkobierców właścicieli dz. 44 w celu ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej i
ewidencji gruntów i budynków. Po ujawnieniu prawa własności zostanie wszczęte
postępowanie w sprawie podziału dz. 43 i 44 obr. Postolin w celu uregulowania stanu
prawnego nieruchomości.
7. W toku postępowanie o naliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
położonych w Sztumskim Polu, z jednoczesnym naliczeniem odszkodowania za przejęty z
mocy prawa grunt pod drogi publiczne. Wysłano ostateczne pismo do właściciela czy zgadza
się na wysokość odszkodowania zaproponowaną przez Gminę Sztum.
W
przypadku braku zgody sprawa ustalenia odszkodowania zostanie przekazana do Starosty
Sztumskiego i w oddzielnym postępowaniu Gmina Sztum naliczy opłatę adiacencką.
8. Zakończono procedurę klasyfikacji bonitacyjnej działki nr 91 obr. Gronajny (droga
użytkowana od lat rolniczo. Dokonano zmiany użytków z dr na RIIIa, RIVa)
9. Zakończono postępowanie dot. podziału dz. 193 obr. Nowa Wieś. Podział zrealizowany w celu
nabycia części działki zajętej pod wodociąg.
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10. Zakończono postępowanie podziałowe wydaniem 7 decyzji podziału nieruchomości:
Gościszewo, obr. 4-Sztum, Zajezierze.
11. Uczestniczono 2 – krotnie w okazaniu granic działek graniczących z nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Sztum: obr. 2- Sztum, obr. Barlewice
K. 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 (530 nieruchomości).
2. Dalsze prace nad aportem – przekazaniem sieci wodociągowych będących własnością gminy
na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zlecono wycenę 4 sieci o
wartości 0 po umorzeniu, celem ustalenia wartości sieci do przekazania spółce.
3. Rozpoczęto procedurę nieodpłatnego przejęcia infrastruktury drogowej od KOWR na rzecz
gminy Sztum. Przekazano podjętą uchwałę Nr XXXIII.280.2021 Rady Miejskiej w Sztumie
wyrażającą zgodę na przejęcie działek w obrębach geodezyjnych Barlewice i Gościszewo, z
przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy.
4. Przygotowanie kolejnych dokumentów do Sądu celem nadania klauzuli wykonalności aktowi
notarialnemu w związku z wpisem hipoteki do księgi wieczystej – dotyczy kary umownej z
tytułu odszkodowania za niewywiązanie się z zapisów umownych inwestora.
III.W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I BEZPIECZEŃSTWA:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Wydanie decyzji wymierzającą administracyjną karę pieniężna za zniszczenie drzewa z gatunku
kasztanowiec zwyczajny, zlokalizowanego na terenie działki nr 629/4 ob. 2-miasta Sztum w
wysokości 9.210,00 zł.
Wydanie 3 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, w tym:
1) drzewa z gatunku lipa drobnolistna, sztuk 1, o obwodzie pnia 257cm, znajdującego się na
działce nr 362, obręb Sztumskie Pole, gmina Sztum, po prawej stronie drogi wojewódzkiej
nr 603 Biała Góra - Sztum, w km 7+310,
2) drzewa gatunku klon jesionolistny, o obwodzie pnia 65cm, znajdującego się po lewej stronie
drogi powiatowej nr 3166G – ul. Chopina na działce nr 58, ob. 2-miasta Sztum,
3) drzewa z gatunku lipa drobnolistna, o obwodzie pnia 137cm, znajdującego się w pasie drogi
powiatowej nr 3108G ul. Lipowa na działce nr 376, ob. 2-miasta Sztum.
Wydanie decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku klon
zwyczajny, o obwodzie pnia 234cm, znajdującego się po prawej stronie drogi powiatowej nr
3103G – DK55 – stacja kolejowa Sztumska Wieś, na działce nr 109, ob. Sztumska Wieś, gm.
Sztum.
Sporządzenie 5 wniosków do Starosty Sztumskiego na usuniecie suchych drzew z działek
gminnych.
Dokonanie 5 wizji w terenie drzew zgłoszonych do usunięcia przez osoby fizyczne i 5 wizji na
terenie działek gminnych.
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 193, 194 w
obrębie Nowa Wieś, gmina Sztum”.
Dokonanie kontroli w związku ze zgłoszeniem odprowadzenia ścieków powstałych podczas
mycia samochodów do ziemi w miejscowości Sztumska Wieś.
Rozpoczęto realizację robót modernizacji odcinka drogi Koniecwałd – Koślinka – FOGR.
Przystąpiono do modernizacji drogi w Barlewiczkach w zakresie wymiany nawierzchni na nowe
płyty yomba z okrawężnikowaniem jezdni.
13 | S t r o n a

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Przystąpiono do modernizacji odcinka ul. Zielnej w Czerninie.
Zakończono remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowej dróg na terenie miasta i gminy.
Wydano 8 decyzji o uzgodnieniu inwestycji projektowanych w pasach dróg gminnych.
Przygotowanie postępowania „Opracowanie aranżacji wybranych terenów zielonych przy
drodze krajowej nr 55 oraz Bulwaru zamkowego w Sztumie”.
Nadzór nad Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Przygotowanie umowy użyczenia Parku Miejskiego na czas Dni Ziemi Sztumskiej oraz
wyjazdy w teren podczas przekazania terenu oraz odbiór po zakończeniu imprezy masowej.
Zestawienie poszczególnych terenów wraz z podaniem ich powierzchni oraz kosztów
utrzymania z podziałem na miesiące i podsumowaniem całości za dany rok, dotyczące roku 2020
oraz roku bieżącego.
Konsultacje i rozmowy z potencjalnym wykonawcą na temat wykonania maskowania bluszczem
konstrukcji muru oporowego , z montażem na linkach stalowych.
Dokonanie zmiany w planie wydatków na rok 2021 dot. Aranżacji wybranych terenów
zielonych przy drodze krajowej nr 55 oraz Bulwaru zamkowego.
Wniosek do Starostwa o usunięcie drzewa w parku ul. Sienkiewicza.
Porozumienie dot. umowy na PSZOK.
Pismo z informacjami dotyczące szkody w Postolinie w Maximus Broker.
Zgłoszenia od mieszkańców w sprawie zieleni oraz odpady.
Ilość dzikich wysypisk 5.

IV. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ZINTEGROWANEGO ROZWOJU:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu Programu Fundusze Europejskie
dla Pomorza 2021-2027 przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie uczestniczyli w
konferencji prezentującej Program, która odbyła się 14 września w Kwidzynie. Ponadto
zgłoszono do Samorządu Województwa Pomorskiego pisemne propozycje zmian do Programu.
W okresie sprawozdawczym złożono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej wyjaśnienia na etapie oceny merytorycznej II stopnia do wniosku o
dofinansowanie projektu pn. „SZTUM CIRCULAR ECONOMY – odpowiedzią na
współczesne wyzwania klimatyczne”.
W okresie sprawozdawczym złożono do Wojewody Pomorskiego informację
o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla
jednostek samorządu terytorialnego składaną po zakończeniu realizacji inwestycji. Otrzymane
w ubiegłym roku środki w wysokości 1 437 433,00 zł zostały przeznaczone na przebudowę ul.
Młyńskiej w Sztumie.
W dniu 21 września odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Sztum,
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie z potencjalnym wykonawcą koncepcji
inwestycyjnej. Koncepcja inwestycyjna dotyczyć będzie transformacji energetycznej
gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sztum. Zostanie przygotowana w ramach
projektu, na realizację którego Gmina otrzymała grant w ramach programu Horyzont 2020.
W związku z trwającymi pracami nad wykonaniem dokumentacji projektowej dotyczącej
terenów wytypowanych do rewitalizacji z wykorzystaniem błękitno – zielonej infrastruktury na
terenie Sztumu, dotyczy terenu przy ul. Spokojnej, w dniu 20 września Wykonawca prac
projektowych przekazał dwie koncepcje zagospodarowania tego terenu. Koncepcje zostały
przekazane pod obrady Komisji Opiniowania Projektów Inwestycyjnych w Sztumie. W tym
samym dniu podpisano również umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej
terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sztumie. Przeprowadzono również wizytację obu
terenów z udziałem Wykonawcy.
W okresie międzysesyjnym przygotowano postępowanie na wybór wykonawcy projektu prac
geologicznych na terenie byłego składowiska odpadów zlokalizowanego przy Parku Miejskim
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w Sztumie. Projekt prac geologicznych jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia
badań geologicznych tego terenu. Badania mają na celu wykluczenie negatywnego
oddziaływania terenu składowiska odpadów na tereny sąsiednie tj. Park Miejski w Sztumie, na
którym planowane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania w błękitno - zieloną
infrastrukturę.
7. W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę na prace remontowe
przy zabytkowej kapliczce zlokalizowanej przy ul. Reja w Sztumie. Jednocześnie przekazano
do realizacji dokumentację projektową dotyczącą powyższych prac.
8. W okresie międzysesyjnym podpisano umowę z Towarzystwem Miłośników Ziemi Sztumskiej
na realizację zadania w trybie małych grantów. W ramach planowanego zadania publicznego
przyznano dofinansowanie na organizację wykładu dotyczącego historii ziemi sztumskiej.
9. W okresie międzysesyjnym przy wsparciu organizacyjnym Gminy Sztum zorganizowane
zostały badania mammograficzne dla mieszkanek Gminy w wieku od 50 do 69 lat w ramach
Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez Pomorskie Oddziała
Wojewódzki NFZ.
10. W okresie międzysesyjnym rozpoczęto konsultacje projektu Programu współpracy Miasta i
Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. Projekt Programu zamieszczony
został na stronie internetowej Gminy oraz na BIPie, wysłany został również drogą mailową do
lokalnych organizacji pozarządowych. Jednocześnie na dzień 29.09.2021 roku zaplanowano
spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi na temat planowanych działań na
przyszły rok.
W zakresie realizacji Programu „Czyste powietrze” i ochrony klimatu
1. W budynku Urzędu funkcjonuje Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste
powietrze”.
2. W ramach działań Punktu udzielono 24 osobistych konsultacji w siedzibie Urzędu oraz 16
podczas Dni Ziemi Sztumskiej (w sumie 40) związanych z aplikowaniem o dotację, m.in. kryteria
jakie należy spełnić, wymagana dokumentacja.
3. Udzielono 14 konsultacji telefonicznych nt. warunków programu.
4. Za pośrednictwem Urzędu wysłano 4 wnioski o dotację dla mieszkańców Gminy Sztum (zarówno
w wersji elektronicznej jak i papierowej).
5. W ramach kampanii informacyjnej dotyczącej możliwości skorzystania z dotacji na wymianę tzw.
„kopciuchów” na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła oraz termomodernizację budynków
jednorodzinnych wykonano materiały promocyjne programu „Czyste powietrze” ulotki, plakaty,
roll-upy. Plakaty zostały rozdystrybuowane w świetlicach wiejskich oraz na tablicach ogłoszeń w
sołectwach. Ponadto informacja o działaniu Punktu znajduje się na stronie Urzędu oraz mediach
społecznościowych Gminy.
6. Dla sprawnego funkcjonowania Punktu Konsultacyjno – informacyjnego a tym samym obsługi
mieszkańców zakupiono laptopa oraz drukarkę z dotacji uzyskanej w ramach Porozumienia
podpisanego między Miastem i Gminą Sztum a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w dniu 1 marca 2021 r.
7. Rozpoczęto prace nad inwentaryzacją
budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz
jednorodzinnych w Gminie Sztum, której celem jest stworzenie kompleksowej bazy danych,
dzięki której Gmina będzie mogła oszacować potrzeby w kontekście m.in. wywiązania się z
zobowiązań w zakresie ochrony klimatu, aplikowania o środki zewnętrzne służące redukcji emisji
gazów cieplarnianych oraz wspierające efektywność energetyczną. W ramach tych działań
wystosowano pisma do Spółdzielni Mieszkaniowych na terenie Miasta i Gminy Sztum z prośbą
o przygotowanie niezbędnych informacji w zakresie stanu zasobów mieszkaniowych
wielorodzinnych. Informacje o stanie zasobów mieszkaniowych pozostałych budynków
wielorodzinnych zostaną pozyskane od zarządców wspólnot mieszkaniowych. Ponadto
15 | S t r o n a

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

pracownicy Urzędu rozpoczęli bezpośrednią weryfikację stanu budynków jednorodzinnych w
Gminie.
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 sierpniu 2021 r.
3) Monitorowanie zapewnienia trwałości projektu przez Partnerów.
2. Projekt pn. „Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”:

1) Monitorowanie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, asystenta osoby starszej,
asystenta rodziny, Telemedycyny, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych, psychologa, prawnika oraz rozliczenie powyższych usług za m-c sierpień
2021 r.
2) Sporządzenie listy osób zainteresowanych wsparciem psychologa, prawnika oraz mediatora
w m-cu wrześniu oraz październiku 2021 r. w ramach Punktu Konsultacyjnego Poradnictwa
Rodzinnego.
3) Rozliczenie faktury za wsparcie mediatora w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa
Rodzinnego na organizację grupy wsparcia w miesiącu sierpniu 2021 r.
3. Projekt „Kawa dla Seniora” – 215 seniorów posiada bony na kawę/herbatę.
4. Klub Integracji Społecznej (KIS) – edycja 2021:

1) Rozliczenie usługi przeprowadzenia spotkania grupowego z psychologiem dla uczestników
KIS w sierpniu br.
2) Przygotowanie zestawienia i zaplanowanie wsparcia dla uczestników KIS na miesiąc
październik 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) Podpisanie aneksu z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim uwzględniającym aktualizację
kosztorysu realizacji zadania.
2) Monitorowanie realizacji działań w miesiącu sierpniu oraz wrześniu 2021 r.
3) Weryfikacja dokumentów z działalności Klubu Senior + w miesiącu sierpniu 2021 r.
4) Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych z nowymi uczestnikami Klubu Senior + oraz

wydanie decyzji administracyjnych.
5) Dalsze przygotowania do kontroli zaplanowanej na III kwartał 2021 r.
6. Projekt pn. ,,PRZEMOC-bądź ŚWIADOMY” w ramach Programu Osłonowego
„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie”:
1) Przeprowadzenie rozeznania rynku oraz podpisanie umów na nakręcenie i montaż SPOT-ów
promujących „Międzynarodowy Dzień bez Przemocy” oraz „Międzynarodowy Dzień
Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci”, nagranie materiału audiowizualnego do cyklu 4
filmów o tematyce przemocy w rodzinie, sporządzenie diagnozy oraz indywidualne spotkania
z psychologiem.
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2) Sporządzenie oraz rozpowszechnianie informacji na temat badań ankietowych koniecznych
do sporządzenia diagnozy.
3) Przygotowanie scenariusza oraz zaplanowanie na dzień 30.09.2021 r. nagrań do SPOT-u.
7. Projekt socjalny „Jesteśmy sobie potrzebni”:
1) 14.09.2021 r. warsztaty ekologiczne dla SOSW Uśnice oraz ŚDS Czernin przeprowadzone
w placówkach.
2) 15.09.2021 r. zorganizowanie wyjazdu na grę plenerową „Patrol wojskowy” dla uczniów
SOSW Uśnice.
3) Zaplanowanie zajęć z elementami alpakoterapii w SOSW Uśnice.
8. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy

Sztum wydano 2981 Kart. Liczba rodzin, które otrzymały SKDR wynosi 898.
9. Teleopieka, tzw. „Guzik życia” – 9 osób.
10. „Koperta życia” – 247 osób.
11. Gminny

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021:
1) Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) zostały
zgłoszone 2 osoby.
2) Wobec 24 osób prowadzenie postępowania o leczenie odwykowe.
3) Odbycie 4 wspólnych oraz 5 indywidualnych posiedzeń GKRPA.
4) Punk Konsultacyjny „Krokus” w Sztumie świadczy porady prawnika, psychologa,
psychologa dziecięcego, terapeuty ds. uzależnień. Udzielono 42 porady.

12. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie (GZI):
1) Wszczęcie 10 nowych procedur „Niebieskie Karty”.
2) Zwołanie 30 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

członkami grup roboczych. Procedura Niebieskie Karty w okresie międzysesyjnym
prowadzona była w 24 rodzinach.
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.
6) Udział w szkoleniu pn. Dialog motywujący w pigułce w pracy GKRPA – II część

kontynuacja.
13. Dział Realizacji Zadań Zleconych:

1) W okresie od 23.08.2021 r. do 22.09.2021 r. Dział Realizacji Zadań Zleconych przyjął
ogółem: 384 wnioski, wydał 323 decyzje/ informacje administracyjne, obsłużył łącznie 622
osoby.
2) Wysokość wypłaconych wszystkich świadczeń w miesiącu sierpniu 2021 r. wyniosła
2.087.269,26 zł.
3) Wydano 5 zaświadczeń do wniosku o „czyste powietrze” o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na członka gospodarstwa domowego.
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4) Liczba świadczeniobiorców otrzymujących wypłaty na przykładzie m-ca sierpnia 2021 r.:
a) zasiłki rodzinne

395 osób

b) świadczenie rodzicielskie

36 osób

c) jednorazowa zapomoga

6 osób

d) świadczenia opiekuńcze

794 osoby

e) fundusz alimentacyjny

128 osób

f) dodatki mieszkaniowe i energetyczne

240 osób

g) świadczenie wychowawcze

2881 dzieci

14. Dział Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług:
1) W okresie międzysesyjnym sporządzono 137 decyzji administracyjnych w zakresie

świadczeń z pomocy społecznej.
2) W okresie międzysesyjnym z pomocy finansowej skorzystało 189 rodzin (323 osoby

w rodzinie) oraz z pomocy niefinansowej 149 rodzin (336 osób w rodzinie). W roku 2021
r. z pomocy finansowej i niefinansowej skorzystało 397 rodzin, tj. 819 osób w rodzinie,
a świadczenie przyznane decyzją miało 539 osób.
3) Przeprowadzono 125 wywiadów środowiskowych (od dnia 01.01.2021 r. – 1039),

podpisano 7 nowych kontraktów socjalnych.
4) W schroniskach przebywało 10 klientów.
5) W DPS przebywało 14 mieszkańców MiG Sztum, a w Rodzinnym Domu Pomocy

w Postolinie (RDP) przebywało 8 podopiecznych (w tym 6 z terenu naszej gminy).
6) Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 20 osób, natomiast w formie

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 10 osób.
7) Ze wsparcia w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie korzystało 15 seniorów.
8) Z terapii prowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie (ŚDS)

korzystało 19 niepełnoprawnych osób.
9) Przeprowadzenie rozeznania cenowego na wykonanie remontu oraz zakupu wyposażenia

do łazienki i dwóch toalet w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie (dotacja w
wysokości 49 476,00 zł). W dniu 22.09.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę
49 330,00 zł.
10) Dożywianie – wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Obecnie

pomocą w ramach ww. Programu objęte są w formie posiłku 93 osoby, w tym:
- 24 dzieci w wieku od 0 do 7 roku życia
- 64 uczniów do czasu ukończenia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
- 5 pozostałych osób dorosłych.
11) Ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych objęto 15 osób.
12) Bieżące wprowadzanie pracy socjalnej do Systemu Pomost. Świadczenie pracy socjalnej

narastająco od 01 stycznia 2021 r.: 203 rodziny (425 osób), w tym świadczenie wyłącznie
pracy socjalnej, bez udzielenia pomocy finansowej: 88 rodzin (189 osób).
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13) Objęcie wsparciem w formie asystenta 22 rodzin. Obecnie zatrudnionych jest 3 asystentów

rodziny, w tym 1 asystent w ramach projektu „Siła współpracy – rozwój usług społecznych
w Mieście i Gminie Sztum”.
14) W pieczy zastępczej aktualnie umieszczonych jest 28 dzieci, w tym 21 w zawodowej lub

spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz 7 dzieci w Domu dla Dzieci (od 24.08.2021 r. 3-je
dzieci wróciło do domu rodzinnego). Odpłatność za rodzinę zastępczą za miesiąc sierpień
br. wyniosła 10526,46 zł, natomiast za pobyt w Domu Dziecka 16099,10 zł.
15) W dniach 20,22,23.09.2021 r. udział w ocenie okresowej sytuacji dzieci umieszczonych w

pieczy zastępczej.
16) Monitorowanie sytuacji osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uczestników

DOW, ŚDS, RDP w związku z pandemią.
17) Sprawienie 1 pochówku osoby bezdomnej.
18) Udział w Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 08.09.2021 r.
19) Szlachetna Paczka – trwa rekrutacja rodzin do projektu.
20) W dniu 09.09.2021 r. obchody Światowego Dnia FAS.
21) Odbieranie zgłoszeń i interwencje w sprawie 8 rodzin, w tym 5 dot. rodzin z dziećmi.
22) Sporządzenie wniosku weryfikującego spełnianie kryteriów uczestnictwa w Programie

Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 w celu pozyskiwania
żywności z Banku Żywności w Tczewie w 2022 roku.
VI. W ZAKRESIE OŚWIATY:
I.

Realizacja projektów i programów edukacyjnych
1. RPO WP 2014-2020 Projekt pn. Pomorskie Żagle Wiedzy – kształtowanie kompetencji

kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na
lata 2014-2020.
Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkół podstawowych poprzez kompleksowe
wspomaganie rozwoju pięciu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Miasto i Gmina Sztum, rozumiane jako ścisłe zespolenie systemu wsparcia nauczycieli ze
zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły.
W ramach działań zaplanowano organizację zajęć pozalekcyjnych i warsztatów kształtujących
kompetencje kluczowe dla 70 uczniów w oparciu o treści edukacji morskiej i żeglarskiej,
organizację zajęć z doradztwa zawodowego promujących zawody związane z branżą morską i
nadmorskim położeniem regionu, organizację praktycznych zajęć żeglarskich oraz wyjazdów
edukacyjnych do instytucji związanych z edukacją morską i żeglarską, organizację wydarzeń i
festynów koncentrujących się wokół treści morskich, a także organizację szkoleń doskonalących
oraz sieci współpracy i doskonalenia dla 9 n-li w zakresie stosowania nowoczesnych metod i
form pracy z elementami TIK ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych u
uczniów poprzez Edukację morską i żeglarską.
Okres realizacji projektu: 01.06.2021 roku – 31.12.2022 roku.
Całkowita wartość projektu wynosi 197 400,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie
187.530,00 zł.
W okresie międzysesyjnym w ramach projektu:
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 złożono załączniki niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu
 rozpoczął się proces kwalifikacji uczestników projektu na udział w zajęciach i innych
formach wsparcia uczniów pięciu szkołach podstawowych w gminie Sztum. Kwalifikacja
uczestników projektu będzie prowadzona do 08.10.2021 roku,
 prowadzono proces kwalifikacji nauczycieli pięciu szkół podstawowych w gminie Sztum
do udziału w szkoleniach doskonalących w zakresie stosowania nowoczesnych metod i
form pracy z elementami TIK ukierunkowanymi na rozwijanie kompetencji kluczowych u
uczniów poprzez edukację morska i żeglarską, organizowanych w ramach projektu,
 dokonano przydziału zajęć dla nauczycieli poszczególnych szkół podstawowych (zajęcia
pozalekcyjne i warsztaty kształtujące kompetencje kluczowe uczniów, zajęcia z doradztwa
zawodowego promujące zawody związane z branżą morską, praktyczne zajęcia żeglarskie,
wydarzenia i festyny koncentrujące się wokół wybranych treści morskich),
 opracowano plan zamówień publicznych,
 rozpoczęto prace związane z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia na realizację
dostaw sprzętu komputerowego, mebli, pomocy dydaktycznych i materiałów plastycznych i
biurowych.
2. RPO WP 2014-2020 Projekt pn. pn. Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości
edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na
lata 2014-2020.
Celem projektu będzie zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej poprzez
utworzenie miejsc przedszkolnych dla 15 dzieci 3-4 letnich i zapewnienie atrakcyjnej, wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej w siedmiu Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego, dla których
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum. W ramach działań zaplanowana została
organizacja zajęć specjalistycznych oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i
umiejętności uniwersalne, a także organizacja szkoleń dla 15 n-li w zakresie doskonalenia
umiejętności posługiwania się TIK oraz stosowania nowoczesnych metod i form pracy.
Okres realizacji projektu: 01.06.2021roku – 30.06.2023 roku
Całkowita wartość projektu wynosi 960 838,46 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie
816 712,69 zł.
W okresie międzysesyjnym w ramach projektu:
 złożono załączniki niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie,
 przeprowadzono proces rekrutacyjny do nowoutworzonego w ramach projektu Publicznego
Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie,
dla dzieci 3-4 letnich zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum.
 przeprowadzono proces kwalifikacji uczestników projektu na specjalistyczne zajęcia oraz
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne realizowane w
ośrodkach wychowania przedszkolnego.
 przeprowadzono proces kwalifikacji nauczycieli poszczególnych ośrodków wychowania
przedszkolnego w Gminie Sztum do udziału w szkoleniach doskonalących kompetencje
zawodowe w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz w
zakresie rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym,
organizowanych w ramach projektu.
 dokonano przydziału zajęć dla nauczycieli poszczególnych przedszkoli (specjalistyczne
zajęcia oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne),
 opracowano plan zamówień publicznych,
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 rozpoczęto prace związane z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia na realizację
dostaw sprzętu komputerowego, mebli, pomocy dydaktycznych i materiałów plastycznych i
biurowych.
3. W ramach Rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole” 2021:
W okresie międzysesyjnym w ramach projektu:
a) dokonano odbioru i rozliczenia finansowego dostaw sprzętu i wyposażenia kuchni szkolnej
i stołówki,
b) opracowano aktualizację kalkulacji kosztów stanowiącej załącznik do umowy o
dofinansowanie,
Całkowita wartość zadania wyniosła 100.000 zł. Wkład własny stanowi 20% całkowitej wartość
zadania.
4. W ramach Resortowego Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

„MALUCH+” 2021:
W związku z otrzymaniem pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dot. zwiększenia
środków finansowych na realizację modułu 2 ww. programu, złożono wniosek o przyznanie
dodatkowej
dotacji na funkcjonowanie miejsc opieki żłobkowej w Publicznym Żłobku w Sztumie.
5. Rządowy Program na lata 2020-2024 Aktywna tablica 2021:

Przygotowano i złożono wnioski o przyznanie dofinansowania dla wszystkich szkół 5 szkół
podstawowych na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 175.000 zł. Planowana całkowita wartość
zadania 218.750 zł, z czego wkład własny finansowy Miasta i Gminy Sztum wynosi 43 750,00
zł.
6. W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-

2025” przygotowano wniosek o udzielenie wsparcia. Wsparcie finansowe otrzyma organ
prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną pod
warunkiem zapewnia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji
zadania objętego wsparciem finansowym. Wnioski złożono na zakup książek w tym nowości
wydawniczych do 4 bibliotek szkolnych i 3 placówek wychowania przedszkolnego. Wniosek
złożono na kwotę 47 500,00 zł w tym wnioskowana wysokość dofinansowania 38 000,00 zł.
7. W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” przygotowano dla każdej ze szkół wniosek do

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne
szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu
edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska
przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i
ponadpodstawowych. Na chwilę obecną pula środków w programie wyczerpała się, czekamy za
zwiększenie środków.
8. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021

roku.
W ramach programu złożono aktualizację wniosku o dotację, która w roku szkolnym 2021/2022
zapewniła uczniom szkół podstawowych podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe. Wnioskowana kwota po aktualizacji wynosi 195 473,26 zł.
9. Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
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Na podstawie zebranych wniosków przez szkoły z terenu Miasta i Gminy Sztum złożono do
Kuratorium Oświaty w Gdańsku aktualizację wniosku o środki finansowe na łączną kwotę 7
940,00 zł. Łącznie zebrano 26 wniosków w Zespole Szkół w Sztumie, Zespole Szkół
Zawodowych w Barlewiczkach i Specjalnym-Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach.
10. Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 2021 roku.

Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” to projekt współfinansowany przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Miasto i Gminę
Sztum. Od 21 września 60 uczniów z 5 szkół podstawowych rozpoczęło szkolenie na krytej
pływalni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr w Malborku.
Główny celem programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci oraz nabycie przez
nich podstawowych umiejętności pływania. Zgodnie z założeniami, objęci programem zostali
uczniowie klas III z terenu Miasta i Gminy Sztum. Dla każdego ucznia zaplanowano 20 godzin
zajęć (tj. 10 wyjazdów). Wkład własny gminy wynosi 26 436,00 zł.
W ramach projektu podpisano porozumienie ze Słupskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem
Ratunkowym na okres od 13.09.2021 roku do 31.12.2021 roku.
11. Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka w edycji 2021/2022.
Szkoły podstawowe z terenu Miasta i Gminy Sztum przystąpiły do realizacji programu, którego
organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii
Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
– Państwowym Instytucie Badawczym. Program skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół
podstawowych.
Celem programu jest: wzbogacenie wiedzy uczniów o zasady profilaktyki czerniaka,
umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry oraz różnicowanie zmian podejrzanych o
charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE „czerniakowe
abecadło”. Realizatorami programu w szkole będą wyznaczeni biolodzy w ramach godziny
wychowawczej. Program realizowany będzie przez 1 jednostkę lekcyjną na oddział klasowy.
12. Rezerwa oświatowa 2021
Złożony przez Miasto i Gminę Sztum wniosek o dofinansowanie organizacji zajęć
wspomagających został pozytywnie rozpatrzony. Miasto i Gmina Sztum otrzymał zwiększoną
subwencję oświatową w wysokości 46.200 zł. Dla każdego oddziału klasowego od klasy IV
zaplanowano 15 godzin zajęć. Łącznie 660 godzin zajęć. Zajęcia są 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:
1) Podpisano 34 umowy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, którzy zwrócili się o zwrot
kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej do SOSW w Barcicach i Uśnicach.
2) Podpisano 4 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) Podpisano 1 umowę z przewoźnikiem na podstawie wniosku 3 rodziców o zorganizowanie
dowozu do szkoły i zapewnienia opieki podczas dowozu dla dziecka/ucznia
niepełnosprawnego.
2. Realizując obowiązki w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum:
1) złożono wniosek w sprawie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników,
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2) wydano 4 decyzje przyznającą dofinansowanie. Na powyższe zadanie wykorzystano dotacje
z Funduszu Pracy w wysokości 19 954,22 zł.
3. Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum:
1) do Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie wpłynęło 82 wnioski o przyznanie
stypendium szkolnego. Aktualnie trwa weryfikacja dochodów osób ubiegających się o
stypendium o charakterze socjalnym.
2) do Kuratorium Oświaty w Gdańsku złożono harmonogram przekazania środków
finansowych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych 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
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. Przygotowano 10 decyzji administracyjnych w celu obniżenia wysokości opłaty stałej za
korzystanie z przedszkola uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego lub Kartę dużej rodziny.
6. Zakończono przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum za szczególne osiągnięcia i wyniki w nauce. Wpłynęło 9 wniosków o przyznanie
stypendium dla najlepszego absolwenta i 28 wniosków o przyznanie stypendium w kategorii
za szczególne wyniki i osiągniecia w nauce. Obecnie trwa analiza merytoryczna wniosków.
7. W okresie sierpień - wrzesień rozwiązano stosunki pracy z nauczycielami, którzy zdecydowali
się na swój wniosek rozwiązać stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Z pracownikami administracji i obsług również
rozwiązano stosunki pracy w związku ze złożonymi wnioskami o przejście na emeryturę lub
rentę.
8. Z początkiem roku szkolnego 2021/2022 nawiązano stosunki pracy z nauczycielami oraz
pracownikami administracji i obsługi. Umowy zawarto z powodu upływu czasu, na który
zawarte były poprzednie umowy o pracę, na zastępstwo pracowników nieobecnych oraz w
związku z występującymi wakatami.
9. Ustalono wysokość i wypłacono dotację dla placówek niepublicznych na miesiąc wrzesień
2021 roku.
10. Na podstawie art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2019 poz. 2215 ost. zm. Dz.U. z 2021 roku, poz. 4) wypłacono jednorazowe świadczenie na
start w wysokości 1.000,00 zł brutto. Świadczenie przysługuje nauczycielowi odbywającemu
w danym roku szkolnym staż na stopień nauczyciela kontraktowego i może być wypłacone nie
więcej niż jeden raz w okresie całego zatrudnienia, jest wypłacane do dnia 30 września danego
roku. We wrześniu 2021 roku staż rozpoczęło 3 nauczycieli.
11. W Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) dla podobszaru Opieka nad dziećmi do lat 3
(OP-3) sporządzono informację dot. czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19. Sprawozdanie jest cykliczne. Sporządza się je w każdy ostatni dzień miesiąca.
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12. Weryfikowano sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej. Sprawozdanie obejmujące
szczegółowe dane dotyczące m.in. szkół, nauczycieli, uczniów, kosztów utrzymania placówek.
Na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu na dzień 30.09.2021 roku zostanie
naliczona subwencja oświatowa na 2022 rok.
13. Dokonano analizy i sprawdzenia aneksów do projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli
na rok szkolny 2021/2022.
14. W dniach 9-10 września 2021 roku dyrektor MGZO brał udział w szkoleniu pn. Polemiki,
spory i nieścisłości w procedurach prowadzonych na podstawie nowego PZP.
15. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie otrzymała dofinansowanie
z przedsiębiorstwa ADM Czernin w wysokości 57 742,50 zł z przeznaczeniem na realizację
projektu związanego z utworzeniem w szkole pracowni odnawialnych źródeł energii,
w szczególności na zakup mobilnych zestawów edukacyjnych do prowadzenia eksperymentów
związanych z energią odnawialną. Celem projektu jest zwiększenie poziomu świadomości
ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum w zakresie
efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii oraz ich wpływu na
środowisko naturalne.
III.

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

1) 01.09.2021 roku – inauguracja roku szkolnego 2021/2022 oraz udział delegacji klas i pocztu
sztandarowego w obchodach 82. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej.
2) 03.09.2021 roku – uczniowie klas II i III uczestniczyli w imprezie „Rosomaki i inne
zwierzaki” w ramach obchodów Dni Ziemi Sztumskiej.
3) 01-07.09.2021 roku – zgodnie z wytycznymi MEiN i z zaplanowanym harmonogramem
szczepienia uczniów poświęcono na działania informacyjne. Chętnych zapoznano z
materiałami przygotowanymi przez specjalistów.
4) 10.09.2021 roku – w ramach obchodów Światowego Dnia Pierwszej Pomocy uczniowie klas
pierwszych spotkali się z ratownikami medycznymi. Celem spotkania było przygotowanie
uczniów do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowego zachowania
się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Podczas spotkania
uczniowie uczyli się, jak należy sprawdzać u człowieka przytomność, oddech i tętno oraz w
jaki sposób można pomóc osobie poszkodowanej zanim przyjedzie zespół ratownictwa
medycznego.
5) 10.09.2021 roku – uczniowie klasy VIIA wzięli udział w spotkaniu z policjantem, st. sierż P.
Łyko. Celem spotkania było poznanie przez uczniów zarówno ścieżki edukacyjno –
zawodowej do uzyskania zawodu policjanta, jak i specyfiki pracy w policji. Uczniowie
dowiedzieli się, jakie są zalety i wady wykonywanego zawodu i jakie należy posiadać
predyspozycje, aby wykonywać zawody mundurowe.
6) 10.09.2021 roku – uczniowie klasy II a zrealizowali projekt EkoEksperymentarium i zdobyli
tytuł Mistrza Ekologii.
7) 13.09.2021 roku – odbyły się zajęcia integracyjne dla klas pierwszych w Gospodarstwie
Agroturystycznym w Krastudach „Inny Świat”. Uczniowie oprócz zabaw integrujących
wzięli udział w wykopkach, zajęciach plastycznych i mogli poznać bliżej zwierzęta
gospodarskie.
8) 13.09.2021 roku – klasa IV c uczestniczyła w spotkaniu z policjantem sierżantem sztabowym
Sebastianem Zwolińskim z Komendy Powiatowej Policji w Sztumie. W trosce o
bezpieczeństwo uczniów w ciekawy sposób przeprowadził pogadankę na temat
prawidłowego przekraczania jezdni, poruszaniu się po niej w przypadku braku chodnika lub
pobocza. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań dotyczących
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9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

bezpieczeństwa. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali elementy odblaskowe – do
zawieszenia na plecakach lub ręce.
14.09.2021 roku – uczniowie klasy VIIIA i VIIIB spotkali się z Panią Aliną Michalik,
certyfikowanym trenerem Pedagogiki Dzikiej Przyrody, która powołała do życia „Dzikie
Studia” w Polsce, działa jako edukator ekologiczny i społeczny. Zachęcała uczniów do
poważnych przemyśleń w związku z wyborem dalszego kierunku kształcenia bo
najważniejsze jest, lubić swoja pracę i odnaleźć w niej swoje pasje.
15.09.2021 roku – uczniowie klas I-III świętowali dziś DZIEŃ KROPKI. Oprócz kropek na
ubraniach rozwiązywali zakropkowane zadania, które oprócz zabawy pozwoliły im rozwijać
własną kreatywność i wiarę we własne możliwości.
16-17.09.2021 roku – Gotycka przygoda – wycieczka klas 7B i 7C do Gniewu (zwiedzanie
Kościoła Św. Mikołaja, w Komnacie Dawnych Mistrzów uczestnicy nabywali umiejętności
tkackich, menniczych, drukarskich, a także strzeleckich ( strzelali z łuku i kuszy).
Uwieńczeniem dnia był nocny spacer z lampionami po zamku. Drugiego dnia – Muzeum
Zamkowe w Kwidzynie-uczniowie obejrzeli m.in. wystawę szkła artystycznego, przedmioty
codziennego użytku używane przez ludy Powiśla oraz zachwycającą wystawę przyrodniczą.
17.09.2021 roku – klasa IIB udała się do Urzędu Pracy w Sztumie, gdzie odbyły się zajęcia
na temat Unii Europejskiej.
17.09.2021 roku – w rocznicę napaści Zawiązku Radzieckiego na Polskę, w ramach
obchodów Światowego Dnia Sybiraka, odbył się apel, by upamiętnić los Sybiraków oraz
złożono kwiaty pod Dębami Pamięci.
17.09.2021 roku – odbyły się warsztaty integracyjno-adaptacyjne w klasach pierwszych,
które przeprowadziła pani pedagog Elwira Tomasiak z Poradni PsychologicznoPedagogicznej ze Sztumu. Celem zajęć była nauka przezwyciężania nieśmiałości, wyrażanie
swoich uczuć, budowanie dobrych relacji i przyjazne współdziałanie w klasie.
17.09.2021 roku – uczniowie klasy IIIC uczestniczyli online w realizacji Kampanii
„Kolejowe ABC”. Projekt realizowany przez Urząd Transportu Kolejowego, propagujący
zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem
się podczas korzystania z transportu kolejowego. Projekt uczy dzieci bezpieczeństwa razem
z bohaterem Kampanii, nosorożcem Rogatkiem. Dzieci mogły oglądać też programy
edukacyjne „Twoja kolej” i „Myszka w paski”, w których znalazły się wątki dotyczące
bezpiecznego podróżowania koleją.
20-26.09.2021 roku – Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole – uczniowie klasy IB
rozmawiali o uśmiechu, szczęściu i radości. Obdarowywali siebie laurkami i uczyli się mówić
o sobie życzliwie.
21.09.2021 roku – uczniowie klasy IVC aktywnie włączyli się do ogólnopolskiej akcji
„Sprzątanie Świata”, która przebiegała w tym roku pod hasłem: „Myślę, więc nie śmiecę”.
Zachęceni przez wychowawcę, pod czujnym okiem rodziców czwartoklasiści ruszyli do
sprzątania wybranych przez siebie terenów. Wpajane od najmłodszych lat dobre nawyki
ekologiczne przyczynią się do wzmacniania świadomości o konieczności dbania i
poszanowania środowiska.
21.09.2021 roku – uczniowie z klasy IV i V wzięli udział w imprezie sportowej "Od
podwórka na bieżnię", która ma na celu promocję sportu i zdrowych zasad rywalizacji wśród
najmłodszych sportowców. Impreza odbyła się na stadionie w Malborku, a głównym
prowadzącym był Sebastian Chmara halowy mistrz świata i Europy w siedmioboju.
22.09.2021 roku – uczniowie klasy IC odwiedzili Bibliotekę Szkolną – poznały jej wszystkie
działy, dowiedziały się, jak wygląda praca nauczyciela – bibliotekarza oraz poznały zasady
wypożyczania książek.
23-24.09.2021 roku – odbył się wyjazdy reintegracyjne klas II i III „Prace polowe na wsi
jesienią” – do gospodarstwa agroturystycznego w Krastudach – zabawy integracyjne,
warsztaty, jazda konna.
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21) 29.09.2021 roku – klasy I-III uczestniczyły w akcji Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania,
patronką którego wybrano Janinę Porazińską, wybitną pisarkę książek dla dzieci i młodzieży.
Głównym celem jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, dlatego
zaproszeni przez bibliotekę szkolną goście zaprezentowali najmłodszym uczniom fragmenty
utworów pisarki.
22) 29.09.2021 roku – uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z Grzegorzem Kasdepke, twórcą
literatury dziecięcej i młodzieżowej w Bibliotece Sztumskiego Centrum Kultury.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:
1) 09.2021 roku – wdrażanie zasad bezpiecznego kontaktu uczniów ze sobą oraz z nauczycielem

w odniesieniu do sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
2) 01.09.2021 roku – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z zachowaniem zasad reżimu

sanitarnego, złożenie aktu ślubowania uczniów klas 1, spotkania z wychowawcami,
pogadanki na temat bezpieczeństwa.
3) 01.09.2021 roku – udział Pocztu Sztandarowego oraz Dyrekcji Szkoły w uroczystościach
rocznicy wybuchu II wojny światowej pod Pomnikiem Rodła i Głazem Pamięci.
4) 01-10.09.2021 roku – kampania informacyjna na temat szczepień.
5) 01.09.2021 roku – otrzymanie Certyfikatu Szkoły Demokracji wystawionego przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej.
6) 02.09.2021 roku – odbyło się pasowanie na ucznia klasy pierwszej.
7) 03.09.2021 roku – udział w obchodach Dni Ziemi Sztumskiej.
8) 07.09.2021 roku – odbyły się zebrania z rodzicami.
9) 08.09.2021 roku – odbyły się spotkania profilaktyczne z Policją w zakresie działań
edukacyjnych– bezpieczna droga do szkoły, kontakty z nieznajomymi.
10) 09-10.09.2021 roku – odbyły się zajęcia integracyjno-przyrodnicze w Parparach – klasa 4b,
4c
11) 10.09.2021 roku – obchody Światowego Dnia Fair Play.
12) 10.09.2021 roku – klasa 7d wzięła udział w wycieczce do Sztutowa.
13) 13-17.09.2021 roku – odbyła się zbiórka karmy dla zwierząt z „Przytuliska” w Miłosnej.
14) 13-17.09.2021 roku – klasy 4-8 wzięły udział w akcji Sprzątanie Świata.
15) 15.09.2021 roku – odbyły się zajęcia integracyjno-przyrodnicze w Parparach – klasa 7b oraz
w Stajni Iskra – klasa 4
16) 15.09.2021 roku – odbył się Międzynarodowy Dzień Kropki - odkrywamy swoje talenty.
Kolorowanie obrazków z kropkami, wyklejanie plasteliną.
17) 16.09.2021 roku – wizyta harcerzy w celu zaproszenie do drużyny zuchów. Wesołe,
muzyczne pląsy "Transporter".
18) 16-22.09.2021 roku – obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.
19) 20-24.09.2021 roku – kampania wyborcza do Rady Samorządu Uczniowskiego.
20) 20.09.2021 roku – odbyła się wycieczka do Warszawy klas ósmych.
21) 20.09.2021 roku – rozpoczęcie realizacji Programu dla szkół dla klas 1-5 w ramach
spożywania owoców i warzyw oraz mleka.
22) 21.09.2021 roku – rozpoczęcie nauki pływania 15 – osobowej grupy uczniów klasy trzeciej
w ramach Programu „Umiem Pływać 2021”.
23) 23.09.2021 roku – przypomnienie zasad konieczności częstego i prawidłowego mycia rąk –
praktyczne ćwiczenia.
3. Zespół Szkół w Czerninie:
1) 01.09.2021 roku – odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 oraz

poczet sztandarowy wziął udział w uroczystościach przed Pomnikiem RODŁA i Głazem
Pamięci upamiętniającym Sybiraków, a także inne ofiary nieludzkich wydarzeń z lat 19391945 oraz czasów powojennych.
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2) 03.09.2021 roku – uczniowie klas III i klasy IV wzięli udział w pierwszym dniu obchodów

Dni Ziemi Sztumskiej.
3) 06.09.2021 roku – podczas zebrań z rodzicami w klasach VI - VIII pielęgniarki ze

sztumskiego szpitala przekazały informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19.
4) 21.09.2021 roku – odbyły się demokratyczne wybory zarządu Samorządu Uczniowskiego.
5) 22.09.2021 roku – 15 uczniów klas trzecich rozpoczęło zajęcia nauki pływania w ramach

programu „Umiem pływać 2021”.
6) Od września 2021 roku – został założony facebook szkoły.
7) We wrześniu przyjęto do realizacji w roku szkolnym 2021/2022 trzy innowacje

pedagogiczne:
a) w przedszkolu pt. „Świat w naszych rękach –Ekosmyki”
b) w klasach I-III pt. „Żyję zdrowo”
c) w klasach IV – VIII pt. „Chrońmy klimat”
8) We wrześniu odbyły się lekcje wychowawcze dotyczące szczepień ochronnych. W klasach

V-VIII odbyły się spotkania z rodzicami celem promowania szczepień ochronnych wśród
dzieci i młodzieży, w których brały udział pielęgniarki. Dla rodziców, którzy zadeklarowali
chęć zaszczepienia dzieci został umówiony termin w punkcie szczepień.
9) Złożono wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy w ramach

Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.
10) Złożono dwa wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów klas I-III oraz IV-

VI w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.
11) We wrześniu odbyły się zebrania z rodzicami dzieci z przedszkola celem promocji projektu

„Mali e-Mocni”.
4. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:
1) 01.09.2021 roku – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego oraz udział delegacji szkoły w

obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej.
2) 01-08.09.2021 roku – podjęcie uchwał przez radę pedagogiczną – plany: pracy, nadzoru
pedagogicznego dyrektora szkoły, wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
3) 08.09.2021 roku – spotkania z rodzicami – wybory Rady Rodziców, przyjęcie szkolnego
programu profilaktyczno – wychowawczego.
4) 21.09.2021 roku – 9 uczniów klas trzecich rozpoczęło zajęcia nauki pływania w ramach
programu „Umiem pływać 2021”.
5) Przygotowanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy w ramach

Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”, o dofinansowanie wycieczek
szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” oraz w ramach Narodowego
Program Rozwoju Czytelnictwa.
6) Przystąpienie do ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka.
7) Rekrutacja do projektów edukacyjnych
w Oddziale Przedszkolnym i Punkcie

Przedszkolnym.
8) Przygotowanie do realizacji projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy”.
5. Zespół Szkół w Gościszewie:
1) w miesiącu wrześniu przeprowadzono zebrania z rodzicami.
2) 03.09.2021 roku - uczniowie klas II,III i IV uczestniczyli w obchodach Dni Ziemi Sztumskiej.
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3) od 06.09.2021 roku - realizowane są zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV-VIII i zajęcia

sportowe w zakresie programu „Aktywny powrót do szkoły”.
4) od 21.09.2021 roku – 6 uczniów klasy III uczestniczą w zajęciach nauki pływania w ramach

programu „Umiem pływać 2021”.
5) złożono 2 wnioski na zorganizowanie wycieczek dla uczniów w ramach przedsięwzięcia

„Poznaj Polskę”, 1 wniosek w ramach programu „Aktywna Tablica” i 1 wniosek „ Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa”.
6) Trwa rekrutacja do projektów edukacyjnych: „Mali Mocni” i „Pomorskie Żagle Wiedzy”.
7) Włączenie się do akcji promocji szczepień.
6. Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie:
1) 03.09.2021 roku – w grupie 4-latków rozpoczęła się realizacja VIII edycja ogólnopolskiego

programu „Uczymy Dzieci Programować” temat zajęcia „Miło Cię widzieć – wracamy do
przedszkola”.
2) 03.09.2021 roku – dzieci z dwóch grup 6-latków brały udział w przedstawieniu z okazji
obchodów Dni Ziemi Sztumskiej.
3) 07.09.2021 roku – grupa 4-latków rozpoczęła realizację projektu grupowego „W świecie
emocji 4-latka” zajęciami „Jaki mam dzisiaj humor”.
4) 08.09.2021 roku – grupa 5-latków rozpoczęła realizację VIII edycji ogólnopolskiego
programu „Uczymy Dzieci Programować” temat zajęcia „Miło Cię widzieć – wracamy do
przedszkola”.
5) 08–21.09.2021 roku – we wszystkich grupach odbyły się zebrania organizacyjne z rodzicami.
6) 10.09.2021 roku – w grupie 4-latków w ramach realizacji ogólnopolskiego programu
„Uczymy Dzieci Programować” odbyły się zajęcia na temat „Ja, ty, my – tworzymy
zakodowany kodeks.
7) 13.09.2021 roku – dzieci z grupy 6-latków w ramach realizacji tematyki kompleksowej
uczestniczyły w wyjściu „Na skrzyżowanie” obserwując ruch drogowy.
8) 13-15.09.2021 roku – dzieci z grupy 4-latków wzięły udział w 3 Dniowym Wyzwaniu z
Kreatywnej Gimnastyki organizowanym przez Centrum Ekspresja pt. „Lolek w wesołym
miasteczku”.
9) 14-15.09.2021 roku – grupa 4-latków w ramach projektu „W świecie emocji 4-latka”
realizowała zajęcia na temat „Jak się dziś czujesz?” oraz „Dzieci w przedszkolu …”.
10) 15.09.2021 roku – 5 grup przedszkolnych obchodziło Festiwal Twórczości Międzynarodowy Dzień Kropki.
11) 15.09.2021 roku – grupa 6-latków rozpoczęła realizację projektu grupowego „Poznajemy
pracę naszych rodziców” zajęciami „Praca policjanta”.
12) 15.09.2021 roku - dzieci z grup 6-latków oraz 5-6-latków w ramach realizacji tematyki
kompleksowej uczestniczyły w wyjściu „Na skrzyżowanie” obserwując ruch drogowy.
13) 17.09.2021 roku – dzieci z Klubu Ekoludków w ramach przedszkolnego projektu
ekologicznego „Jestem Eko – przedszkolakiem” sprzątały świat.
14) 17. 09.2021 roku – również w ramach projektu „Jestem Eko – przedszkolakiem” – dzieci
ustalały propozycje zachowań do Kodeksu Małego Ekologa.
15) 17.09.2021 roku - w grupie 4-latków w ramach realizacji ogólnopolskiego programu
„Uczymy Dzieci Programować” odbyły się zajęcia na temat „Kolorowe, piękne, pachnące –
jesienne owoce i warzywa”.
16) 17.09.2021 roku – w ramach projektu ekologicznego 6 grup przedszkolnych włączyło się do
ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata – Polska 2021.
17) 20.09.2021 roku – włączenie się do ogólnopolskiego wydarzenia śpiewania piosenki „Życie
przedszkolaka”.
18) 20.09.2021 roku – wszystkie grupy przedszkolne obchodziły Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka – uroczystość ogólnoprzedszkolna.
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19) 21 i 23.09.2021 - grupa 4-latków rozpoczęła realizację ogólnopolskiego projektu „Razem

przez cztery pory roku” zajęciami „Jesienne poszukiwanie skarbów w parku” oraz „Mata
sensoryczne z darów jesieni”.
20) 22.09.2021 roku – dzieci z grupy 4-latki rozpoczęły realizację projektu „Wędrująca
Biblioteczka” we współpracy z Biblioteką Sztumskiego Centrum Kultury. W ramach
realizacji odbyły wizytę i zajęcia w bibliotece zakończone wypożyczeniem książeczek.
21) 22.09.2021 roku – grupa 3-latków, 5-6-latków oraz 6-latków obchodziła powitanie nowej
pory roku „Pierwszy Dzień Jesieni”.
22) 23.09.2021 roku – dwie grupy 6-latków wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Migamy
jabłuszko” – śpiewanie piosenki „Rumiane jabłuszko” w języku migowym.
23) 23.09.2021 roku – w grupie 6-latków rozpoczęła się realizacja międzynarodowego programu
emocjonalno – społecznego „Samford Harmony”.
24) 23.09.2021 roku – grupa 5-latków uczestniczyła w wycieczce wyjazdowej do ZOO w Oliwie
25) 24.09.2021 roku - w grupie 4-latków w ramach realizacji ogólnopolskiego programu
„Uczymy Dzieci Programować” odbyły się zajęcia na temat „Moja miejscowość – ćwiczymy
kierunki”.
26) 24.09.2021 roku – dzieci z grupy 5-6-latków Tworzyły Kodeks Małego Ekologa.
27) 28.09.2021 roku – dzieci z grupy 5-6-latków obchodziły Światowy Dzień Jabłka.
28) 29.09.2021 roku – w grupie 6-latków odbyła się uroczystość Nadania Imienia Grupie
„Pszczółki”.
VII. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SZTUMSKIEGO
CENTRUM KULTURY
31.08.2021 (wtorek)
9:00 KINO „Elfinki”- seans zbiorowy dla przedszkola w Malborku
01.09.2021 (środa)
12:00 Obchody 82. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej (pod Pomnikiem Rodła, Obeliskiem
Pamięci)
01.09.2021 (środa)
Przygotowania do Dni Ziemi Sztumskiej w Parku Miejskim
02.09.2021 (czwartek)
Przygotowania do Dni Ziemi Sztumskiej w Parku Miejskim
03.09.2021 (piątek)
Dni Ziemi Sztumskiej 2021
14:00 Kiermasz książek „Książka za grosik” oraz zajęcia plastyczne z zabawami dla dzieci w
Parku Miejskim
18:00 wernisaż „Krajobrazy, aleje, ogrody” Fotografie uczestników warsztatów fotograficznych
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Galerie Sztumskiego Centrum Kultury)
04.09.2021 (sobota)
Dni Ziemi Sztumskiej 2021
14:00 Kiermasz książek „Książka za grosik” oraz zajęcia plastyczne z zabawami dla dzieci w
Parku Miejskim
05.09.2021 (niedziela)
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Dni Ziemi Sztumskiej 2021
11:00 Otwarty Turniej „Baśki” o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z okazji Dni Ziemi
Sztumskiej w Sali czekoladowej Sztumskiego Centrum Kultury
09.09.2021 (czwartek)
Na terenie ogródków działkowych „RELAKS” przy ul. Kasprowicza w Sztumie animatorzy
Sztumskiego Centrum Kultury wraz z grupą seniorów, którzy prowadzą ogródek społeczny
„Lubczyk” zorganizowali sąsiedzką wymianę roślin, podczas której wymienić się można było
tegorocznymi sadzonkami, nasionami i zbiorami. Była również okazja do porozmawiania na
ciekawe tematy i wymianę doświadczeń. Nie zabrakło też miejsca na gry integracyjne.
10.09.2021 (piątek)
18:00 KINO „Czarna owca”
11.09.2021 (sobota)
18:00 KINO „Czarna owca”
12.09.2021 (niedziela)
18:00 KINO „Czarna owca”
14.09.2021 (wtorek)
18:00 DKF „Caravaggio. Dusza i Krew”
17.09.2021 (piątek)
16:00 KINO „Wyrolowani”
18.09.2021 (sobota)
15:00-19:00 Pomoc w organizacji festynu w Nowej Wsi (udostępnienie dmuchańca wraz z dwoma
animatorami, nagłośnienie+ obsługa)
16:00 KINO „Wyrolowani”
18:00 Retransmisja koncertu Andre Rieu „Znowu razem”
19.09.2021 (niedziela)
16:00 KINO „Wyrolowani”
18:00 Retransmisja koncertu Andre Rieu „Znowu razem”
24.09.2021 (piątek)
9:00 Uroczyste otwarcie XXX Ogólnopolskiego i XVII Międzynarodowego Przeglądu Sztuki
Więziennej (świetlica centralna ZK w Sztumie- wręczenie nagród i podziękowań uczestnikom
przeglądu), o godz. 9:30- Występy na żywo w świetlicy centralnej ZK, o godz. 11:30 Przegląd
Form Filmowych (Kino-Teatr „Powiśle”), o godz. 17:00 Uroczysty Wernisaż Wystawy XXX
Ogólnopolskiego i XVII Międzynarodowego Przeglądu Sztuki Więziennej (sale Sztumskiego
Centrum Kultury)
25.09.2021 (sobota)
18:00 KINO „Zupa nic”
26.09.2021 (niedziela)
18:00 KINO „Zupa nic”
27.09.2021 (poniedziałek)
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10:00 KINO „Czarny Młyn” seans zbiorowy dla szkoły
13:00-14:00 udostępnienie Sali czekoladowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
18:00 KINO „Zupa nic”
28.09.2021 (wtorek)
10:00 KINO „Czarny Młyn” seans zbiorowy dla szkół
18:00 DKF „Annette”
29.09.2021 (środa)
10:00 KINO „Czarny Młyn” seans zbiorowy dla szkoły
17:00-18:00 udostępnienie Sali czekoladowej dla Urzędu Miasta i Gminy na spotkanie z
organizacjami pozarządowymi.
30.09.2021 (czwartek)
9:00 KINO „Raya i ostatni smok” seans zbiorowy dla szkoły
11:30-14:30 użyczenie Sali kinowej na nagranie materiału audiowizualnego do SPOT-u
promocyjnego Międzynarodowy Dzień bez Przemocy w ramach realizacji zadania publicznego pn.
„PRZEMOC- bądź ŚWIADOMY”

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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