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 (XLI sesja online Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 23 lutego 2022 roku
Na dzisiejszą sesję przygotowano i skierowano pod obrady sesji 8 projektów uchwał. Na
ostatniej XL sesji nie przedstawiano informacji z działalności międzysesyjnej.
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:
Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków w dziale:
1. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” z wydatków majątkowych
w tym z 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 202.914 zł
(§6059) na wydatki majątkowe w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej
nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie
zaprojektuj i wybuduj” (§6050), w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków,
2. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań
kwotę 19.980 zł (§4270) na wydatki majątkowe na nowe zadanie pn. „ Wykonanie instalacji
c.o. i c.w. w lokalu komunalnym ul. Nowowiejskiego 7” (§6050),
3. 750 „Administracja publiczna” rozdz.:
1) 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 6.852 zł (w tym kwota
1.000 zł z §4190, kwota 2.652 zł z §4210, kwota 2.500 zł z §4300 i kwota 700 zł z §4430)
na wydatki bieżące w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3030),
2) 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 160 zł (§3020) do rozdz.
75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na wydatki bieżące w tym na
świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3030),
w celu zabezpieczenia środków na wyrównanie diet radnym,
4. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
w tym:
1) kwotę 10.135 zł z wydatków bieżących w tym z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) (§4177) na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami
finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt
4 ustawy) (na §4307),
2) kwotę 1.137 zł z wydatków bieżących w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) (z §4179) na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze
współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) (na §4309),
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z przeznaczeniem na dofinansowanie usług asystenta osoby starszej oraz opieki
wytchnieniowej,
5. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami
komunalnymi” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań kwotę 107.000 zł (§4300) na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( w tym kwota 74.563 zł na §4010, kwota 8.352zł
na §4040, kwota 22.412 zł na §4110 i kwota 1.673 zł na §4120).
Przeniesienia w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dziale 750 „Administracja publiczna”
rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” w tym:
1) z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań kwotę 14.825 zł (w tym kwota 2.500 zł z § 4210 i kwota 12.325 zł z §4300) na wydatki
bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010),
2) w wydatkach bieżących w tym w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych kwotę
190 zł (w tym kwotę 84 zł z §4040 na §4010 i kwotę 106 zł z §4710 na 4010)
w zakresie spraw obywatelskich w związku z wykonaniem większej ilości zadań w obszarze
ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC.
 Zmian w budżecie gminy na 2022 rok:
Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1. 852 „Pomoc społeczna” w rozdz.: 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.8.1.2022.SL z dnia 21.01.2022
r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/8.1/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. zwiększono plan
dotacji na 2022 rok z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24 w kwocie 1.999 zł dochody
(§2010) i wydatki (w tym kwota 1.959 zł §3110, kwota 20 zł §4210 i kwota 20 zł §4300),
z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2022 r.
dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania
realizowanego przez gminy, w ramach zadań zleconych,
2. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92116 „Biblioteki” o kwotę 20.000 zł
dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między j.s.t. dochody (§2320) i wydatki (§2480), zgodnie z podpisanym aneksem nr 1/2021
z dnia 14 grudnia 2021 r. do Porozumienia z dnia 16 lutego 2005 r. zawartego
z Powiatem Sztumskim na powierzenie zadań powiatu w zakresie powiatowej biblioteki
publicznej Sztumskiemu Centrum Kultury.
Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków w dziale:
1. 600 „Transport i łączność” w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” z wydatków
majątkowych 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) kwotę 362.952 zł (§6057) na
wydatki majątkowe w tym kwotę:
1) 230.294 zł na wydatki majątkowe na współfinansowanie 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) (na §6059),
2) 132.658 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§6050),
w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz
z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj”,
2. 750 „Administracja publiczna” rozdz.:
1) 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 50.832 zł na
2|Strona

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

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
w celu zabezpieczenia środków na usługę sprzątania w UMiG,
2) 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” z wydatków bieżących
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.000 zł do
rozdz. 75095 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zdań, w celu zabezpieczenia środków m.in. na prowizje
bankowe w MGZO,
3. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz.:
1) 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących w tym z wynagrodzeń i składek od
nich naliczanych kwotę 2.500 zł do rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych” na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w celu
wypłaty dodatków wiejskich i świadczeń rzeczowych w ZS Gościszewo,
2) 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym
z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 20.000 zł w tym kwotę:
a) 19.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, z przeznaczeniem na wymianę opraw oświetlenia awaryjnego w SP
Nr 1 w Sztumie,
b) 1.000 zł do rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
z przeznaczeniem na zakup powiększalnika dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego w SP Nr 1 w Sztumie,
4. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
w wydatkach bieżących jednostek budżetowych kwotę 14.594 zł w tym kwotę:
1) 9.584 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją ich statutowych zadań, związanych
z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art.
236 ust. 3 pkt 4 ustawy) na wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań,
związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy),
2) 5.010 zł z wydatków bieżących w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
związanych z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy),
w ramach zadania „Pomorskie żagle wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów
poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum”.
Opracowano plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami w budżecie gminy na rok 2022 .
II. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI I MAJĄTKU:
Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji
1. „Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz
z infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Wykonawcą inwestycji jest
firma „DROGOMEX” sp. z o.o. z Pruszkowa za kwotę 3.673.925,85zł. Terminy realizacji całej
umowy do 30 czerwca 2022r. Nadzór Inwestorski sprawuje firma TRASA Mirosław K. ze
Straszyna za kwotę 31 365,00zł. Odbyły się odbiory częściowe na łączną kwotę 2 155 668,20zł
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brutto. Na chwilę obecną prace są wstrzymane w uwagi na panujące warunki atmosferyczne.
Wykonawca planuje rozpoczęcie robót w marcu.
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 P. ze Straszewa za
kwotę 75 370,00 złotych brutto z terminem realizacji do 30.11.2021r. Inspektorem Nadzoru jest
TRASA Mirosław Klotzke ze Straszyna za kwotę 4 797,00zł. Przystąpiono do czynności
odbiorowych. Ustalono usterki i wyznaczono termin do ich usunięcia.
3. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta celem dostosowania do wymogów
p. pożarowych”. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Instal-Elektro z Kwidzyna.
Zwiększono zakres umowny o wykonanie instalacji elektrycznej w piwnicy i rozdział wody na
bytową i p.poż. Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawuje firma EKO-INWEST z Elbląga za
kwotę 15 990,00zł. Trwają czynności odbiorowe.
4. Remont zabytkowej kapliczki zlokalizowanej przy ul. Reja w Sztumie. W dniu 6 grudnia
2021r. podpisano umowę na roboty budowlane z Panią Marią P. Konserwacja Dzieł Sztuki z
Kutna na kwotę 38 900,00 zł z terminem realizacji: od dnia 1 marca 2022r. przez okres 3 miesięcy.
Na sprawowanie nadzoru inwestorskiego podpisano umowę w dniu 8 grudnia 2021r. z Panią
Sylwią Kozłowską z Sierpina, na kwotę 4 550,00 zł.
5. Budowa i przebudowa 3 przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych w Mieście i Gminie
Sztum. W dniu 9 grudnia 2021r. podpisano umowy na wykonanie 3 przejść dla pieszych z firmą
Zdzisław S. Zakład Ogólnobudowlany ZED-BUD, w tym:
– część 1 „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 218521.G ul. Akacjowa
w Czerninie” za kwotę 71 376,29 zł,
– część 2 „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 218522.G
ul. Reymonta w Czerninie” za kwotę 68 512,64 zł,
– część 3 „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 218001.G
ul. Słoneczna w Sztumie” za kwotę 64 206,33 zł.
Termin realizacji zgodnie z umowami na wykonanie przejść dla pieszych – 4 miesiące od dnia
podpisania umowy, tj. do dnia 9 kwietnia 2021r.
Na nadzór inwestorski podpisano w dniu 9 grudnia 2021r. umowę z Panem Mirosławem Klotzke na
kwotę 9 000,00 zł.
Wykonawca realizuje roboty budowlane we wszystkich lokalizacjach.
6. Budowa windy w budynku Urzędu Miasta i Gminy. W dniu 10 lutego 2022r. podpisano
umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą REMBUD Krzysztof P. z Kwidzyna na kwotę
537 900,00 zł z terminem realizacji 6 miesięcy tj. do dnia 10 sierpnia 2022r. Nadzór inwestorski
nad zadaniem będzie sprawowało Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe KONTUR Władysław
G. ze Starogardu Gdańskiego za kwotę 14 500,00 zł.
Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji:
1. Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg w sołectwie Czernin, w tym:
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”. Termin realizacji do 07.01.2022r.
Część II – „Przebudowa ulic Topolowej, części ulicy Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz
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z infrastrukturą techniczną”. Termin realizacji do 07.02.2022r.
Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowym „PROJ-MASZ”
Dorota C. z Torunia.
Część I (dokumentacja Czernin-Ramzy Małe), na kwotę 72 570,00 zł brutto,
Część II (drogi wewnętrzne w Czerninie), na kwotę 35 670,00 zł brutto.
Projektant sporządził tylko mapę do celów projektowych i wstępną koncepcję projektową, nie
wystąpił o decyzje lokalizacyjną i środowiskową. Pomimo pism ponaglających wysyłanych do
projektanta oraz jego zapewnień, że będzie realizował dalej dokumentację podjęto decyzję
o odstąpieniu od umowy z uwagi na to, że inwestycja jest dofinansowana i konieczne jest
ogłoszenie przetargu na roboty budowlane do dnia 17 maja. Wykonawcy zostaną naliczone
kary umowne.
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 do 20.07.2022r. Wykonawca złożył wniosek o decyzję
środowiskową. Projektant przedstawił wstępną koncepcję – odbyło się spotkanie w terenie.
Koncepcja nie została zatwierdzona.
4.

Dokumentacja projektowa na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku
byłej szkoły w Piekle na budynek zamieszkania zbiorowego. W dniu 05 października 2021r.
podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Panem Piotrem Sz. firmą
„DOMINO” z Dzierzgonia na kwotę 60 000,00 zł brutto z terminem wykonania do dnia 05 maja
2022r. Projektant wykonał koncepcję, wystąpił o zmianę warunków zabudowy.

5. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą
„Przebudowa odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastruktura techniczną”. W dniu 27
października 2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej
z firmą NEOX Sp. z o.o. z Gdańska na kwotę 62 645,00 zł z terminem realizacji – 8 miesięcy od
dnia zawarcia umowy tj. do 27 czerwca 2022r. Projektant przedstawił wstępną koncepcję – odbyło
się spotkanie w terenie. Koncepcja nie została zatwierdzona.
Postępowania przetargowe na realizację zadań inwestycyjnych
Nie dotyczy.
Zadania inwestycyjne w przygotowaniu
Wykonanie audytów energetycznych oraz części audytu remontowego wraz
z przeprowadzeniem inwentaryzacji budowlanych dla budynków mieszkalnych na terenie
Miasta i Gminy Sztum w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie nowych źródeł
ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego – Uchwała antysmogowa – audyty”
Trwa przygotowanie procedury do ogłoszenia przetargu nieograniczonego.
A. Sprzedaż:
1. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców:
a) w toku sprzedaż lokali: ul. Nowowiejskiego 14J/6, ul. Nowowiejskiego 14J/5,
ul. Osińskiego 14/1, ul. Reja 6/10, os. Nad Jeziorem 10/16, ul. Czarnieckiego 9/4,
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2.

3.

4.

5.

6.

ul. Morawskiego 8/5, ul. Jagiełły 9/5, ul. Żeromskiego 11/2, ul. Morawskiego 8/5,
ul. Jagiełły 9/5, ul. Reja 31/2, ul. Nowowiejskiego 7/9.
23.02.2022 r. odbył się akt notarialny sprzedaży lokalu ul. Nowowiejskiego 14J/5.
b) wpłynął kolejny wniosek – ul. Kopernika 1C/9.
Sprzedaż lokali w trybie przetargowym:
a) w toku sprzedaż lokali: ul. Nowowiejskiego 14F/5, ul. Reja 29/1 – przygotowane zostało
ogłoszenie o I przetargu.
b) lokal użytkowy pl. Wolności 26/5 – 21.01.2022 ukazało się ogłoszenie o II przetargu. Cena
wywoławcza 398 000 zł. Przetarg odbędzie się 23.02.2022 r.
Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym:
a) dz. nr 99/3, 99/4, 99/5 w Gościszewie – 29.12.2021 odbyły się akty notarialne sprzedaży.
b) dz. 98 obr. Gronajny – 19.01.2022 przeprowadzono II przetarg. Przetarg zakończył się
wynikiem pozytywnym. Cena osiągnięta w przetargu 31 820 zł. 23.02.2022 r. odbył się akt
notarialny.
c) dz. 285, 288 obr. 3 Sztum, os. Na Wzgórzu – 21.01.2022 ukazało się ogłoszenie o II przetargu
ustnym nieograniczonym. Przetarg odbędzie się 25.02.2022 r.
d) Trwa procedura przygotowania do sprzedaży nieruchomości przy ul. Kwidzyńskiej 4.
e) Wpłynął wniosek o sprzedaż działki 358/1 w Gościszewie – rozpatrzono negatywnie.
f) Wpłynął wniosek o sprzedaż działek 10/3, 11/1 w Zajezierzu.
g) Rozpoczęto procedurę sprzedaży siedmiu garaży zlokalizowanych w miejscowości Czernin
– Górki.
Sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu polepszenia nieruchomości przyległych:
a) dz. nr 223/4 w Postolinie – 20.01.2022 odbył się akt notarialny sprzedaży.
b) dz. nr 147 w Zajezierzu – zaszła konieczność wydania decyzji administracyjnej
o wygaśnięciu prawa użytkowania na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Sztumie.
c) dz. nr 66/2, 59/7, 59/8 w Nowej Wsi – trwa procedura przygotowania nieruchomości do
sprzedaży.
d) dz. 181/2,183/2,184/7,184/5 obr. 3 Sztum – akt notarialny na prośbę kupującego zostanie
zawarty w marcu/kwietniu 2022 r.
e) wpłynął wniosek o sprzedaż dz. 544/10 i 544/6 obr. 2 Sztum – rozpatrzono negatywnie.
Sprzedaż prawa własności działek na rzecz użytkowników wieczystych:
a) w toku sprzedaż dz. 31/5 ul. Barczewskiego - zaszła konieczność przeprowadzenia
postępowania spadkowego po jednym z użytkowników wieczystych.
Nabywanie nieruchomości:
a) rozpoczęto procedurę nabycia dz. 245/1 i 245/2 obr. 1 Sztum – park miejski – zlecono
wycenę gruntów.
b) w toku procedura nabycia dz. nr 22/13 w obr. 4 Sztum, ul. Sienkiewicza, w celu poszerzenia
grogi gminnej.
c) w toku procedura nabycia dz. 193/1 Nowa Wieś, na której znajduje się wodociąg. Trwają
negocjacje z właścicielem.
d) w toku procedura nabycia dz. 207/3 i 205/1 obr. Biała Góra, zajętych pod drogę. Otrzymano
operaty szacunkowe i przedłożono właścicielom propozycję nabycia.
e) w toku procedura nabycia dz. 92/8 obr. Gronajny, zajętej pod drogę.
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7. Aktualizacja bazy ewidencji gruntów (ewidencja gruntów użytkowników wieczystych).

Inne:
1. Podpisano umowę na okres 3 lat (2022-2024) na usługi w zakresie rzeczoznawstwa
majątkowego dla potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Sztum.
2. Sprawa odzyskania części dz. 287/1 obr. 1 miasta Sztum, ul. Kochanowskiego zajętej przez A.
F. Osoba otrzymała pismo w sprawie wydania nieruchomości. Ustalono termin na wydanie
nieruchomości do 31.03.2022 r.
3. Wpłynęło odwołanie do wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego (aktualizacja) – dot. gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste A. F.
4. Sprawa regulacji stanu prawnego części dz. 464/15 stanowiącej własność ZUS a zajętej przez
Gminę. Przedstawiono prośbę o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Sztum.
5. W toku sprawa przekazania części działki nr 279/206 przy ul. Nowowiejskiego na rzecz Zakładu
Karnego. Uzyskano zgodę Skarbu Państwa na darowiznę nieruchomości.
6. Sprawa uregulowania dojazdu z drogi publicznej do nieruchomości ul. Lipowa 1 w Sztumie.
7. Analiza dotycząca gruntów leśnych stanowiących własność Gminy Sztum.
8. Rejestry VAT kupna/sprzedaży – wystawiono 45 faktur dotyczących opłaty przekształceniowej,
9. Przygotowano z zakresu stanowiska sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021,
10. Przygotowano z zakresu stanowiska informację o stanie mienia wg. stanu na 31.12.2021 r.
11. Wpłynęło 5 wniosków o jednorazową opłatę przekształceniową, trzem wnioskodawcom
przyznano bonifikatę. Wydano 5 zaświadczeń.
Sprawy mieszkaniowe:
1. W okresie międzysesyjnym rozpatrzono i udzielono odpowiedzi na dwa wnioski
o mieszkanie.
2. Uregulowano sytuację meldunkową w lokalu Reja 29/1.
3. Na bieżąco załatwiane sprawy najemców dot. lokali mieszkalnych w sprawach napraw,
wymiany instalacji, wymiany stolarki, wymiany pieców, podłóg, remontów w lokalach.
4. W trakcie załatwiania wniosek o mieszkanie z tyt. bezdomności.
5. Uregulowano dwie sprawy najmu lokalu po śmierci najemcy Sienkiewicza 5, Biała Góra 36.
6. Udzielono odpowiedzi na wnioski o zamianę mieszkania.
7. Rozpoczęto realizację listy mieszkaniowej – wydano trzy wskazania do najmu lokalu. Dwie
osoby zgłosiły zastrzeżenia do wskazanego mieszkania – sprawy w toku.
8. W trakcie rozpatrywania sprawa z wniosku o przedłużenie umowy najmu socjalnego –
Fiszera 1.
9. Załatwiono dwie sprawy dot. skarg na zachowania mieszkańców – Górki 3, Czarnieckiego
1 w Sztumie.
10. Zebrano i przekazano dane do GUS dot. zasobu mieszkaniowego SG-01.
11. W okresie międzysesyjnym rozliczono i przekazano do płatności 64 faktury. Na bieżąco
prowadzona jest ewidencja poniesionych kosztów w ramach kontroli nad wydatkami.
12. Przygotowano sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r.
13. Zaktualizowano załącznik do umowy o zarządzanie zasobem mieszkaniowym dot. wykazu
budynków gospodarczych.
14. W toku realizacja projektu rozbiórki lokalu gminnego w budynku przy ul. Osińskiego 6- termin
do 31.03.2022 r. Brak opinii konserwatora zabytków opóźnia przedsięwzięcie.
15. Gmina nadal prowadzi sprawę eksmisji z budynku gminnego Chopina 11AB.

7|Strona

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

16. W toku trzy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku:
1) w trakcie realizacji postępowanie komornicze w sprawie spisu inwentarza,
2) jedna sprawa w sądzie, skierowana do ponownego rozpatrzenia przez SR
3) jedna nowa sprawa – termin rozprawy był 31.01.2022r.
17. Zawieszone dwa postępowania komornicze o wykonanie eksmisji z gminnego lokalu
mieszkalnego: Jagiełły 24, Kasprowicza 1.
18. CEEB Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – od 1 lipca 2021r. wpłynęło do Urzędu
544 deklaracji dot. prywatnych budynków mieszkalnych. Wszystkie wprowadzono do systemu
wprowadzono. Od 1 lipca 2021 do 21 stycznia 2022r. wprowadzono ze stanowiska IM.VIII
– 305szt.
19. Przyjmowanie interesantów w temacie CEEB, udzielanie informacji oraz wyjaśnień
mieszkańcom oraz pomoc przy wypełnianiu deklaracji na miejscu. Instrukcje telefoniczne.
20. W trakcie opracowania z udziałem Zarządcy harmonogram wymiany pieców grzewczych
w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
21. W trakcie sprawa dot. wspólnot mieszkaniowych z większościowych udziałem Gminy dot.
podjęcia uchwał o wykonaniu audytów energetycznych dla budynków tych wspólnot
B. Dzierżawy:
1. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na ogród przydomowy z aneksem do
umowy dzierżawy na czas określony do 3 lat na części działki 148/79 obręb geodezyjny
Barlewice gmina Sztum.
2. Sporządzenie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy najmu na pomieszczenie
magazynowe oraz gruntu znajdujący się na dz. nr 106/4 obręb geodezyjny Piekło gmina Sztum.
3. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze
z aneksem do umowy najmu na czas określony do 3 lat na części działki nr 148/79 obręb
geodezyjny Barlewice gmina Sztum.
4. Sporządzenie uchwały na posiedzenie Rady Miejskiej w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomość
stanowiącą gminny zasób nieruchomości- działka nr 228/3 obręb geodezyjny Sztumska Wieś
gmina Sztum.
5. Sporządzenie uchwały na posiedzenie Rady Miejskiej w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomość
stanowiącą gminny zasób nieruchomości- działka nr 80 obręb geodezyjny 2 miasta Sztum
6. Sporządzenie wykaz składników majątkowych objętych umowami dzierżawy/ najmu za rok
2021 (udział w komisji inwentaryzacyjnej).
7. Przygotowanie aktualizacji danych przeznaczony do zgłoszenia Ubezpieczenia Mienia Miasta
i Gminy.
8. Sporządzenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta i gminy
Sztum z zakresu dzierżawy, trwałego zarządu, służebności przesyłu oraz użyczenia.
9. Sporządzenie umowy dzierżawy z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarce na czas
określony do 3 lat na dz. nr 98/2 obręb geodezyjny piekło gmina Sztum.
10. Dokonanie odbioru prac polegających na uporządkowaniu terenu działki nr 95 obręb
geodezyjny piekło gmina Sztum.
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11. Udzielono odpowiedzi na wezwanie Starostwa Powiatowego w Sztumie w sprawie dotyczącej
zgody na wycinkę dwóch drzew znajdujących się przy ul. Słowackiego w celu postawienia
wiaty.
12. Sporządzenie 271 przypisów rocznych dot. dzierżawy/ najmu gruntów należących do zasobu
Gminy dla Referatu Finansów.
13. Sporządzenie porozumienia wraz z protokołem zdawczo- odbiorczym w sprawie rozwiązania
umowy dzierżawy na ogród przydomowy znajdujący się na dz nr. 223/4 obręb geodezyjny
Postolin gmina Sztum.
14. Sporządzenie aneksów do umowy dzierżawy na dz. nr 256/4, 239, 287/4 obręb geodezyjny
1 miasta Sztum z przeznaczeniem gruntu na uprawy rolne.
15. Sporządzenie aneksu do umowy dzierżawy na dz. nr 155/2 obręb geodezyjny Gościszewo
gmina Sztum z przeznaczeniem gruntu na uprawy rolne.
16. Sporządzenie aneksu do umowy najmu na cz. dz. nr 148/79 obręb geodezyjny Barlewice gmina
Sztum z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze.
17. Przygotowanie sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego SG-01 z zakresu spraw
mieszkaniowych.
18. Sporządzenie uchwały na posiedzenie Rady Miejskiej w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomość
stanowiącą gminny zasób nieruchomości część działki nr 109 obręb geodezyjny Piekło gm.
Sztum.
19. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na ogród przydomowy do umowy
dzierżawy na czas nieokreślony na dz. nr 80 obręb geodezyjny 2 miasta Sztum.
20. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na ogród przydomowy do umowy
dzierżawy na czas nieokreślony na dz. nr 228/3 obręb geodezyjny Sztumska Wieś gmina
Sztum.
21. Sporządzenie porozumienia wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym w sprawie rozwiązania
umowy dzierżawy na ogród przydomowy znajdujący się na dz. nr 108 obręb geodezyjny
3 miasta Sztum.
22. Sporządzenie porozumienia wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym w sprawie rozwiązania
umowy dzierżawy z przeznaczeniem na ogród przydomowy dz. nr 314 obręb geodezyjny
3 miasta Sztum.
23. Sporządzenie 2 zleceń na dokonanie wyceny gruntu działki nr 279/215, 279/218 obręb
geodezyjny 2 miasta Sztum w związku z złożonym wnioskami dot. służebności przesyłu.
24. Sporządzenie sprawozdania z budżetu za rok 2021 z działów dot. lokali użytkowych oraz
dzierżaw/najmu gruntów Gminnych.
25. Rozpoczęcie regulacji pomieszczeń gospodarczych znajdujących się na dz. nr 118 obręb
geodezyjny 3 miasta Sztum.
26. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne na czas określony
do 3 lat cz. dz. nr 599/8, 575/2 obręb geodezyjny 2 miasta Sztum
27. Sporządzono i przekazano do FB rejestry sprzedaży oraz zakupu dotyczące lokali użytkowych.
28. Sporządzono faktury miesięczne za lokale użytkowe i przesłanie faktur do najemców.
29. Opisanie faktur za utrzymanie lokali użytkowych.
30. CEEB Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – wprowadzenie w okresie
międzysesyjnym deklaracji do systemu dotyczące lokali mieszkalnych i niemieszkalnych.
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Wszystkie wprowadzono do systemu wprowadzono. Od 1 lipca 2021r. wpłynęło do Urzędu
544 deklaracji. Od lipca 2021 do 21 stycznia 2022 r. wprowadzono 27 deklaracji.
Od 21 stycznia 2022r do dnia 18 lutego 2022 ze stanowiska IM.IV wprowadzono – 212szt.
Przyjmowanie interesantów w tym zakresie, udzielanie informacji oraz wyjaśnień
mieszkańcom oraz pomoc przy wypełnianiu deklaracji na miejscu.
31. Na bieżąco udzielane są odpowiedzi na wniosku dotyczące najmu, dzierżawy gruntów Gminy.
W toku:
1. Przekazano do PWiK zlecenie firmie zewnętrznej na wykonanie dokumentacji projektowej na
sporządzenie utwardzenia pod pojemniki na śmieci przy ul. Jagiełły w Sztumie.
2. Przygotowanie umów dzierżawy z przeznaczeniem na miejsce składowania odpadów dot.
wiaty śmietnikowej znajdującej się przy ul. Morawskiego w Sztumie.
3. Przygotowanie umów dzierżawy z przeznaczeniem na składowane odpadów po zakończeniu
budowy wiaty śmietnikowej przy ul. Młyńskiej.
4. Dokonywanie regulacji pomieszczeń gospodarczych oraz gruntów znajdujących się na terenie
Miasta i Gminy Sztum.
5. Przygotowywanie rocznych przypisów zawartych umów dzierżawy/ najmu na zajmowane
grunty Miasta i Gminy Sztum- 480 przypisów (informacja dla Referatu FB o kwota jaką
dzierżawca/najemca musi zapłacić za użytkowanie gruntu gminnego.
6. Przygotowanie się do przejęcia stanowiska ds. mieszkaniowych do czasu znalezienia nowego
pracownika.
Planowanie przestrzenne:
1. Trwają prace nad zmianą planu miejscowego w Nowej Wsi. W dniach 25.02-18.03.2022r.
wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Nowej Wsi wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tego
planu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 8 marca 2022 r., o godz. 12.30 w Sali nr 33 Urzędu. Uwagi można składać do 01
kwietnia 2022r.
2. 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. W dniach 18.02.-11.03.2022r. trwa wyłożenie
zmiany planu do publicznego wglądu, w dniu 08.03.2022 r. o godz. 11.00 i 12.00 odbędzie
się dyskusja publiczna nad zmianą planu. Uwagi można składać do 25.03.2022r.
3. Trwają prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Kępinie (przy ul. Kochanowskiego), zgodnie z uchwałą nr XXXVI.301.2021r. z dnia 29
września 2021 r. W dniu 21.12.2021 r. na posiedzeniu MGKUA został przedstawiony projekt
uchwały. Teren objęty planem obejmuje teren o pow. ok. 19 ha.
4. W dniu 12.01.2022 r. wszczęto 2 postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej, w związku
z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sztumskim Polu
oraz zbyciem działek ewidencyjnych nr 21/13 oraz 18/27 i 18/28 położonych w obrębie 4.
m. Sztum.
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5. W dniu 19.01.2022 r. wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
przy ul. Reja w Sztumie, polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych
wielorodzinnych oznaczonych symbolami A i B z garażami podziemnymi,
infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu. W dniu
14.02.2022 r. uzupełniono wniosek, zgodnie z wezwaniem z dnia 21.01.2022 r. Kompletny
wniosek został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy
Sztum w dniu 17.02.2022 r. W dniu 18.02.2022 r. wniosek wraz z załącznikami został
wysłany do opinii i uzgodnień, zgodnie z ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu inwestycji
mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących. Termin na składanie uwag – 21 dni.
6. Trwają prace nad opracowaniem Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Sztum na
lata 2022-2026 oraz aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Sztum (GEZ
MiG Sztum). Termin realizacji umowy - 20.05.2022 r.
Wydano:
1. 15 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegających na:
1) nadbudowie wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny
wielorodzinny w Czerninie,
2) budowie instalacji fotowoltaicznych w Koniecwałdzie (2 sprawy)
3) budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Gościszewie,
4) budowie garażu w Barlewiczkach,
5) budowie garażu w Cygusach,
6) budowie piętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Koniecwałdzie,
7) budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Zajezierzu,
8) budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Zajezierzu,
9) budowie budynku gospodarczo-garażowego w Zajezierzu,
10) budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Koślince,
11) budowie farmy fotowoltaicznej w Koniecwałdzie,
12) budowie budynku gospodarczego w Gościszewie,
13) budowie sześciu budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej w Gościszewie,
14) budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Zajezierzu;
2. 3 decyzje zmieniające warunki zabudowy dla:
1) budynku gospodarczego w Gronajnach,
2) budynku mieszkalnego w Sztumskiej Wsi,
3) budynku mieszkalnego i trzech budynków gospodarczych w Zajezierzu;
3. 1 decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków
mieszkalnych jednorodzinnych w Gronajnach (zakaz zabudowy w strefie oddziaływania
elektrowni wiatrowej);
4. 2 decyzje przenoszące warunki zabudowy dla:
1) elektrowni słonecznej z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi,
2) budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Koniecwałdzie;
5. 7 zawiadomień o nadaniu nowych numerów porządkowych dla budynków: dwa
w Gościszewie, dwa w Sztumskiej Wsi i po jednym Zajezierzu, Kępinie i Sztumie.
6. 3 zaświadczenia o numerach porządkowych istniejących budynków: dwa w Sztumie i jedno
w Czerninie;
7. 41 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie lub studium oraz o rewitalizacji;
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8.

3 wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W toku jest:
1. 1 postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2. 17 postępowań dotyczących ustalenia warunków zabudowy.
Podziały nieruchomości:
1. Wpłynęło 7 wniosków o podział nieruchomości,
2. Wydano 4 postanowienia pozytywnie opiniujących projekty podziałów,
3. Zakończono postępowania dot. wydania 9 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
4. Wydano 3 decyzje w sprawie umorzenia postępowania w sprawie podziału nieruchomości,
5. Wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie podziału dz. nr 369/1 obr. Postolin, stanowiącej
własność KOWR (regulacja granic publicznej drogi gminnej Nr 218519G
Czernin – Ramzy). Uzyskano od KOWR zgodę na dokonanie podziału oraz zlecono z urzędu
podział dz. nr 369/1 obr. Postolin,
6. Wydano decyzję w sprawie podziału nieruchomości: dz. 279/206 obr. II – miasta Sztum
(nieodpłatne przekazanie cz. działki na rzecz Zakładu Karnego w Sztumie),
7. Wydano decyzję w sprawie podziału nieruchomości: dz. 44 obr. Postolin
(regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnej dz. nr 43 obr. Postolin)
8. Odłączono z księgi wieczystej (prywatnej) i przyłączono do księgi wieczystej (gminnej)
z wpisem prawa własności na rzecz Gminy Sztum dz. nr 13/15 obr. Kępina, która na skutek
podziału stała się własnością Gminy Sztum z przeznaczeniem pod drogę publiczną.
Wszczęto postepowanie w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej oraz zlecono wycenę
przedmiotowej nieruchomości na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania oraz opłaty
adiacenckiej.
9. W toku postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania za przejętą w skutek podziału dz. nr
45/6 obr. Sztumskie Pole na rzecz Gminy Sztum z przeznaczeniem pod drogę publiczną.
10. Wydano 7 decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, z czego
6 postępowań zostało zakończonych.
11. Wydano decyzję w sprawie rozgraniczenia nieruchomości dz. nr 132/1 obręb Koślinka (droga
gminna) w celu ustalenia granic (przebiegu) drogi gminnej. Postępowanie zakończono.
12. Przetworzono ewidencję nieruchomości gminnych (zasobu nieruchomości) z wersji
papierowej do wersji elektronicznej. W toku prace nad weryfikacją zgodności danych
ewidencji nieruchomości gminnych (zasobu nieruchomości) z ewidencją gruntów i budynków.
13. W toku sprawa regulacji stanu prawnego działki nr 64 obr. 4 – miasta Sztum (część
nieruchomości zajęta pod publiczną drogę powiatową) w związku z przygotowaniem
inwestycji w zakresie budowy węzła integracyjnego wokół Dworca PKP w Sztumie.
Wystosowano do Starostwa Powiatowego w Sztumie pismo w sprawie podjęcia działań
zmierzających do uregulowania stanu prawnego działki oraz przedstawiono koncepcję
zagospodarowania tego terenu.
14. W opracowaniu informacja o stanie mienia Gminy Sztum wg stanu na dzień 31.12.2021 r.,
15. Przeprowadzono przegląd pogwarancyjny (ostateczny) w związku z upływem terminu
gwarancji z dniem 03.01.2022 r. inwestycji pn.: „Stadion piłkarsko – lekkoatletyczny wraz
z infrastrukturą towarzyszącą polegającą na rozbudowie drenażu, budowie instalacji
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zraszającej, przebudowie kanalizacji deszczowej oraz budowie elementów odwadniających
obiekt stadionu”.
16. Wszczęto 13 postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o naliczeniu opłaty
adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. W przygotowaniu zlecenie wyceny.

III.
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA:
1. Prowadzenie postepowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięć pn.:
 „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Koślinka” wraz z infrastrukturą towarzysząca o łącznej
mocy do 18MW, przewidzianej do realizacji na działkach nr 106 i 108, obręb Koślinka, gmina
Sztum,
 „Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie wraz z drogami obsługującymi
obejmującymi swoim zakresem ulicę Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, plac przed
dworcem PKP”,
 „Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin – Ramzy Małe w Gminie Sztum”;
 „Przebudowa i rozbudowa miejskiej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków
w Sztumie” przewidzianego do realizacji na działkach nr 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424,
425, obręb Sztumskie Pole, gmina Sztum;
 „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Postolinie i Nowej
Wsi, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 143, 144, 145, 146, 148,
344/18, obręb Postolin i działkach nr 391/1, 393/1, 394/5, 394/6, 394/7, 394/8, obręb Nowa
Wieś, gmina Sztum;
 „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 295/8, ob. Sztumska Wieś,
gmina Sztum” (4MWp) przewidzianej do realizacji na działce nr 295/8, ob. Sztumska Wieś,
gmina Sztum
 „Budowa farmy fotowoltaicznej „Sztum Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 80 MW
zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Pietrzwałd, gmina Sztum, powiat sztumski,
województwo pomorskie”, przewidzianej do realizacji na działce nr 263, ob. Pietrzwałd
 „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 41MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Sztumska Wieś, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”,
przewidzianej do realizacji na działce nr 195/1, 302/14, 302/15, 302/16, 302/17, 302/19, 303/2,
303/3, 186/1, 305/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum
 „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2,5MWp w miejscowości Postolin na działce nr
341/1, ob. Postolin, gmina Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 341/1, obręb
Postolin, gmina Sztum
 „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 24MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
działce ewidencyjnej nr 336 oraz części działek ewidencyjnych 335, 341/1 o obrębie Postolin,
gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 336, 335 i 341/1, obręb Postolin,
gmina Sztum
 „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40MW w obrębie Nowa Wieś, Postolin i Sztumska
Wieś”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 376, 377/2 i 377/3, obręb Nowa Wieś,
działce nr 95/1, obręb Postolin i działce nr 197/5, 202/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum
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 „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 184/4, 102 w miejscowości
Nowa Wieś, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działach nr 184/4 i 102, obręb Nowa
Wieś, gmina Sztum
 „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
na działkach o nr ewidencyjnych 343 i 344 w obrębie Sztumska Wieś gmina Sztum”,
przewidzianej do realizacji na działkach nr 343 i 344, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum;
 „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 193, 194 w obrębie Nowa Wieś,
gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 193 i 194, obręb Nowa Wieś, gmina
Sztum
2. Wydanie 3 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
 „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 54/7 w obrębie Gościszewo, gmina
Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 54/7, obręb Gościszewo, gmina Sztum,
o mocy do 8MW.
 „Budowa farmy fotowoltaicznej wolnostojącej o mocy do 4 MW wraz z 2 kontenerowymi
stacjami transformatorowymi nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą – PV Nowa Wieś”
przewidzianej do realizacji na działce nr 245/1, obręb 0010 Nowa Wieś, gmina Sztum,
 „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 178/18,
w miejscowości Barlewice, gmina Sztum” o mocy do 70 MW, przewidzianej do realizacji na
działce 178/18, obręb Barlewice, gmina Sztum.
3. Dokonano w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 79 wpisów, w tym 16 wpisów
o rozpoczęcie działalności, pozostałe 63 wpisów dotyczyły wznowienia, zmian wpisów lub
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
4. W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2021 wykonano następujące czynności: 10
kotek poddano sterylizacji, 23 sztuk kotów - kontynuacja leczenia, 10 kotom wykonano badania
kliniczne.
5. Centrum Pomocy Zwierząt w Kościerzynie odłowiło 1 bezpańskie psy z terenu Miasta i Gminy
Sztum.
6. Zawarcie umowy na rok 2022 z zakresu programu opieki nad zwierzętami:
- z Fundacją „ANIMALSI” w Kościerzynie – na prowadzenie działań interwencyjno–
profilaktycznych polegających na odławianiu bezpańskich psów.
- z Joanna Thiede Przychodnia Weterynaryjna w Malborku – na świadczenie usług
weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt.
- z Mirosławem Jaroszem Gabinet weterynaryjny ANIVET w Starym Polu – na zapewnieniu
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
- z Józefem Warunkiem z Białej Góry – na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom gospodarskim
miejsca w gospodarstwie rolnym.
7. Wysłano oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2021 do wszystkich
punktów sprzedaży.
8. Wyliczenie opłat za sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2022. Weryfikacja wpłat.
9. Zawarcie umowy na zadanie „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu miasta i gminy Sztum” na rok 2022.
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10. Realizacja umowy na zadania „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych,
chodników, parkingów, ścieżek pieszo-rowerowych, zatoczek i przystanków autobusowych na
terenie miasta i gminy Sztum”.
11. Realizacja umowy na dokumentację dot. budowy oświetlenia w miejscowości Czernin na
odcinku od ulicy Donimirskich do ul. Reymonta wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 517 na działce
nr 293, ob. Barlewice oraz dot. budowy oświetlenia w miejscowości Sztum na odcinku od ulicy
Słonecznej do wysokości nieruchomości Sztum, ul. Zacisze 3, wzdłuż ścieżki pieszo rowerowej
przy drodze krajowej nr 55 na działkach nr 10/32, ob. 1-Sztum i 120, ob. Kępina.
12. Przygotowanie dokumentów postępowania „Opracowanie aranżacji wybranych terenów
zielonych przy drodze krajowej nr 55 oraz Bulwaru zamkowego w Sztumie”
13. Przygotowanie dokumentów postępowania „Dostawa, posadzenie, montaż i pielęgnacja
kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych w konstrukcjach kwietnikowych i gazonach na
terenie miasta Sztum oraz demontaż i przechowanie konstrukcji kwietnikowych”
14. Przygotowanie postepowania na „Utrzymanie placów zabaw należących do Miasta i Gminy
Sztum”.
15. Przygotowanie postepowania na świadczeniu usługi administrowania cmentarzami
komunalnymi położonymi na Zajezierzu tzw. „Parleta” oraz na ul. Nowowiejskiego i ul.
Kochanowskiego
16. Przygotowanie umowy na prace polegające na okolicznościowej dekoracji miasta Sztum
w związku z ważnymi świętami państwowymi oraz lokalnymi, które zostały określone
w Zarządzeniu Nr 36/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 kwietnia 2017 r.
17. Przygotowanie umowy na „Świadczenie usługi polegającej na likwidacji ,,dzikich wysypisk
śmieci’’ z terenu Miasta i Gminy Sztum.
18. Przygotowanie umowy na „Prace polegające na nadzorze eksploatacyjnym oraz konserwacji
tężni solankowej w fosie miejskiej w Sztumie.
19. Przygotowanie umowy na „Prace polegające na remontach wiat przystankowych
zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Sztum.
20. Przygotowanie oraz podpisanie porozumienia z 3 aptekami na udostępnieniu dla mieszkańców
Miasta i Gminy Sztum pojemnika na przeterminowane leki.
21. Odpowiedź na pismo z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dot. udostępnienia informacji
na temat lokalizacji cmentarzy Armii Czerwonej na terenie Gminy Sztum.
22. Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie cen usług
komunalnych.
23. Pismo do Instytutu Pamięci Narodowej - Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu o informacji o księgach cmentarnych w latach 1945-1956
24. Rozliczenie otrzymanych i wykorzystanych dotacji w 2021r dotyczącej utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych w Sztumie
25. Przygotowanie projektu uchwały oraz wysłanie dokumentów do zaopiniowania do
odpowiednich organów w sprawie kąpieliska miejskiego na jez. Zajezierskim
26. Zamówienie usługi wynajmu trzech kabin sanitarnych z firmą Cleaner.
27. Wydanie decyzji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Sztum
28. Uczestniczenie w szkoleniu „Odpady komunalne w gminie".
29. Uczestniczenie w webinarium „Akupunktura Miasta”
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30. Uczestniczenie w webinarium „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”
31. Uczestniczenie w szkoleniu „System gospodarowania odpadami komunalnymi
z uwzględnieniem najnowszych zmian"
32. Przygotowanie informacji o planowanych kosztach funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami w okresie od marca 2022 do lutego 2023r. celem wyliczenia propozycji uaktualnienia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
33. Realizacja zadanie Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sztum.
34. Realizacja umowy na Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
35. Realizacja zadanie Administrowanie plażą miejską.
36. Realizacja umowy na utrzymanie czystości i porządku Targowiska Miejskiego na 2022 r.
37. Zawarcie umowy na Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy
Sztum na rok 2022.
38. Zawarcie umowy na likwidację dzikich wysypisk śmieci z terenu Miasta i Gminy Sztum w roku
2022.
39. Sporządzenie 3 informacji publicznych w zakresie farm fotowoltaicznych i wiatrowych na
terenie Miasta i Gminy Sztum.
40. Wydanie 6 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, w tym:
 7 szt. drzew znajdujących się na działce nr 21/13, ob. 4-miasta Sztum,
 1 sztuki drzewa z gatunku lipa drobnolistna; znajdującego się w pasie drogi powiatowej nr
3107G Gościszewo – DW 603, na działce nr 198, ob. Gościszewo, gm. Sztum,
 3 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie działki nr 403/16 obręb 2 – miasta Sztum,
 1 szt. drzewa, z gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki nr 178/18,
obręb Barlewice, gm. Sztum,
 3 sztuk drzew, znajdujących się na terenie działek nr 10/15 i 10/20 obręb Michorowo, gm.
Sztum,
 30 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie działki nr 403/16 obręb 2 – miasta Sztum.
41. Dokonanie 15 wizji w terenie drzew zgłoszonych do usunięcia przez osoby fizyczne i 5 wizji na
terenie działek gminnych.
42. Zawarto umowę na oczyszczenie terenu inwestycyjnego poprzez wykonanie usunięcia krzewów
i drzew zlokalizowanych na działce nr 325/1, ob. 2-Sztum stanowiącej własność Miasta i Gminy
Sztum.
43. Zlikwidowano 7 dzikich wysypisk na terenie Miasta i Gminy Sztum.
44. Wydano 12 decyzji o uzgodnieniu dokumentacji inwestycji w pasach dróg stanowiących
własność gminy.
45. Wydano 6 decyzji na zajęcie pasa drogi w celu umieszczenia urządzenia nie związanego
z funkcjonowaniem drogi i umieszczenie urządzeń w pasie dróg.
46. Wydano 5 decyzji o uzgodnieniu inwestycji w pasie drogi.
47. Wydano 1 decyzje na zjazd indywidualny z drogi gminnej.
48. Realizacja zadania „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo”: Zakres I –
Umowa zawarta z ROMADO-BRZEZIŃSKI Sp. z o.o. Sznurki 115, 83-324 Brodnica Górna
49. Przygotowanie dokumentacji na zadanie „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt
jumbo” na rok 2022.
50. Współpraca z policją dot. przekazywania nagrań z monitoringu.
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51. Przygotowanie pisma dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie o gotowości dofinansowania
zakupu samochodu dla posterunku w Sztumie.
52. Udzielono 3 odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej z zakresu dróg
publicznych.
53. Podpisanie umowy na dofinansowanie na rzecz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Państwowej Straży
Pożarnej województwa pomorskiego
54. Prace Zespołu ds. organizacji transportu mieszkańców Miasta i Gminy Sztum nad lokalizacji
przystanków autobusowych na drogach gminnych i powiatowych.
55. Przygotowanie informacji niezbędnych do opracowania „Koncepcji obsługi Miasta i Gminy
Sztum publicznym transportem zbiorowym”.
56. Przygotowanie porumienienia z Gminą Ryjewo w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez
Gminę Sztum części zadań Gminy Ryjewo w zakresie organizacji publicznego transportu
zbiorowego
57. Realizacja porozumienia z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną w sprawie zasad
utrzymania i korzystania z Infomatów.
58. Prace nad skablowaniem lamp hybrydowych oraz dostawienie nowych punktów świetlnych na
ścieżce pieszo-rowerowej wokół jeziora Zajezierskiego na odcinku przy ul. Kwidzyńskiej.
59. Zawarcie umowy na „Konserwacje oświetlenia ulicznego na majątku mieszanym należącym do
Miasta i Gminy Sztum, Energa Oświetlenie i Energa Operator” na rok 2022.
STRAŻ MIEJSKA, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE, ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE:
________________________________________________
STRAŻ MIEJSKA
1. Kontrole porządkowe - 8 kontroli
2. Interwencje zgłaszane przez mieszkańców – 10 kontroli.
3. Kontrole osób bezdomnych wraz z pracownikami MOPS – 2 kontrole.
4. Interwencje ze zwierzętami – 8 interwencji
5. Kontrole parkingowe zgodnie z regulamin użytkowania, parkingów miejskich punt C
regulaminu (samochody wystawione do sprzedaży) – 2 kontrole.
6. Udzielenie asysty pracownikom MGOPS – 2
7. Interwencje w związku z dewastacją mienia gminnego.
8. Współpraca z Policją w sprawie działań ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa SARSCoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Kontrole przestrzegania ograniczeń w korzystaniu
z miejsc użyteczności publicznej. Kontrole przestrzegania obowiązkowych kwarantann.
Pouczanie i przypominanie o obowiązkach utrzymania dystansu społecznego, noszeniu
maseczek i rękawiczek oraz utrzymaniu odpowiedniej higieny celem ograniczenia
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
1. Utrzymywanie gotowości bojowej jednostek.
2. Rozpowszechnianie wśród mieszkańców maseczek i informacji o szczepieniach w związku
z wirusem SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19
3. Rozliczanie kart drogowych i paliwa pobranego do samochodów i pozostałego sprzętu.
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4. Rozliczanie czasu pracy strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych.
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
1. Monitorowanie sytuacji w związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanej wirusem
SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19.
2. Utrzymywanie całodobowej łączności z Policją, Strażą Pożarną, WCZK Gdańsk oraz
Starostwem Powiatowym.
3. Monitorowanie sytuacji pogodowej i wydawanych ALERTÓW pogodowych z WCZK Gdańsk
i ich publikacja, jeśli dotyczy mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.

IV. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ZINTEGROWANEGO ROZWOJU:
1.

2.

3.

4.

Sukcesem zakończyła się długa i trudna droga o pozyskanie dofinansowania na realizację
projektu pn. Sztum circular economy– odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne.
Starania Gminy rozpoczęły się już we wrześniu 2020 r. kiedy złożono wstępną koncepcję
projektu. Spośród blisko 50 wniosków, do dalszej procedury konkursowej zostało wybranych
16, w tym koncepcja Gminy Sztum. Ostatecznie decyzją Ministerstwa Klimatu i Środowiska
wniosek Miasta i Gminy Sztum znalazł się w piątce projektów wybranych do dofinansowania.
Pozyskanie dofinansowania nie byłoby możliwe bez udziału w projekcie partnerów krajowych
- Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i Politechniki Gdańskiej oraz partnera
norweskiego- International Development Norway Association. Założeniem projektu jest
stworzenie na terenie Gminy Sztum możliwości do realizacji zasad gospodarki obiegu
zamkniętego i ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania. W ramach projektu
planuje się budowę nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
oraz hali magazynowo– naprawczej, do której mieszkańcy będą mogli oddać rzeczy
niepotrzebne, a nadające się do ponownego użycia i wykorzystania. Zaplanowano także szeroki
zakres działań informacyjno– edukacyjnych. Całkowita wartość projektu to ponad 5 mln zł,
z czego przyznane dofinansowanie to 4.3 mln zł. Realizacja projektu rozpocznie się już wkrótce.
W dniu 24 stycznia br. złożono do Wojewody Pomorskiego rozliczenie otrzymanej dotacji na
zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej Zakładu Karnego
w Sztumie poprzez przebudowę drogi gminnej nr 218024G ul. Nowowiejskiego i drogi gminnej
nr 218009.G ul. Gdańska w Sztumie. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 648 424,00 zł,
z czego otrzymane dofinansowanie to 1 228 895,00 zł.
W związku z otrzymanym grantem w ramach programu Horyzont 2020 w okresie
sprawozdawczym prowadzone były prace związane z przygotowaniem Studium wykonalności
dla budowy oczyszczalni ścieków w Sztumskim Polu oraz Programu transformacji
energetycznej gospodarki wodno– ściekowej na terenie Gminy Sztum i Koncepcji
inwestycyjnej.
W dniu 19 stycznia br. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
korektę wniosku o płatność częściową na realizację operacji pn. Przebudowa drogi gminnej nr
218517G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną. W dniu 14 lutego
wniosek o płatność został zatwierdzony i przekazano zlecenie płatności na kwotę
1 269 048,00zł.
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25 stycznia br. odbyło się spotkanie online z udziałem przedstawicieli Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w sprawie podziału środków na Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne w ramach MOF Malbork - Sztum w nowej perspektywie finansowej
2021 – 2027.
6. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przygotowaniem wniosków
o dofinasowanie w ramach II i III edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
Ostateczny termin złożenia wniosków upływa 28 lutego br. Gmina zamierza złożyć 4 wnioski
o dofinansowanie, które dotyczyć będą budowy kanalizacji sanitarnej w Zajezierzu, budowy
kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Sztumskiej Wsi, przebudowy drogi ul. Donimirskich
w Czernienie oraz modernizacji sali gimnastycznej przy ZS w Czerninie.
7. W okresie międzysesyjnym przygotowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego wniosek aplikacyjny o przyznanie rekomendacji do uzyskania
pomocy finansowej udzielanej przez Sejmik Województwa Pomorskiego na dofinansowanie
zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach
wiejskich w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego. Wniosek na zadanie pn. „Inwestujemy
w aktywność mieszkańców - modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej w sołectwie
Gronajny” dotyczy modernizacji placu zabaw w Gronajnach. Całkowita wartość zadania
wynosi 29 164,00 zł, dodatkowy wkład własny mieszkańców oszacowano na 4 560,00 zł.
Wnioskowa kwota dofinansowania wynosi 10 000,00 zł, jest to maksymalna kwota
dofinansowania, jaką można otrzymać w ramach niniejszego programu.
8. W związku ze śmiercią Wykonawcy prac projektowych dotyczących terenów wytypowanych
do rewitalizacji z wykorzystaniem błękitno – zielonej infrastruktury na terenie Sztumu, tj. terenu
przy ul. Spokojnej oraz terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sztumie do 20 stycznia 2022
roku zawieszone zostały prace projektowe, do tego czasu spadkobiercy Wykonawcy powołać
mogli Zarząd sukcesyjny w celu podjęcia decyzji o ewentualnej kontynuacji zleconych przez
Gminę dokumentacji. Ze względu na nie powołanie Zarządu sukcesyjnego zawarte umowy
wygasły z dniem 20 stycznia br. Trwają przygotowania do przeprowadzenia postępowania
dotyczącego wyboru nowego Wykonawcy.
9. W okresie międzysesyjnym kontynuowano realizację umowy na wykonanie prac
geotechnicznych oraz przygotowanie projektu prac geologicznych na terenie byłego
składowiska odpadów zlokalizowanego przy Parku Miejskim w Sztumie. Wykonawca
przeprowadził prace geodezyjne, wytyczona została siatka planowanych do wykonania
odwiertów. Badania mają na celu wykluczenie negatywnego oddziaływania terenu składowiska
odpadów na tereny sąsiednie tj. Park Miejski w Sztumie.
10. 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.
11. W dniu 10 stycznia rozstrzygnięty został I nabór wniosków na przyznanie dotacji w zakresie
rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum na 2022 rok. W naborze trwającym od 13 do
28 grudnia 2021 r. złożonych zostało 11 wniosków. Na etapie oceny formalnej odrzucono 5
wniosków, pozostałe 6 zostało zaopiniowane pozytywnie. Przygotowano i podpisano
z lokalnymi klubami sportowymi umowy na realizację 6 zadań, przyznając na nie dotację na
łączną kwotę 121 500,00 zł.
5.
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12. W dniu 11 stycznia br. ogłoszony został II nabór wniosków na przyznanie dotacji w zakresie
rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum na 2022 rok. W naborze ujęto 6 zadań.
W terminie do 25 stycznia lokalne Kluby sportowe złożyły 6 wniosków. Wszystkie wnioski
zostały rozpatrzone pozytywnie, w dniu 11 lutego br. podpisane zostały umowy na realizację 6
zadań, na łączną kwotę 193 300,00 zł.
13. W okresie międzysesyjnym rozliczano sprawozdania końcowe składane przez organizacje
pozarządowe dotyczące realizacji zadań publicznych w ramach otrzymanych z Gminy dotacji
w 2021 roku.
14. W okresie międzysesyjnym przekazano sprawozdanie złożone przez Sztumskie Centrum
Kultury, dotyczące przekazanej dotacji na zadanie powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej
biblioteki publicznej do Starostwa Powiatowego w Sztumie.
15. Projekt dokumentu pn. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Miasta
i Gminy Sztum do roku 2030 (SECAP) został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska i Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w zakresie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
16. Trwają prace w projekcie Miasto z klimatem w ramach, którego Miasto i Gmina Sztum otrzyma
specjalistyczne usługi z zakresu efektywności energetycznej, transportu zeroemisyjnego, jakości
powietrza oraz retencji z zieleni miejskiej. W ramach pierwszej fazy projektu, na podstawie
dokumentów planistycznych, przygotowano diagnozę sytuacji miasta we wskazanych
obszarach oraz rekomendacje. W kolejnej fazie projektu zostaną przegotowane dokumenty
i analizy wskazujące, które wskażą najbardziej korzystne rozwiązania.
17. W ramach prac nad Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Miasta i Gminy Sztum wystąpiono do Marszałka Województwa Pomorskiego
o uzgodnienie dokumentu, a także do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
i Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie odstąpienia
od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko.
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 47 konsultacji osobistych i telefonicznych związanych
z możliwością uzyskania dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze.
3. Za pośrednictwem Urzędu złożono 3 wnioski o dofinansowanie.
4. W ramach akcji promującej program Czyste Powietrze przekazano 240 właścicielom budynków
jednorodzinnych materiały informacyjne nt. możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę
źródła ciepła i termomodernizację budynków, sposobach oszczędzania energii, a także
informujące o obowiązującej na terenie województwa uchwale antysmogowej.
5. W okresie sprawozdawczym zlecono zakup i montaż kolejnych czujników jakości powietrza,
które będą umieszone na słupach oświetlenia ulicznego przy ul. Radosnej, Witosa,
Paderewskiego i Koniecpolskiego w Sztumie. Po zamontowaniu czujników dane na temat jakości
powietrza będą prezentowana na stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum.
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V. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ:
Trwałość projektu pn. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum”:
monitorowanie świadczenia usługi asystenta rodziny dla 5 rodzin;
rozliczenie świadczonej w miesiącu grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r. usługi asystenta rodziny;
prowadzenie postępowania na świadczenie usługi asystenta rodziny w ramach trwałości projektu na
rok 2022, zawarcie umowy na świadczenie usługi asystenta rodziny na rok 2022;
4) przyznanie usług asystenta rodziny dla 5 rodzin na rok 2022;
5) monitorowanie zapewnienia zasad trwałości projektu przez Partnerów.
2. Projekt pn. „Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”:
1) monitorowanie świadczonego wsparcia przez Partnerów;
2) monitorowanie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, asystenta osoby starszej, asystenta
rodziny, usługi Telemedycyny, AON/AOON, usług opiekuńczych;
3) rozliczenie świadczonych w miesiącu grudniu 2021 r. oraz styczniu 2022 r. usług opieki
wytchnieniowej, AOS, AR, AOON, UO i usług Telemedycyny;
4) sporządzenie listy odpłatności za UO i SUO świadczone w miesiącu grudniu 2021 r. oraz styczniu
2022r.;
5) prowadzenie rekrutacji do II edycji projektu, weryfikacja złożonej dokumentacji rekrutacyjnej przez
potencjalnych uczestników II edycji projektu, sporządzenie list rankingowych;
6) przygotowanie informacji o przydzieleniu wsparcia dla uczestników II edycji projektu;
7) sporządzenie oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT;
8) sporządzenie częściowego wniosku o płatność w zakresie realizacji projektu za okres 01.10.2021r. –
31.12.2021 r. wraz z formularzem „Monitorowanie uczestników”. Wniosek został zatwierdzony,
a wszystkie wydatki uznane za kwalifikowalne;
9) szkolenie online Telemedycyna – 31.01.2022 r.;
10) sporządzenie umów użyczenia sprzętu do Telemedycyny dla uczestników II edycji projektu
i przekazanie sprzętu;
11) przekazanie do PCO kart informacyjnych uczestników II edycji objętych wsparciem w formie
Telemedycyny;
12) ogłoszenie rekrutacji dla opiekunów osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych – organizacja
warsztatów i grup wsparcia dla opiekunów;
13) wprowadzenie zmian do GWA w związku z wstępnym zaakceptowaniem zmian przez IŻ.
Przesłanie wygenerowanego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami do UM WP;
14) przygotowanie i przesłanie dokumentów w ramach próby dokumentów.
3. Projekt „Kawa dla Seniora” – 215 seniorów posiada bony na kawę/herbatę.
4. Klub Integracji Społecznej (KIS) - edycja 2021:
1) przygotowanie harmonogramu działania KIS na rok 2022;
2) rekrutacja nowych uczestników na 2022 rok;
3) sporządzenie zaświadczeń o uczestnictwie w KIS w 2021 roku;
4) przeprowadzenie rozeznania rynku na świadczenie usług w Klubie w 2022 r. (psycholog, doradca
zawodowy, trener, zajęcia edukacyjne i warsztaty wizażu),
5) przygotowanie projektów umów na świadczenie usług trenera, zajęć edukacyjnych, psychologa oraz
warsztatów wizażu;
6) sporządzenie pisma do Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu o wsparcie
realizacji działań w KIS w 2022 roku.
7) podpisanie kontraktów z uczestnikami KIS;
8) zaktualizowanie harmonogramu i dostosowanie go do aktualnej sytuacji epidemiologicznej;
9) 10.02.2022 r.- udział w spotkaniu konwentu CIK/KIS (online).
5. Zadanie publiczne pn. „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior +” w ramach Programu
Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2021 - Klub Senior + AMATOR:
1.
1)
2)
3)
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1) monitorowanie realizacji działań w miesiącu grudniu 2021 oraz styczniu i lutym 2022;
2) przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Klubu Senior + „AMATOR” na rok
2022, sporządzenie i podpisanie umowy na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu
Senior + „AMATOR” na rok 2022 ze Stowarzyszeniem Labuntur Anni;
3) kontakt ze Stowarzyszeniem Labuntur Anni w sprawie zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021 r.,
sporządzenie pisma do UMiG w Sztumie dot. zwrotu niewykorzystanej dotacji;
4) przekazanie Stowarzyszeniu Labuntur Anni listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w Klubie
w 2022 r.;
5) sporządzenie Zarządzenia Dyrektora w sprawie ustalenia odpłatności za udział w zajęciach
organizowanych w Klubie;
6) sporządzanie oraz złożenie oferty na realizację zadania dot. prowadzenia Klubu Senior + w 2022r.
do PUW w Gdańsku.
7) opisanie faktur oraz rachunków w zakresie wydatków poniesionych w 2021 r.;
8) przygotowanie informacji o zaakceptowaniu sprawozdania z działalności Klubu Senior + za rok
2021 złożonego przez Labuntur Anni.
9) weryfikacja dokumentacji z działalności Klubu w m-cu styczniu 2022 r.;
10) kontakt z UMiG w Sztumie w sprawie przekazania sprzętu i wyposażenia w Klubie Senior+;
11) Od dnia 07.02.2022 r. zawieszenie działalności stacjonarnej Klubu Senior + w związku
z zakażeniami.
6. Projekt pn.,, PRZEMOC-bądź ŚWIADOMY” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie
jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie”- edycja 2021:
1) zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania projektu;
2) sporządzenie sprawozdania z realizacji projektu. Sprawozdanie zostało zaakceptowane w całości;
3) rozliczenie usługi opracowania oraz montażu filmów „Jak zapobiegać przemocy” oraz „Widzisz –
reaguj”, rozliczenie usługi opracowania i montażu mini wykładu „Akademia wychowania” oraz
spotkań indywidualnych z psychologiem dla osób z rodzin, w których występuje zjawisko przemocy.
7. Projekt socjalny „Jesteśmy sobie potrzebni”:
1) rozliczenie usług psychologa prowadzącego indywidualne konsultacje;
2) rozliczenie projektu socjalnego realizowanego w 2021 r.
8. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy
Sztum wydano 3087 Kart tradycyjnych. Liczba rodzin, które otrzymały SKDR wynosi 927.
9. Teleopieka, tzw. „Guzik życia” – 9 osób.
10. „Koperta życia” – 247 osób.
11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021:
1) Monitorowanie 4 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, motywując do podjęcia leczenia.
2) Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) zostały zgłoszone dwie
osoby.
3) Wobec 15 osób prowadzenie postępowania o leczenie odwykowe.
4) Organizacja 1 wspólnego oraz 5 indywidualnych posiedzeń GKRPA.
5) Punk Konsultacyjny „Krokus” świadczy porady prawnika, psychologa, psychologa dziecięcego,
terapeuty ds. uzależnień. Udzielono 31 porad.
6) Odbyły się kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Miasta i Gminy.
7) Skierowanie 1 sprawy do Sądu Rejonowego w Kwidzynie o leczenie odwykowe.
12. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie (GZI):
1) Zostało wszczętych 7 procedur „Niebieskie Karty”.
2) Zwołanie 17 grup roboczych w celu podjęcia działań na rzecz rodzin, w których stwierdzono
zjawisko przemocy.

22 | S t r o n a

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

3) Praca z rodzinami, gdzie dochodzi do przemocy we współpracy z przedstawicielami GZI oraz
członkami grup roboczych – 11 rodzin.
13. Dział Realizacji Zadań Zleconych:
1) W okresie międzysesyjnym Dział Realizacji Zadań Zleconych przyjął ogółem: 1323 wnioski, wydał
337 decyzji/ informacji administracyjnych, obsłużył łącznie 1313 osób.
2) Wysokość wypłaconych wszystkich świadczeń w miesiącu styczniu 2022 r. wyniosła:
2.173.253,32 zł.
3) Wydano 7 zaświadczeń do wniosku o „czyste powietrze” o wysokości przeciętnego miesięcznego
dochodu przypadającego na członka gospodarstwa domowego.
4) Liczba świadczeniobiorców otrzymujących wypłaty na przykładzie m-ca stycznia 2022 r.:
a) zasiłki rodzinne
311 osób
b) świadczenie rodzicielskie
41 osób
c) jednorazowa zapomoga
5 osób
d) świadczenia opiekuńcze
796 osób
e) fundusz alimentacyjny
122 osoby
f) dodatki mieszkaniowe i energetyczne
252 osoby
g) świadczenie wychowawcze
2956 dzieci
14. Dział Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług:
1) W okresie międzysesyjnym sporządzono 491 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń
z pomocy społecznej.
2) W okresie międzysesyjnym z pomocy finansowej skorzystały 232 rodziny (428 osób w rodzinie)
oraz z pomocy niefinansowej 203 rodziny (524 osoby w rodzinie).
3) W roku 2022 r. z pomocy finansowej i niefinansowej skorzystały 322 rodziny, tj. 645 osób
w rodzinie, a świadczenie przyznane decyzją miało 330 osób.
4) W okresie międzysesyjnym przeprowadzono 407 wywiadów środowiskowych. Od dnia 01.01.2022
r. przeprowadzono 349 wywiadów (w 2021 r. - 1385).
5) W schroniskach przebywało 9 osób.
6) Współpraca z Policją oraz ze Strażą Miejską w zakresie udzielania pomocy osobom bezdomnym
przebywającym poza schroniskami na terenie naszej gminy. Monitorowanie miejsc, gdzie mogą
występować osoby bezdomne.
7) W DPS przebywało 13 mieszkańców MiG Sztum, a w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie
(RDP) przebywało 8 podopiecznych (w tym 6 z terenu naszej gminy).
8) Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 23 osób, natomiast w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 11 osób.
9) Ze wsparcia w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie korzystało 15 seniorów.
10) Z terapii prowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie (ŚDS) korzystało
18 niepełnoprawnych osób.
11) Dożywianie – wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. W okresie
międzysesyjnym decyzją administracyjną posiłki miało przyznane 165 osób, w tym:
a) 50 dzieci w wieku 0-7 lat,
b) 105 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
c) 10- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej.
12) W okresie międzysesyjnym sprawdzono i opisano 40 dokumentów rozliczeniowych za posiłki
przyznane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla dzieci,
młodzieży oraz osób dorosłych. Przygotowanie 31 umów odnośnie posiłków.
13) Ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych objęto 14 osób.
14) Bieżące wprowadzanie pracy socjalnej do Systemu Pomost. Świadczenie pracy socjalnej- za cały
2021 rok.: 234 rodziny (497 osób), w tym świadczenie wyłącznie pracy socjalnej, bez udzielenia
pomocy finansowej: 98 rodzin (218 osób). Od początku 2022 r.: 55 rodzin (74 osoby), wyłącznie
praca socjalna 21 rodzin (31 osób).
15) Udział pracowników socjalnych w posiedzeniach grup roboczych w ramach Gminnego Zespołu
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16)

17)

18)
19)
20)
21)
22)
23)

24)

25)

26)
27)
28)

29)
30)
31)

32)
33)
34)
35)

36)
37)
38)

Interdyscyplinarnego (w okresie międzysesyjnym odbyło się 17 grup roboczych). Bieżący kontakt
z rodzinami i wizytacje w miejscu zamieszkania, gdzie wszczęta jest procedura Niebieskie Karty –
w okresie międzysesyjnym prowadzona była w 11 rodzinach.
Weryfikacja rodzin do objęcia wsparciem w formie asystenta rodziny. Obecnie zatrudnionych jest
3 asystentów rodziny, którzy udzielają wsparcia 22 rodzinom, w tym 1 asystent w ramach projektu
„Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”.
W pieczy zastępczej umieszczonych jest 34 dzieci, w tym 23 w zawodowej lub spokrewnionej
rodzinie zastępczej oraz 11 dzieci w Domu dla Dzieci. Odpłatność za rodzinę zastępczą za miesiąc
styczeń 2022 r. wyniosła 13226,02 zł, natomiast za pobyt w Domu Dziecka 13281,78 zł.
Sporządzenie sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania przez gminę zadań z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres VII-XII.
Przygotowanie wniosku na 2022 r. dot. programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz sprawozdania
jednorazowego w CAS w tym zakresie.
Przygotowanie sprawozdania oraz rozliczenia dot. realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”
za rok 2021.
Przesłanie arkusza spisu z natury do Biura PFRON dot. tabletów otrzymanych przez MGOPS
w Sztumie w ramach projektu „System obsługi wsparcia finansowego za środków PFRON”.
Przeprowadzenie dwóch konkursów ofert (jeden w grudniu 2021 r., drugi w styczniu 2022 r.) dot.
zadań z pomocy społecznej, w tym przygotowanie dokumentacji konkursowej i umów.
Nadzór nad remontem ŚDS w Czerninie, przygotowanie aneksu do umowy oraz protokołu odbioru
robót. Przygotowanie sprawozdania z wykonanego remontu w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Czerninie.
Kontakt z PUW w Gdańsku w sprawie zwiększenia stawki za jedną godzinę SUO dla osób
z zaburzeniami psychicznymi (z 70,00 zł na 80,00 zł). Przygotowanie pisma i przesłanie do PUW
WPS.
Przygotowanie aneksów umów dot. realizacji zadań publicznych w 2021 r. w sprawie schronienia
dla osób bezdomnych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Przygotowanie szczegółowej
kalkulacji wydatków dot. schronienia za 2021 r.
Nadzór nad zwrotami dotacji za zadania publiczne realizowane w 2021r., kontakt ze
Stowarzyszeniami.
Przygotowanie rozliczeń Programów realizowanych w 2021 roku, w tym program „Wspieraj
Seniora” i „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021.
Zapoznanie się z Program Opieka 75+ edycja 2022, założenie wniosku dla 5 nowych osób na usługi
opiekuńcze – koszt programu wynosi 35 100,00 zł w tym 60% dotacja, tj. 21 060,00 zł. Sporządzenie
uchwały w tym zakresie.
Przygotowanie zapotrzebowania na środki finansowe z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na luty
2022 r.
Przygotowanie odpowiedzi na wniosek o informację publiczną – dot. teleopieki.
Sporządzenie oświadczenia o przyjęciu środków w ramach Programu pn. ”Opieka wytchnieniowa”
– edycja 2022 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022. Rekrutacja osób do
programów.
Przygotowanie planu do budżetu dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2022 r.
Przygotowanie informacji dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – dane do raportu ze
Strategii.
Przygotowanie sprawozdania dot. programu „Wspieraj Seniora”.
Wzmożona praca dot. przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz wczytywania aktualizacji
wywiadów środowiskowych do POMOST, w związku ze zmianą kryteriów dochodowych w pomocy
społecznej od 01.01.2022 r.
Przygotowanie umowy na świadczenie usług pogrzebowych w 2022 r.
Przygotowanie umowy z wybranym wykonawcą dot. Telemedycyny.
Sporządzenie sprawozdania dot. Programu „Asystent rodziny na rok 2021”.
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39) Przygotowanie oferty wraz z niezbędną dokumentacją na realizację zadania publicznego w ramach

programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022.
40) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych postępowań w zakresie Miasta i Gminy Sztum za

2021 rok.
41) Sporządzenie i złożenie oferty pn. „#ZwyciężyćSiebie” na realizację zadania publicznego w ramach

Programu „Od zależności ku samodzielności” - edycja 2022.
42) Analiza dokumentacji konkursowej „SAMORZĄD PRO FAMILIA”.
43) Udział w szkoleniu pt. „Włączenie wyłączonych” w dniu 26.01.2022 r.
44) Przygotowanie dokumentacji konkursowej dot. ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania
45)
46)
47)

48)
49)

50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)

I.

„Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na 2022 rok.
Przygotowanie zbiorów centralnych za 2021 r. i przesłanie ich do MPIPS.
Przygotowanie sprawozdań MRiPS – 03 udzielnych świadczeń z pomocy społecznej oraz MRiPS –
06 dot. ośrodków wsparcia i zatrudnienia.
Zapoznanie się z programem „Za życiem” oraz analiza możliwości pozyskania środków na
mieszkanie chronione dla osób niepełnosprawnych. Dokonanie oględzin lokalu znajdującego się
w Koślince.
Analiza darmowych szkoleń dla pracowników socjalnych organizowanych przez MRiPS.
Tworzenie listy osób ubiegających się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 oraz wydawanie skierowań. Organizacja dostawy żywności
na dzień 16.02.2022 r.
Przygotowanie danych do sprawozdania z przemocy.
Przygotowanie Zarządzenia dot. przekazania urządzeń do teleopieki użytkownikom w 2021 r.
Przygotowanie zapotrzebowania w CAS na dotacje za III.2022 r.
Analiza programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – na 2022 r., przygotowanie uchwały, kontakt
z aktualnym Wykonawcą usługi, złożenie zapotrzebowania.
Przygotowanie danych do sprawozdania z realizacji gminnego programu wspierania rodziny
w Mieście i Gminie Sztum na lata 2019 – 2021r., za 2021 r.
W dniach 14 i 15.02.2022 r. udział pracownika socjalnego w szkoleniu „Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie”.
Przygotowanie pisma odnośnie udostępnienia informacji publicznej do OPTIMA CARE
oraz skanów złożonych ofert przez Wykonawców.
VI. W ZAKRESIE OŚWIATY:
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
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2.

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:
 realizowano zajęcia pozalekcyjne i warsztaty kształtujące kompetencje kluczowe
uczniów, zajęcia z doradztwa zawodowego promujące zawody związane z branżą morską
w pięciu szkołach podstawowych;
 organizowano spotkania z przedstawicielem zawodu płetwonurka w ramach warsztatów z
doradztwa zawodowego realizowanych w szkołach podstawowych. Przedmiotem
warsztatów była prezentacja zawodu płetwonurka oraz spotkanie z przedstawicielem
zawodu, który zapoznał młodzieży ze ścieżką kariery oraz możliwościami pracy w tym
zawodzie. Spotkania zrealizowano w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana
Golisza w Sztumie oraz w Szkole Podstawowej N 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, dla
łącznie 40 uczniów. Celem spotkań było zachęcenie uczniów do wyboru zawodu
związanego z nadmorskim położeniem regionu, jako dziedziny przyszłej aktywności
zawodowej;
 prowadzono nadzór finansowy nad projektem oraz obsługę finansową projektu;
 złożono sprawozdawczy wniosek o płatność;
 złożono miesięczny harmonogram realizacji zadań projektów gminnych;
 przeprowadzono dodatkową rekrutację uczestników na zajęcia w Szkole Podstawowej Nr
1 im. Jana Pawła II w Sztumie;
 zrealizowano dostawy sznurów, trójkątów i przenośników nawigacyjnych służących do
nauki nawigacji podczas zajęć pod nazwą Warsztaty kształtujące kompetencje kluczowe
u uczniów w oparciu o treści edukacji morskiej i żeglarskiej;
 przeprowadzono postępowanie i dokonano wyboru wykonawcy realizacji usługi szkolenia
pn.: „Praca metodą projektu z elementami TIK” dla nauczycieli szkół podstawowych.
Realizacja szkolenia nastąpi w miesiącu marcu 2022 roku. W szkoleniu uczestniczyć
będzie 9 nauczycieli z 5 szkół podstawowych.
RPO WP 2014-2020 Projekt pn. Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości
edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP
na lata 2014-2020.
Celem projektu będzie zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej poprzez
utworzenie miejsc przedszkolnych dla 15 dzieci 3-4 letnich i zapewnienie atrakcyjnej,
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w siedmiu Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego,
dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum. W ramach działań
zaplanowana została organizacja zajęć specjalistycznych oraz zajęć rozwijających
kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, a także organizacja szkoleń dla 15 n-li w
zakresie doskonalenia umiejętności posługiwania się TIK oraz stosowania nowoczesnych
metod i form pracy.
Okres realizacji projektu: 01.06.2021roku – 30.06.2023 roku.
Całkowita wartość projektu wynosi 960 838,46 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie
816 712,69 zł.
W okresie międzysesyjnym w ramach projektu:
 realizowano zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w Punkcie Przedszkolnym
przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie;
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 realizowano specjalistyczne zajęcia i zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz
umiejętności uniwersalne w siedmiu Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego;
 przeprowadzono dodatkową rekrutację kwalifikującą kandydatów do Publicznego Punktu
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie oraz
dodatkową ich kwalifikację na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu;
 przeprowadzono dodatkową rekrutację uczestników na zajęcia w Zespole Szkół
Publicznym Przedszkolu w Czerninie oraz w Oddziale Przedszkolnym w Szkole
Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie;
 przygotowano postępowanie na zakup i dostawę mebli przedszkolnych do Publicznego
Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza
w Sztumie, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, planowana wartość zamówienia ok. 12 390 zł
brutto;
 realizowano dostawę środków czystości do Publicznego Punktu Przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie;
 prowadzono nadzór finansowy nad projektem oraz obsługę finansową projektu;
 złożono sprawozdawczy wniosek o płatność;
 rozliczono realizację zajęć w okresie rozliczeniowym od 03.01.2022 roku do 11.02.2022
roku;
 przygotowano postępowanie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji usługi
szkolenia pn.: „Muzykoterapia w pracy z dzieckiem. Kształtowanie prozdrowotnych
odruchów stymulowanych muzyką” dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Realizacja szkolenia nastąpi w miesiącu marcu 2022 roku. W szkoleniu uczestniczyć
będzie 15 nauczycieli z 5 ośrodków wychowania przedszkolnego.
3. W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata
2021-2025” W związku z uzyskaniem w 2021 roku dofinansowania w wysokości 38 000,00
zł na zakup nowości czytelniczych nie będących podręcznikami dla szkół i oddziałów
przedszkolnych sporządzono sprawozdanie z realizacji ww. programu. Całkowita wartość
zadania wyniosła 47 500,00 zł.
4. Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach
2020-2022.
pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Wsparciem objęto 24 uczniów
i wykorzystano dotację w wysokości 5 701,88 zł.
5. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
w 2021 roku.
Przygotowano rozliczenie z dotacji, która w roku szkolnym 2021/2022 zapewniła 1422
uczniom szkół podstawowych podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
Na powyższe zadanie wykorzystano dotację w wysokości 193 859,94 zł.
6.

7.

W ramach Resortowego Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 „MALUCH+” 2021.
W związku z uzyskaniem w 2021 roku dofinansowania w wysokości 114 240,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów funkcjonowania miejsc opieki w trybie ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 sporządzono rozliczenie dotacji.
Laboratoria przyszłości 2021.
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W ramach programu szkoły podstawowe uzyskały dofinansowanie w wysokości 467 800 zł
ogółem. Zgodnie z założeniami programu dofinansowanie będzie przeznaczone na zakup
pomocy dydaktycznych. Do 31.12.2021 roku dyrektorzy szkół realizowali pierwszy etap
dostaw nowoczesnego sprzętu, w tym drukarek 3D, mikrokontrolerów, robotów, sprzęt do
nagrań i innych nowoczesnych urządzeń dydaktycznych na łączną kwotę 361 345 zł. II etap
dostaw będzie realizowany do 30 czerwca 2022 roku.
Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem sprawozdań z realizacji programu
w 2021 r.
Rezerwa oświatowa 2022 Dofinansowanie organizacji zajęć specjalistycznych.
W ramach programu szkoły podstawowe otrzymają środki finansowe na organizację zajęć
specjalistycznych tj.: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających
kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla
uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym
zakresie. Dyrektorzy złożyli do MGZO informacje o planowanej ilości zajęć
specjalistycznych i na tej podstawie opracowują harmonogramy realizacji zajęć. Zajęcia będą
realizowane w okresie od 1 marca 2022 roku do 20 grudnia 2022 roku.
Obecnie trwają prace związane z ustaleniem ilości i rodzajów zajęć w poszczególnych
szkołach podstawowych. Planowana całkowita wartość zadania 55 963 zł. Planowana liczba
godzin zajęć ogółem 875 godzin zajęć.
9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Leader Przedsięwzięcie 2.2.2.
Działania infrastrukturalne w zakresie turystyki, rekreacji, dziedzictwa kulturowego
i zasobów przyrodniczych.
W związku z ogłoszeniem konkursu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina
Dolnego Powiśla” przygotowano wnioski o przyznanie pomocy na operacje w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” w celu przebudowy placów zabaw przy Zespole Szkół w
Czerninie oraz przy bulwarze nad jeziorem Sztumskim tj.:

8.

1) projekt złożony przez Sztumskie Stowarzyszenie Sportu pn.: Wzmocnienie oferty
turystycznej Krainy Dolnego Powiśla poprzez urządzenie placu zabaw i strefy Street
Workout w Sztumie o wartości 249 974 zł, z czego wnioskowana wartość dofinansowania
199 929 zł.
2) projekt złożony przez Sztumskie Towarzystwo Oświatowe pn.: Wzmocnienie oferty
turystycznej Krainy Dolnego Powiśla poprzez urządzenie placu zabaw w Czerninie
o wartości 165 159 zł, z czego wnioskowana wartość dofinansowania 132 127 zł.
Wnioski zostały przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 24/2021, z Lokalną
Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie projekty zostały
wybrane do dofinansowania i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego.
Obecnie pracujemy nad uszczegółowieniem wniosku Sztumskiego Towarzystwa
Oświatowego w związku z prowadzoną oceną wniosku przez Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego.
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10. Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich

II.

w rozwoju cyfrowym "Granty PPGR".
W dniu 14.01.2022 roku Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie złożył wniosek
o pozyskanie środków finansowych na zakup laptopów w ramach konkursu grantowego
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach
działania 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
Wniosek został złożony na podstawie zweryfikowanych oświadczeń rodziców/opiekunów
prawnych uczniów, których członek rodziny pracował niegdyś w zlikwidowanym
państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie
objętej PPGR.
Łączna wnioskowana kwota dofinansowania na zakup laptopów o wartości do 3500 zł dla
505 uczniów wynosiła: 1 767 500 zł.
Wniosek został poddany ocenie i zaakceptowany jednakże Centrum Projektów Polska
Cyfrowa dokonała zmiany regulaminu konkursu i zmniejszyła cenę jednostkową sprzętu we
wniosku
o przyznanie grantu z kwoty 3500 zł na 2500 zł. Zmiana ceny jednostkowej skutkuje zmianą
wartości dofinansowania na kwotę 1 262 500,00zł
11. Fundusz Rozwoju Przewozów Autokarowych
Realizowano zadania związane z opracowaniem koncepcji organizacji przewozów
publicznych na terenie gminy Sztum m.in.: przygotowano analizy finansowe i dokumenty
niezbędne do opracowania koncepcji.
Realizacja działań związanych z obsługą administracyjno-finansową szkół oraz zadań
własnych gminy w zakresie oświaty.
1. Realizując obowiązek wynikający z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo
oświatowe w zakresie zapewnienia dowożenia i opieki dziecka/ucznia niepełnosprawnego:
 rozliczono koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej uczniów niepełnosprawnych
uczęszczających do SOSW w Barcicach i Uśnicach,
 dokonano zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego przez rodzica/opiekuna
prawnego własnym środkiem transportu, uwzględniając w niej liczbę kilometrów
z miejsca zamieszkania do szkoły oraz średnią cenę paliwa w gminie na dany rok szkolny,
 dokonano zwrotu przewoźnikowi za dowozu do szkoły i zapewnienia opieki podczas
dowozu dla ucznia niepełnosprawnego.
2. Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum przygotowano sprawozdanie za 2021 rok
z wykonania dotacji na realizację pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków
szkolnych. Łączna kwota wypłaconych stypendiów i zasiłków szkolnych 67 624,48 zł, w tym
środki własne 13 524,90 zł.
3. Realizując obowiązki w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników przygotowano sprawozdanie za 2021 rok z wykorzystania
środków Funduszu Pracy na łączną kwotę 74 812,34 zł.
4. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia rocznego za 2021 rok (tzw. „trzynastki”) dla
wszystkich jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina
Sztum.
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Rozliczono dotację udzieloną placówkom niepublicznym w 2021 roku. Sprawdzono złożone
rozliczenia przez placówki niepubliczne.
6. Przygotowano zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego na rok 2022 dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum.
7. Przygotowano zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie określenia terminów
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego oraz do klas I publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta
i Gminy Sztum na rok szkolny 2022/2023.
8. Przygotowano cząstkową ocenę pracy Pani Aldony Ruszkowskiej dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie oraz Pani Agnieszki Jagielskiej dyrektora
Publicznego Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka
w Sztumie.
Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne:
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:
 10.01.2022 roku – Obchody Dnia Czystego Biurka
 10.01.2022 roku – udział w warsztatach liderskich w ramach ogólnopolskiego projektu
Szkoła Demokracji
 10.01.2022 roku – kontynuacja kampanii „Ubrania do oddania”
 11.01.2022 roku – udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Mutyzm wybiórczy –
o lęku bez lęku” – klasa 7c
 12.01.2022 roku – udział w etapie rejonowym konkursu historycznego „Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia” – dwóch uczniów
zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego
 12.01.2022 roku – podsumowanie realizacji projektu ZUS, konkurs plastyczny „Dlaczego
ubezpieczenia społeczne są ważne?”
 13.01.2022 roku – udział w III Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym w Czerninie
– 1 miejsce, dwa 2 miejsca oraz 3 miejsce
 14.01.2022 roku – udział w etapie rejonowym kuratoryjnego konkursu historycznego
 15.01.2022 roku – udział w Olimpiadzie Matematycznej w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku – dwóch uczniów klas 8
 17.01.2022 roku – pogadanka na temat niskich temperatur i właściwego ubioru oraz
odżywiania się. Bezpieczne zabawy ze śniegiem i na śniegu. Zakaz wchodzenia na
zamarznięte zbiorniki wodne. Rady i porady na bezpieczne zimowe zabawy.
 17.01.2022 roku – podpisanie Kodeksu Fair Play w ramach innowacji pedagogicznej
„Zdobywanie odznak sprawnościowych”
 17-21.01.2022 roku – Szkolne obchody Dnia Pupila
 17–28.01.2022 roku – zajęcia profilaktyczne w zespołach klasowych prowadzone przez
szkolnego koordynatora w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej
 19.01.2022 roku – wyjazd na lodowisko – klasa 5b i 6a
 20.01.2022 roku – przypomnienie uczniom obowiązujących zasad związanych
z utrzymaniem reżimu sanitarnego w czasie pandemii na terenie szkoły. Mycie rąk,
5.

III.
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dezynfekcja, noszenie maseczek w częściach wspólnych, zasady komunikacji
z rówieśnikami i nauczycielem w czasie zajęć i pobytu w świetlicy szkolnej, stołówce
szkolnej. Obowiązujące zasady na zajęciach m.in. wychowania fizycznego. Wejście do
szkoły - wyznaczone dla zespołu klasowego.
 21.01.2022 roku – Szkolne obchody Dnia Babci i Dziadka
2. Zespół Szkół w Czerninie:
 28.12.2021 roku – w ramach programu Szkoły Myślenia Pozytywnego realizowanego przez
Fundację „Instytut Edukacji Pozytywnej” odbyło się spotkanie nauczycieli w celu realizacji
wybranego zadania – warsztatów kulinarnych. We współpracy z innymi pracownikami
szkoły przygotowano posiłek dla wszystkich wychowanków w postaci pierogów. Głównym
celem programu jest promocja i profilaktyka zdrowia. Szkoła Myślenia Pozytywnego to
roczna przygoda pełna wrażeń, empatii, zrozumienia i pracy nad otwartością, holistycznym
dbaniem o zdrowie, o siebie i otoczenie. W czasie realizacji zadań w/w programu uczestnicy
– dzieci, młodzież i dorośli z ich otoczenia, realizują zadania wpływające na zdrowie
psychiczne.
 W świetlicy realizowany jest projekt „Dzieci mają wychodne”
 W przedszkolu realizowany jest projekt E- mocni.
 W klasach I – III realizowana jest innowacja pedagogiczna dotycząca żywienia, a w klasach
IV – VIII odnośnie ochrony klimatu.
 W klasie V realizowany jest projekt Pomorskie Żagle Wiedzy.
 W dniu 14.01.2022 roku – odbyła się wycieczka do teatru w Elblągu na spektakl „Królowa
Śniegu” dla uczniów klas I-III.
 Z okazji Dnia Babci i Dziadka każda grupa przedszkolna nagrała filmik z przedstawieniem
oraz przygotowała jako prezent kalendarz na rok 2022 zawierający zdjęcie wnuka-wnuczki.
3. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:

 27-31.12.2021 roku – inwentaryzacja majątku szkoły.
 Styczeń 2022 roku – w ramach projektu pn. Mali e-mocni prowadzono zajęcia dodatkowe
dla oddziału zerowego (8 grup) oraz zajęcia dla dzieci 3 i 4 letnich (15 godzin tygodniowo).
 Styczeń 2022 roku – realizacja projektu Pomorskie Żagle Wiedzy.
 Styczeń 2022 roku – realizowano zajęcia ze źródeł pozabudżetowych Szkolny Klub
Sportowy.
 11.01.2022 roku – spotkanie kl. IV z policjantem.
 26.01.2022 roku – klasyfikacja uczniów za I semestr nauki.
4. Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie:
 03.01.2022 roku – dzieci z grupy 5-latków realizowały zajęcia w ramach projektu
edukacyjnego „Mamo, tato wolę wodę” o tematyce „Wodna muzyka”, „Wodne harce”.
 03.01.2022 roku – grupa 6-latków realizowała zajęcia ruchowe w ramach projektu
grupowego „Żyjmy zdrowo na sportowo”.
 03.01.2022 roku – grupa 4-latków realizowała zajęcia na temat uczuć w ramach projektu
grupowego „W świecie emocji 4-latka”.
 03-10.01.2022 roku – w grupie 3-latków odbyła się zbiórka karmy dla ptaków, którą dzieci
umieściły w ogrodzie przedszkolnym
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 04, 11, 18, 25.01.2022 roku – grupa 5-6-latków realizowała zajęcia z programu wspierający
rozwój społeczno - emocjonalny „Sanford Harmony”.
 05 i 10.01.2022 roku – grupa 4-latków w ramach Ogólnopolskiego Programu Uczymy
Dzieci Programować realizowała scenariusze: „Coś się kończy, coś zaczyna” – ścieżka
podstawowa”, „Inaczej nie znaczy gorzej” – ścieżka społeczna.
 10.01.2022 roku – dzieci z grupy 3-latków, 4-latków i 5-latków w ramach realizacji projektu
„Wędrująca Biblioteczka” wypożyczyły książeczki do grupy, które następnie nauczycielki
przeczytały dzieciom.
 10.01.2022 roku – grupa 4-latków realizowała zajęcia „Zabawy na śniegu” w ramach
ogólnopolskiego projektu „Razem przez cztery pory roku”.
 12, 26.01.2022 roku – grupa 4-latków w ramach Ogólnopolskiego Programu Uczymy
Dzieci Programować realizowała scenariusze: „Styczeń, luty, marzec”, „Biało dookoła”.
 12.01.2022 roku – grupa 5-6-latków realizowała zajęcia z modułu Tolerancja w ramach
projektu „Magiczna Moc Bajek”.
 12.01.2022 roku – w grupie 3-latków odsłuchano bajkę przeczytaną przez rodzica i nagraną
na pendrive.
 12.01.2022 roku – w grupie 4-latków opublikowano dla rodziców na grupowym fb Jasełka.
 13.01.2022 roku – grupa 6-latków realizowała zajęcia ruchowe w ramach projektu
grupowego „Żyjmy zdrowo na sportowo”.
 14.01.2022 roku – grupa 4-latków realizowała zajęcia „Przysmaki ptasiej stołówki”
w ramach ogólnopolskiego projektu „Razem przez cztery pory roku”.
 14.01.2022 roku – grupa 6-latków realizowała zajęcia „Poznajemy zawód elektryka”
w ramach projektu grupowego „Poznajemy pracę naszych rodziców”.
 17.01.2022 roku – grupa 6-latków realizowała zajęcia ruchowe w ramach projektu
grupowego „Żyjmy zdrowo na sportowo”.
 17.01.2022 roku – dzieci z grupy 5-latków realizowały zajęcia w ramach projektu
edukacyjnego „Mamo, tato wolę wodę” o tematyce „Kolorowe smugi”.
 18.01.2022 roku – grupa 5-6-latków obchodziła Światowy Dzień Bałwana.
 18.01.2022 roku – grupa 5-latków spotkała się z pracownikiem cukierni Ciacho w ramach
realizacji projektu grupowego „Każdy zawód jest ważny”.
 19.01.2022 roku – grupa 3-latków realizowała zajęcia na temat „Poznajemy radość”
w ramach projektu grupowego „W świecie emocji”.
 20.01.2022 roku – grupa 5-6-latków realizowała zajęcia z modułu Tolerancja w ramach
projektu „Magiczna Moc Bajek”.
 20.01.2022 roku – dzieci z grupy 6-latków zapoznały się z postacią Misia Uszatka w ramach
realizacji projektu „Magiczna Moc Bajek”.
 21.01.2022 roku – grupa 4-latków realizowała zajęcia „Obrazy malowane na mleku eksperyment” w ramach ogólnopolskiego projektu „Zabawy ze sztuką”.
 24.01.2022 roku – dzieci z grupy 6-latków realizowała zajęcia „Powiedz mi, co we mnie
lubisz?” w ramach projektu „Magiczna Moc Bajek”.
 24.01.2022 roku – Klub Ekoludków (grupa 5-latków i 4-latków) w ramach
wewnątrzprzedszkolnego projektu ekologicznego „Jestem Eko-przedszkolakiem”
zrealizował działanie „Dzieci bez opakowań foliowych”.
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 24.01.2022 roku – grupa 5-6-latków realizowała zajęcia z modułu Solidarność w ramach
projektu „Magiczna Moc Bajek”.
 26.01.2022 roku – grupa 3-latków realizowała zajęcia na temat „Poznajemy złość”
w ramach projektu grupowego „W świecie emocji”.
 17-21.01.2022 roku – wszystkie grupy przedszkolne przygotowały i nagrały uroczyste
przedstawienia i programy słowno – muzyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 18.01.2022 roku – grupa 5-latków spotkała się z pracownikiem cukierni Ciacho w ramach
realizacji projektu grupowego „Każdy zawód jest ważny”.
 20-21.01.2022 roku – udostępnienie rodzicom na grupowych fb przedstawień z okazji Dnia
Babci i Dziadka.
VII. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SZTUMSKIEGO
CENTRUM KULTURY
7.01.2022 (piątek)
16:00 KINO „Ainbo. Strażniczka Amazonii”
18:00 KINO „Powrót do tamtych dni”
8.01.2022 (sobota)
16:00 KINO „Ainbo. Strażniczka Amazonii”
18:00 KINO „Powrót do tamtych dni”
9.01.2022 (niedziela)
16:00 KINO „Ainbo. Strażniczka Amazonii”
18:00 KINO „Powrót do tamtych dni”
11.01.2022 (wtorek)
18:00 Dyskusyjny Klyb Filmowy „Poufne lekcje perskiego”
14.01.2022 (piątek)
18:00 Wernisaż Prac Stowarzyszenia Plastyków Paleta w Galeriach SCK
18:00 KINO „Biały Potok”
20:00 KINO „Lokatorka”
15.01.2022 (sobota)
15:00 Retransmisja koncertu „Gwiazdka z Meastro Andre Rieu”
18:00 KINO „Biały Potok”
20:00 KINO „Lokatorka”
16.01.2022 (niedziela)
18:00 KINO „Biały Potok”
20:00 KINO „Lokatorka”
19.01.2022 (środa)
11:00-15:00 Pomoc dźwiękowca, oświetleniowca oraz operatora kamery do przygotowania
nagrania ze sceny na WOŚP
20.01.2022 (czwartek)
13:00-20:00 Pomoc dźwiękowca, oświetleniowca oraz operatora kamery do przygotowania
nagrania ze sceny na WOŚP
21.01.2022 (piątek)
16:00 KINO „Clifford. Wielki Czerwony Pies”
18:00 KINO „Koniec świata czyli Kogel Mogel 4”
20:00 KINO „Koniec świata czyli Kogel Mogel 4”
22.01.2022 (sobota)
16:00 KINO „Clifford. Wielki Czerwony Pies”
18:00 KINO „Koniec świata czyli Kogel Mogel 4”
20:00 KINO „Koniec świata czyli Kogel Mogel 4”
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23.01.2022 (niedziela)
16:00 KINO „Clifford. Wielki Czerwony Pies”
18:00 KINO „Koniec świata czyli Kogel Mogel 4”
20:00 KINO „Koniec świata czyli Kogel Mogel 4”
25.01.2022 (wtorek)
18:00 Dyskusyjny Klub Filmowy „Titane”
26.01.2022 (środa)
11:00-15:00 Pomoc dźwiękowca, oświetleniowca oraz operatora kamery do przygotowania nagrania ze sceny na
WOŚP
17:00 Film „Koniec świata czyli Kogel Mogel 4” dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zakończenie I semestru
27.01.2022 (czwartek)
16:00 KINO „W 80 dni dookoła świata”
18:00 KINO „Matrix Zmartwychwstania”
28.01.2022 (piątek)
16:00 KINO „W 80 dni dookoła świata”
18:00 KINO „Matrix Zmartwychwstania”
29.01.2022 (sobota)
16:00 KINO „W 80 dni dookoła świata”
18:00 KINO „Matrix Zmartwychwstania”
31.01.2022 (niedziela)
15:00 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się transmisją online z Sali widowiskowej
Sztumskiego Centrum Kultury. Na dzień 18.02.2022r. Sztab Sztum uzbierał 35.869,99. Ta kwota nie jest jeszcze
ostateczna, ponieważ wszystkie aukcje nie zostały jeszcze opłacone na allegro. Na tą chwilę został pobity rekord z roku
ubiegłego, który wynosił 32.772,43.
4.02.2022 (piątek)
17:00 KINO „Spider-Man: Bez Drogi do domu”
20:00 KINO „Krzyk”
5.02.2022 (sobota)
17:00 KINO „Spider-Man: Bez Drogi do domu”
20:00 KINO „Krzyk”
6.02.2022 (niedziela)
17:00 KINO „Spider-Man: Bez Drogi do domu”
20:00 KINO „Krzyk”
8.02.2022 (wtorek)
18:00 Dyskusyjny Klub Filmowy „Szef roku”
11.02.2022 (piątek)
16:00 KINO „Misiek: Ekipa na wakacjach”
18:00 Wernisaż „Grafika Malarstwo Video Art” w Galeriach SCK. Wystawa prac wykładowców, absolwentów i
studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
18:00 KINO „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach”
20:00 KINO „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach”
12.02.2022 (sobota)
16:00 KINO „Misiek: Ekipa na wakacjach”
18:00 KINO „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach”
20:00 KINO „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach”
13.02.2022 (niedziela)
16:00 KINO „Misiek: Ekipa na wakacjach”
18:00 KINO „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach”
20:00 KINO „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach”
14.02.2022 (poniedziałek)
11:00 Kto to jest Walenty?- zabawy Walentynkowe w Bibliotece KWADRO - Ferie
Podczas seansów walentynkowych zostały wręczone, książki ufundowane przez wydawnictwo LUNA oraz upominki
od firmy KINADS reklama w kinie.
18:00 KINO „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach”
20:00 KINO „(Nie) długo i szczęśliwie”
15.02.2022 (wtorek)
10:00 KINO „Misiek: Ekipa na wakacjach” seans zbiorowy
11:00 Gry i zabawy integracyjne w Bibliotece Kwadro – Ferie
13:00 Zajęcia plastyczne na Sali czekoladowej- Ferie
17:00 KINO „Skąd się biorą sny” Seans darmowy w ramach Ferii
16.02.2022 (środa)
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11:00 Kleksomania- zajęcia plastyczne w Bibliotece Kwadro- Ferie
12:30 Spektakl „Zimowa opowieść na Sali widowiskowej SCK
17:00 KINO „Skąd się biorą sny” Seans darmowy w ramach Ferii
17.02.2022 (czwartek)
11:00 Światowy Dzień Kota- zabawy integracyjno-plastyczne w Bibliotece Kwadro- Ferie
13:00 Warsztaty Wokalne (I grupa 9-12 lat oraz II grupa 13-15 lat)- Ferie
18.02.2022 (piątek)
13:00 KINO „Sing 2”

16:00 KINO „Sing 2”
18:00 KINO „Gierek”
19.02.2022 (sobota)
13:00 KINO „Sing 2”
16:00 KINO „Sing 2”
18:00 KINO „Gierek”
20.02.2022 (niedziela)
13:00 KINO „Sing 2”
16:00 KINO „Sing 2”
18:00 KINO „Gierek”
21.02.2022 (poniedziałek)
11:00 Kto jest kim?- gry i zabawy edukacyjne w oparciu o znajomość literatury w Bibliotece
Kwadro –Ferie
17:00 KINO „Skąd się biorą sny” Seans darmowy w ramach Ferii
22.02.2022 (wtorek)
11:00 Wydzieranki- to nasze układanki- zajęcia plastyczno-techniczne w Bibliotece Kwadro- Ferie
13:00 Zajęcia plastyczne na Sali czekoladowej- Ferie
18:00 Dyskusyjny Klub Filmowy „Frida La Vida”
23.02.2022 (środa)
11:00 Poezja jest wśród nas- pomyśl i działaj” W Bibliotece Kwadro- Ferie
12:30 Spektakl „Królowa Śniegu” na Sali widowiskowej SCK zorganizowany w ramach ferii
17:00 KINO „Skąd się biorą sny” Seans darmowy w ramach Ferii

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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