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 (XLII sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 30 marca 2022 roku
Na dzisiejszą sesję przygotowano i skierowano pod obrady sesji 20 projektów uchwał.
W okresie sprawozdawczym podjęto decyzje, zarządzenia oraz rozstrzygnięcia w następujących
sprawach:
I.

W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:

 Zmian w budżecie gminy na 2022 rok:
Zwiększenia i zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonano:
1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.34.6.2022.EP z dnia 24.02.2022 r.
zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie podziału
dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022, ustalono,
na 2022 rok, plan dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej,
realizowanych na podstawie porozumień, własne oraz na zadania gmin uzdrowiskowych:
1) Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
a) 750 „Administracja publiczna” w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono plan
dotacji o kwotę 31.223 zł dochody bieżące (§2010) i wydatki bieżące (grupa 1400),
w ramach zadań zleconych,
b) 852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze” zwiększono plan dotacji o kwotę 4.000 zł dochody (§2010) i wydatki (grupa
1100), w ramach zadań zleconych,
c) 855 „Rodzina” w rozdz. 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów” zwiększono plan dotacji o kwotę 2.000 zł dochody bieżące (§2010)
i wydatki (grupa 1100), w ramach zadań zleconych.
2) Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale 855 „Rodzina”
w rozdz.:
a) 85501 „Świadczenie wychowawcze” zmniejszono plan dotacji o kwotę 100.000 zł
dochody (§2010) i wydatki (w tym kwota 93 zł w grupie 1100, kwota 99.670 zł w grupie
1300 i kwota 237 zł w grupie 1400), w ramach zadań zleconych,
b) 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zmniejszono plan
dotacji o kwotę 200.000 zł dochody (§2010) i wydatki (w tym kwota 194.000 zł
w grupie 1300 i kwota 6.000 zł w grupie 1400), w ramach zadań zleconych.
2. 852 „Pomoc społeczna” w rozdz.:
1) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.38.1.2022.SL z dnia 4.03.2022 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1/38.1/2022 z dnia 4 marca 2022 r. zwiększono plan dotacji na
2022 rok z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25 w kwocie 6.440 zł dochody (§2010)
i wydatki (grupa 1300), z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie
opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy
społecznej, w ramach zadań zleconych,
2) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.5.2.2022.SL z dnia
3.03.2022 r. decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.66.2022.MF.438 z dnia 28 lutego
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2022 r. zwiększono plan dotacji na 2022 rok z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25
w kwocie 75.600 zł dochody (§2030) i wydatki (grupa 1200), z przeznaczeniem na realizację
zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej w związku z art. 36 pkt 2 lit. l i art. 52 tej ustawy,
3) 85295 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku Nr FB-I.3111.14.4.2022.MJ z dnia 17.03.2022 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 1/14.4/2022 z dnia 17 marca 2022 r. zwiększono plan dotacji na 2022 rok z
rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24 w kwocie 326.400 zł dochody (§2010) i wydatki
(w tym kwota 4.850 zł grupa 1100, kwota 319.872 zł grupa 1300 i kwota 1.678 zł grupa
1400), z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego
zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w
gminie, w ramach zadań zleconych,
3. 855 „Rodzina” rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.30.1.2022.MR z dnia 17.03.2022 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1/30.1/2022 z dnia 17 marca 2022 r. zwiększono plan dotacji na
2022 rok z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15 w kwocie 600 zł dochody (§2010)
i wydatki (grupa 1100), z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem
Karty Dużej Rodziny, w ramach zadań zleconych.
Przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz.75818 „Rezerwy
ogólne i celowe” w tym:
1. z rezerwy ogólnej kwotę 93.368 zł w tym kwotę:
1) 24.000 zł do działu 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast
i miast na prawach powiatu)” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zadań (§4210), w celu wyłonienia wykonawcy na zamówienie
pn. „Dostawa dla UMiG w Sztumie artykułów biurowych, tuszy, tonerów i taśm na okres 12
miesięcy” w związku z wzrostem inflacji,
2) 6.630 zł do działu 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań (§4300), z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń
w kondygnacji przyziemia.
3) 54.238 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
(§4270), z przeznaczeniem na remont dachu Sali gimnastycznej w ZS Czernin,
4) 8.500 zł do działu 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85195 „Pozostała działalność” na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4300),
z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia Covid-19,
2. z rezerwy kryzysowej kwotę 50.000 zł do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa” rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4210), z przeznaczeniem na zakup
środków pierwszej potrzeby dla przybywających do gminy Sztum uchodźców z Ukrainy.
Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90003
„Oczyszczanie miast i wsi” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją
ich statutowych zadań kwotę 70.550 zł (§4300) do rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań (§4300), w celu zabezpieczenia środków na realizację umowy.
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Ponadto
podjęto
zarządzenie
w
sprawie
przedstawienia
sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2021 rok, sprawozdania rocznego z wykonania
planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok oraz informacji o stanie
mienia Gminy Sztum na dzień 31.12.2021 rok- sprawozdanie to na dzisiejszej sesji przedłożyłem
na ręce pana przewodniczącego.

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 dnia 30.06.2022r. Nadzór Inwestorski sprawuje firma TRASA Mirosław Klotzke ze
Straszyna za kwotę 31 365,00zł. Odbyły się odbiory częściowe na łączną kwotę 2 155 668,20zł
brutto. Wykonawca od 28.03.2022r. wznawia roboty budowlane.
2. „Budowa wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia
odpadów stałych przy ulicy Młyńskiej 1 w Sztumie obręb II m. Sztum na dz. nr 546/6, 549/2"
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fast – Bruk Mariusz Pelcer ze Straszewa
za kwotę 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. Wykonawca do połowy
kwietnia powinien mieć możliwość wykonania poprawek.
3. Modernizacja budynku Urzędu Miasta celem dostosowania do wymogów p. poż.
Wykonawcą robót budowlanych jest firma Instal-Elektro z Kwidzyna za kwotę 407 028,45 zł.
Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawuje firma EKO-INWEST z Elbląga za kwotę 15 990,00zł.
Wykonawca usunął usterki stwierdzone w trakcie odbioru końcowego.
4. Remont zabytkowej kapliczki zlokalizowanej przy ul. Reja w Sztumie. W dniu 6 grudnia
2021r. podpisano umowę na roboty budowlane z Panią Marią Próchniewską Konserwacja Dzieł
Sztuki z Kutna na kwotę 38 900,00 zł z terminem realizacji: od dnia 1 marca 2022r. przez okres
3 miesięcy. Nadzór inwestorski sprawuje Pani Sylwia Kozłowska z Sierpina za kwotę 4 550,00zł.
Na początku kwietnia rozpoczną się roboty budowlane.
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 Stupak 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.
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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.
Roboty budowlane zostały skończone. Wykonawca zgłosił inwestycję do odbioru końcowego.
6. Budowa windy w budynku UMiG. W dniu 10 lutego 2022r. podpisano umowę na wykonanie
robót budowlanych z firmą REMBUD Krzysztof Paziewski z Kwidzyna na kwotę 537 900,00 zł
z terminem realizacji 6 miesięcy tj. do dnia 10 sierpnia 2022r. Nadzór inwestorski nad zadaniem
sprawuje Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe KONTUR Władysław Gabryniewski ze
Starogardu Gdańskiego za kwotę 14 500,00 zł. Trwają roboty budowane – zostało wykonane
nowe wejście do pomieszczeń piwnicznych wynajmowanych oraz trwają prace wykończeniowe
związane z podziałem pomieszczenia w piwnicy.
Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji
1. Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg w sołectwie Czernin, w tym:
Część I – „Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin – Ramzy Małe od ulicy Donimirskich
wraz z infrastrukturą techniczną”. Termin realizacji do 07.01.2022r.
Część II – „Przebudowa ulic Topolowej, części ulicy Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz
z infrastrukturą techniczną”. Termin realizacji do 07.02.2022r.
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
17 maja. Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.
2. „Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie wraz z drogami
obsługującymi obejmującymi swoim zakresem ulicę Reja, Kościuszki, Żeromskiego,
Kasprowicza, plac przed dworcem PKP”. W dniu 20 września 2021r. podpisano umowę na
opracowanie dokumentacji projektowej z firmą NEOX Sp. z o.o. z Gdańska na kwotę
180 810,00zł brutto z terminem realizacji do 20.07.2022r. Wykonawca złożył wniosek o decyzję
środowiskową. Projektant przedstawił wstępną koncepcję – odbyło się spotkanie w terenie.
Koncepcja nie została zatwierdzona.
3. Dokumentacja projektowa na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku
byłej szkoły w Piekle na budynek zamieszkania zbiorowego. W dniu 05 października 2021r.
podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Panem Piotrem Szpejewskim
firmą „DOMINO” z Dzierzgonia na kwotę 60 000,00 zł brutto z terminem wykonania do dnia
05 maja 2022r. Projektant wykonał koncepcję i wystąpił o zmianę warunków zabudowy.
4. 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.

4|Strona

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

Postępowania przetargowe na realizację zadań inwestycyjnych
1. Wykonanie audytów energetycznych oraz części audytu remontowego wraz z przeprowadzeniem
inwentaryzacji budowlanych dla budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum.
W dniu 08 marca 2022r. został ogłoszony przetarg na wykonanie audytów. Termin otwarcia został
przesuwany dwukrotnie z uwagi na zadawane pytania do przetargu. Termin otwarcia ofert w dniu
28 marca 2022r.
2. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę hali naprawczo-magazynowowystawienniczej wraz z wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr
279/228 w Sztumie.
W dniu 22 marca 2022r. został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.
Termin otwarcia ofert zaplanowano w dniu 01 kwietnia 2022r.
Zadania inwestycyjne w przygotowaniu
1. Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz
z wieżą widokową
Trwają przygotowania w związku z ogłoszeniem przetargu.
Sprzedaż:
1. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców:
a) w toku sprzedaż lokali: ul. Nowowiejskiego 14J/6, ul. Osińskiego 14/1, os. Nad Jeziorem
10/16, ul. Czarnieckiego 9/4, 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, ul. Kopernika 1C/9.
b) wpłynęły kolejne wnioski – ul. Nowowiejskiego 18/3, ul. Reja 19/11.
2. Sprzedaż lokali w trybie przetargowym:
a) w toku sprzedaż lokali: ul. Nowowiejskiego 14F/5, ul. Reja 29/1 w Sztumie. 30.03.2022r.
odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony.
b) lokal użytkowy pl. Wolności 26/5 – 21.01.2022 ukazało się ogłoszenie o II przetargu. Cena
wywoławcza 398 000 zł. Przetarg odbył się 23.02.2022 r. i zakończył się wynikiem
negatywnym z uwagi na brak oferentów.
3. Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym:
a) dz. 285, 288 obr. 3 Sztum, os. Na Wzgórzu – 21.01.2022 ukazało się ogłoszenie o II przetargu
ustnym nieograniczonym. Przetarg odbył się 25.02.2022 r. i zakończył się wynikiem
negatywnym z uwagi na brak oferentów.
b) dz. 138/2 obr. 3 Sztum, ul. Fiszera – 08.03.2022 opublikowano ogłoszenie o III przetargu
ustnym nieograniczonym. Przetarg odbędzie się 13.04.2022 r.
c) Trwa procedura przygotowania do sprzedaży nieruchomości przy ul. Kwidzyńskiej 4.
d) Trwa procedura przygotowania do sprzedaży dz. nr 279/212 obr. 2 Sztum, ul. Spokojna.
e) Rozpoczęto procedurę sprzedaży siedmiu garaży zlokalizowanych w miejscowości Czernin
– Górki.
4. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu polepszenia nieruchomości przyległych:
a) dz. nr 104/1 obr. Gronajny – zlecono wycenę nieruchomości.
b) dz. nr 147 obr. Zajezierze – zaszła konieczność wydania decyzji administracyjnej
o wygaśnięciu prawa użytkowania na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Sztumie.
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c) dz. nr 66/2, 59/7, 59/8 obr. Nowa Wieś – trwa procedura przygotowania nieruchomości do
sprzedaży. Przygotowana została dokumentacja do zawarcia umowa notarialnej dotyczącej
ustanowienia służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,
w związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej.
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. 119/1 obr. 1 Sztum, ul. Słoneczna.
f) wpłynął wniosek o sprzedaż dz. 279/2 obr. Nowa Wieś.
5. 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.
b) rozpoczęcie procedury sprzedaży dz. 547 obr. 2 Sztum, - użytkownik wieczysty w związku
z koniecznością ustalenia przebiegu granicy działki zlecił wznowienie znaków granicznych
geodecie. Dnia 31.03.2022 odbędzie się okazanie granic.
6. Nabywanie nieruchomości:
a) rozpoczęto procedurę nabycia dz. 245/1 i 245/2 obr. 1 Sztum – park miejski. Przedstawiono
właścicielowi proponowaną cenę zakupu. Właściciel nie akceptuje zaproponowanej kwoty.
b) w toku procedura nabycia dz. nr 22/13 w obr. 4 Sztum, ul. Sienkiewicza, w celu poszerzenia
drogi gminnej. Brak informacji od właściciela.
c) w toku procedura nabycia dz. 193/1 Nowa Wieś, na której znajduje się wodociąg. Po
licznych negocjacjach ustalono cenę nabycia gruntu. Trwają czynności związane
z uzyskaniem dokumentacji do aktu notarialnego. Akt notarialny wstępnie został
zaplanowany na 31.03.2022 .
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. Otrzymano od
właścicieli oświadczenie, że nie przyjmują proponowanej kwoty za grunt.
e) w toku procedura nabycia dz. 92/8 obr. Gronajny, zajętej pod drogę. Właściciel wyraża
zgodę na zaproponowaną cenę.
f) analiza propozycji KOWR o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Gminy Sztum lokali
mieszkalnych, infrastruktury drogowej oraz technicznej.
7. Aktualizacja bazy ewidencji gruntów (ewidencja użytkowników wieczystych).
Inne:
1. Sprawa odzyskania części dz. 287/1 obr. 1 miasta Sztum, ul. Kochanowskiego zajętej przez
Antoniego Fila. Osoba otrzymała pismo w sprawie wydania nieruchomości. Ustalono termin na
wydanie nieruchomości do 31.03.2022 r. Dnia 06.04.2022 r. Powiatowy Inspektor Robót
Budowlanych w Sztumie przeprowadzi kontrolę robót budowlanych wykonanych na dz. 278/1.
2. Wpłynęło odwołanie do wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego (aktualizacja) – dot. gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste Antoniemu Fili.
3. Sprawa regulacji stanu prawnego części dz. 464/15 stanowiącej własność ZUS a zajętej przez
Gminę. Przedstawiono prośbę o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Sztum.
4. W toku sprawa przekazania części działki nr 279/206 przy ul. Nowowiejskiego na rzecz Zakładu
Karnego. Uzyskano zgodę Skarbu Państwa na darowiznę nieruchomości.
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5. Sprawa uregulowania dojazdu z drogi publicznej do nieruchomości ul. Lipowa 1 w Sztumie.
Przygotowano dokumentacje niezbędną do złożenia wniosku o ustanowienie służebności
przechodu i przejazdu.
6. Rejestry VAT kupna/sprzedaży.
7. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
a będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Sztum.
8. Na bieżąco udzielane są informacje o wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz
opłaty przekształceniowej.
9. Prace na porozumieniem Gminy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną w sprawie
przekazania systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w zamian za inne
nieruchomości.
10. Prace nad aportem sieci kanalizacyjnych i sanitarnych na rzecz PWIK.
11. Zmiana celu użytkowania wieczystego działki 78/12 obr. 1 Sztum, w związku ze zmianą
sposobu użytkowania budynku z funkcji garażowej na funkcję mieszkalną.
Wydano zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego dz. 78/12 i 286/1 obr.
1 Sztum w prawo własności, tzw. „mechanizm opóźnionego przekształcenia”.
Sprawy mieszkaniowe:
Trwa postępowanie na wyłonienie nowego pracownika na dane stanowisko.
1. Trwa rozpatrywanie wniosków o mieszkanie.
2. Na bieżąco załatwiane sprawy najemców dot. lokali mieszkalnych w sprawach napraw,
wymiany instalacji, wymiany stolarki, wymiany pieców, podłóg, remontów w lokalach.
3. W trakcie załatwiania wniosek o mieszkanie z tyt. bezdomności.
4. Trwa realizacja listy mieszkaniowej.
5. W trakcie rozpatrywania sprawa z wniosku o przedłużenie umowy najmu socjalnego– Fiszera 1.
6. W okresie międzysesyjnym rozliczono i przekazano do płatności faktury za zarządzanie
zasobem mieszkaniowym oraz remonty, awarie itp. Na bieżąco prowadzona jest ewidencja
poniesionych kosztów w ramach kontroli nad wydatkami.
7. 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.
8. Gmina nadal prowadzi sprawę eksmisji z budynku gminnego Chopina 11AB.
9. W toku są sprawy o stwierdzenie nabycia spadku w tym miedzy innymi:
1) w trakcie realizacji postępowanie komornicze w sprawie spisu inwentarza,
2) jedna sprawa w sądzie, skierowana do ponownego rozpatrzenia przez SR
10. Zawieszone dwa postępowania komornicze o wykonanie eksmisji z gminnego lokalu
mieszkalnego: Jagiełły 24, Kasprowicza 1.
11. W trakcie opracowania z udziałem Zarządcy harmonogram wymiany pieców grzewczych
w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
12. W trakcie sprawa dot. wspólnot mieszkaniowych z większościowych udziałem Gminy dot.
podjęcia uchwał o wykonaniu audytów energetycznych dla budynków tych wspólnot
Dzierżawy:
1. Sporządzenie 156 przypisów rocznych dot. dzierżaw/ najmu należących do zasobu Gminy dla
Referatu Finansów.
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2. CEEB Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków- Wprowadzenie w okresie
międzysesyjnym deklaracji do systemu dotyczące lokali mieszkalnych i niemieszkalnych. Od
1 lipca 2021 r wpłynęło do Urzędu 684 deklaracji. Od 19 lutego do dnia 23.03.2022
wprowadzono 130 deklaracji. Przyjmowanie interesantów w tym zakresie, udzielanie
informacji oraz wyjaśnień mieszkańcom oraz pomoc przy wypełnieniu deglacjacji na miejscu.
3. Udział w zebraniu Wspólnot Mieszkaniowych ul. Nowowiejskiego 18a, ul. Okrężna 1 a i b,
Sadowa 13 w Czerninie, Plac Wolności 26.
4. Sporządzenie protokołu zdawczo- odbiorczego na cz. dz. nr 210/11 obręb geodezyjny 2 miasta
Sztum z przeznaczeniem na grunt pod garaż.
5. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na grunt pod garaż na czas określony na
część działki nr 210/11 obręb geodezyjny 2 miasta Sztum.
6. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na ogród przydomowy na czas
określony na działkę nr 178 obręb geodezyjny 2 miasta Sztum.
7. Sporządzenie aneksu do umowy dzierżawy na czas nieokreślony z przeznaczeniem na ogród
przydomowy na działkę nr 80 obręb geodezyjny 2 miasta Sztum.
8. Sporządzenie aneksu do umowy dzierżawy na czas nieokreślony z przeznaczeniem na uprawy
rolne na działkę nr 228/3 obręb geodezyjny Sztumska Wieś gmina Sztum.
9. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na grunt pod ogród przydomowy na
czas nieokreślony na część działki nr 109 obręb geodezyjny Piekło gmina Sztum.
10. Sporządzono faktury miesięczne za lokale użytkowe i przesłanie faktur do najemców.
11. Weryfikacja w CEEB złożonych deklaracji. Informacja przekazywana do MOPS dla potrzeb
wypłacanych świadczeń pieniężnych po zweryfikowaniu wniosku o dodatek osłonowy.
12. Sporządzenie aneksu do umowy dzierżawy z przeznaczeniem na cele rekreacyjne na czas
określony na część działki nr 599/8 i 575/2 obręb geodezyjny 2 miasta Sztum.
13. Przygotowanie uchwały na posiedzenie Rady Miejskiej w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomość
stanowiącą gminny zasób nieruchomości na część działki 56 obręb geodezyjny 4 miasta Sztum.
14. Przygotowanie 2 uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomość
stanowiącą gminny zasób nieruchomości na część działki 148/79 obręb geodezyjny Barlewice
gmina Sztum.
15. Przygotowanie uchwały na posiedzenie Rady Miejskiej w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomość
stanowiącą gminy zasób nieruchomości na część działki nr 532/5 obręb geodezyjny 2 miasta
Sztum.
16. Przygotowanie uchwały na posiedzenie Rady Miejskiej w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomość
stanowiącą gminy zasób nieruchomości na część działki nr 119/1 obręb geodezyjny 1 miasta
Sztum.
17. Przygotowanie uchwały na posiedzenie Rady Miejskiej w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomościach
stanowiących gminny zasób nieruchomości na części działki nr 136/11 obręb geodezyjny 3
miasta Sztum.
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18. Sporządzenie pism do mieszkańców ul. Morawskiego z informacją o regulacji gruntu części
działki nr 505/11 obręb geodezyjny 2 miasta Sztum po wybudowaniu nowej wiaty
śmietnikowej.
19. Sporządzenie pisma dotyczące wypowiedzenia umowy dzierżawy części działki nr 279/206
obręb 2 miasta Sztum z przeznaczeniem na ogród przydomowy w związku z planowanymi
inwestycjami.
20. Sporządzenie aneksu do umowy dzierżawy z przeznaczeniem na ogród przydomowy na cześć
działki nr 231/9 obręb geodezyjny Postolin gmina Sztum.
21. Przegląd lokali mieszkalnych oraz użytkowych celem sprawdzenia użyteczności przez
przekazaniem do użytkowania dla najemców.
22. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na grunt pod garaż na czas określony
na część działki 119/1 obręb 1 miasta Sztum.
23. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne na czas określony
na działkę nr 75/6 obręb geodezyjny Barlewice gmina Sztum.
24. Przygotowanie 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 386/10 obręb geodezyjny 2 miasta
Sztum.
25. Sporządzenie umowy dzierżawy z przeznaczeniem na cele rekreacyjne na czas określony na
działkę nr 75/6 obręb Barlewice gmina Sztum.
26. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze na czas
określony na części działki 118 obręb geodezyjny 3 miasta Sztum.
27. Sporządzenie aneksu do umowy dzierżawy z przeznaczeniem na ogród przydomowy na czas
nieokreślony na części działki ner 109 obręb geodezyjny Piekło gmina Sztum.
28. Sporządzenie umowy dzierżawy wraz protokołem zdawczo- odbiorczym z przeznaczeniem na
ogród przydomowy na działkę nr 178 obręb geodezyjny 2 miasta Sztum.
29. Opisywanie miesięcznych faktur dotyczących lokali użytkowych.
30. Sporządzono i przekazano do FB rejestry sprzedaży oraz zakupu dotyczące lokali użytkowych.
31. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na lokal użytkowy w budynku Reja 17
na czas określony.
32. Sporządzenie umowy dzierżawy wraz z protokołem zdawczo odbiorczym z przeznaczeniem
na grunt pod garaż na czas określony na części działki nr 119/1 obręb geodezyjny 1 miasta
Sztum.
33. Sporządzenie umowy dzierżawy wraz z protokołem zdawczo odbiorczym z przeznaczeniem
na grunt pod garaż na czas określony na części działki nr 210/11 obręb geodezyjny 2 miasta
Sztum.
34. Sporządzenie 4 umów najmu z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze na czas
określony na części działki 118 obręb 3 miasta Sztum.
35. Na bieżąco udzielane są odpowiedzi na wnioski dotyczące najmu, dzierżawy gruntów Gminy.
36. Przejęcia stanowiska ds. mieszkaniowych na czas przyjęcia nowego stanowiska.
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.
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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.
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 odbyła się w
dniu 8 marca 2022 r. W związku z tym, że uwagi można składać do 01.04.2022 r. w dniu
17.03.2022 r. Wykonawca planu złożył wniosek o aneks terminowy, aby ewentualne uwagi,
które wpłyną do zmiany planu zostały przeanalizowane i w razie uwzględnienia ponownie
wyłożone do publicznego wglądu. Umowa została przedłużona aneksem o 2 miesiące, tj. do
19.05.2022 r.
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. odbyło się wyłożenie
zmiany planu do publicznego wglądu, w dniu 08.03.2022 r. odbyły się dyskusje publiczne
nad zmianą planów. Uwagi można było składać do 25.03.2022 r. W dniu W dniu 14.03.2022
r. wpłynęła uwaga osoby fizycznej do zm. planu w Sztumskim Polu.
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 11.02.2022 r. na posiedzeniu MGKUA został przedstawiony projekt
uchwały. Teren objęty planem obejmuje teren o pow. ok. 19 ha. Trwają prace nad
przygotowaniem wniosku rolnego do Ministra Rolnictwa i Wsi o wyłączenie gruntów
rolnych z produkcji rolniczej.
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. Złożone w dniu 07.03.2022 r. operaty szacunkowe, nie wykazały wzrostu wartości
sprzedawanych nieruchomości. W dniu 25.03.2022 r. zostały wydane decyzje o braku
ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
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 minął 18.03.2022 r.
W dniu 17.03.2022 r. MGKUA złożyła opinię do wniosku z uwagami. Po ustosunkowaniu
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się Inwestora do uwag MGKUA na posiedzeniu resortowych komisji zostanie przedstawiona
uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla dwóch budynków
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Reja w Sztumie.
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). W dniu 16.03.2022 r. Burmistrz podpisał pełnomocnictwo w celu
reprezentowania Gminy przy opracowywaniu Programu Opieki nad Zabytkami oraz
aktualizacji w terenie budynków należących do Gminnej Ewidencji Zabytków. Termin
realizacji umowy - 20.05.2022r.
Wydano:
1. 5 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegających na:
1) budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Sztumskiej Wsi,
2) budowie garażu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie,
3) budowie dwóch budynków mieszkalnych w Parparach,
4) budowie garażu w Cygusach,
5) budowie budynku mieszkalnego w ramach nowego siedliska rolniczego w Uśnicach;
2. 1 decyzję zmieniającą warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego w Gościszewie;
3. 2 decyzje odmowne w sprawach:
1) zmiany sposobu użytkowania budynku usługowego na cele mieszkalne w Postolinie
(zakaz wprowadzania nowej funkcji mieszkaniowej w strefie oddziaływania elektrowni
wiatrowej),
2) zmiany decyzji o warunkach zabudowy w sprawie garażu przy ul. Nowowiejskiego
w Sztumie;
4. 1 decyzję przenoszącą warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego w Zajezierzu;
5. 1 zawiadomienie o nadaniu nowego numeru porządkowego dla budynku mieszkalnego
w Koniecwałdzie;
6. 1 zaświadczenie o istniejącym numerze porządkowym w Parparach;
7. 40 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie lub studium oraz o rewitalizacji;
8. 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W toku jest:
1. 8 postępowań dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2. 18 postępowań dotyczących ustalenia warunków zabudowy.
Podziały nieruchomości:
1. Wpłynęło 5 wniosków o podział nieruchomości,
2. Wydano 4 postanowienia pozytywnie opiniujących projekty podziałów,
3. Zakończono postępowania dot. wydania 2 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
4. Wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia postępowania w sprawie podziału nieruchomości,
5. Wydano postanowienie pozytywnie opiniujące projekt podziału dz. nr 369/1 obr. Postolin,
stanowiącej własność KOWR (regulacja granic publicznej drogi gminnej Nr 218519G
Czernin – Ramzy). Oczekiwanie na dostarczenie przez Geodetę dokumentacji zasadniczego
projektu podziału w celu wydania decyzji podziałowej,
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

III.

W toku postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za dz. nr 13/15 obr. Kępina, która
na skutek podziału stała się własnością Gminy Sztum z przeznaczeniem pod drogę publiczną.
W toku 14 postepowań w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału
nieruchomości
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.
Wydano 1 decyzję o naliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,.
W toku prace nad weryfikacją zgodności danych ewidencji nieruchomości gminnych (zasobu
nieruchomości) z ewidencją gruntów i budynków.
Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Sztumie w celu ujawnienia księgi wieczystej
dla 5 nieruchomości stanowiących własność Gminy Sztum,
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.
Przygotowano informację o stanie mienia Gminy Sztum wg stanu na dzień 31.12.2021 r.,

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA:

1. Prowadzenie postepowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięć pn.:
 „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Barlewice” o mocy do 40 MW, linii SN wraz
 z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na
działkach o numerze ewidencyjnym 162/3, 162/5 obręb Barlewice oraz działce ewidencyjnej
numer 13/2 obręb Postolin, gmina Sztum”,
 „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Koślinka 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej
mocy do 10 MW”, przewidzianego do realizacji na działce nr 102/2, 104, 111, 113, obręb
Koślinka, gmina Sztum,
 „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW lub wolnostojących farm
fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych
etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 328/9, 328/10, 328/11, obręb Uśnice,
gmina Sztum, powiat sztumski”.
 „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;
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 „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 elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2,5MWp w miejscowości Postolin na działce nr
341/1, ob. Postolin, gmina Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 341/1, obręb
Postolin, gmina Sztum
 „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 24MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
działce ewidencyjnej nr 336 oraz części działek ewidencyjnych 335, 341/1 o obrębie Postolin,
gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 336, 335 i 341/1, obręb Postolin,
gmina Sztum
 „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40MW w obrębie Nowa Wieś, Postolin i Sztumska
Wieś”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 376, 377/2 i 377/3, obręb Nowa Wieś,
działce nr 95/1, obręb Postolin i działce nr 197/5, 202/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum
 „Budowa farmy fotowoltaicznej 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 1 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
 „Budowa farmy fotowoltaicznej Sztum Solar Park o mocy przyłączeniowej do 80MW
zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Pietrzwałd, gmina Sztum, powiat sztumski,
województwo pomorskie”, przewidzianej do realizacji na działce 263, obręb Pietrzwałd, gmina
Sztum.
3. Dokonano w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 50 wpisów, w tym 2 wpisów
o rozpoczęcie działalności, pozostałe 48 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: 6 kotek
poddano sterylizacji, 3 kocury kastracji, 12 sztuk kotów - kontynuacja leczenia, 2 kotom
wykonano badania kliniczne.
5. Centrum Pomocy Zwierząt w Kościerzynie odłowiło 1 bezpańskie psy z terenu Miasta i Gminy
Sztum.
6. Realizacja 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 osobą fizyczną – na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca
w gospodarstwie rolnym.
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7. Przygotowanie projektu uchwały „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2022”.
8. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym
regularnym przewozie osób.
9. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
10. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe
w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej, którego
organizatorem jest Gmina Sztum.
11. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych
i manipulacyjnych za usługi przewozowe w gminnych regularnych przewozach osób na terenie
Gminy Sztum.
12. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym
regularnym przewozie osób.
13. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Sztum za udział w działaniu
ratowniczym i akcjach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
14. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta
i Gminy Sztum.
15. Realizacja umowy na zadanie „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu miasta i gminy Sztum” na rok 2022.
16. 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”.
17. 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.
18. Przygotowanie dokumentów postępowania „Opracowanie aranżacji wybranych terenów
zielonych przy drodze krajowej nr 55 oraz Bulwaru zamkowego w Sztumie”.
19. 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”.
20. Przygotowanie dokumentacji przetargowej na „Utrzymanie zieleni na rondach wraz z nowym
zagospodarowaniem ronda Powiśla”.
21. Przygotowanie umowy na „Utrzymanie placów zabaw należących do Miasta i Gminy Sztum”.
22. Realizacja umowy na usługę w zakresie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów małej
architektury jakimi są place zabaw i elementy fitness zlokalizowane na terenie Miasta i Gminy
Sztum.
23. Realizacja umowy na świadczeniu usługi administrowania cmentarzami komunalnymi
położonymi na Zajezierzu tzw. „Parleta” oraz na ul. Nowowiejskiego i ul. Kochanowskiego.
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24. Realizacja 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.
25. Realizacja umowy na „Prace polegające na nadzorze eksploatacyjnym oraz konserwacji tężni
solankowej w fosie miejskiej w Sztumie.
26. Realizacja umowy na „Prace polegające na nadzorze eksploatacyjnym oraz konserwacji fontanny
miejskiej w Sztumie.
27. Realizacja umowy na „Prace polegające na remontach wiat przystankowych zlokalizowanych na
terenie Miasta i Gminy Sztum.
28. Realizacja porozumienia z 3 aptekami na udostępnieniu dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum
pojemnika na przeterminowane leki.
29. Zaopiniowanie porozumienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku
w sprawie projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów Pomorza” – ochrona muraw
kserotermicznych.
30. Realizacja umowy na usunięcie drzew i krzewów z terenów stanowiących własność Miasta
i Gminy Sztum.
31. Zawarcie umowy z Wojewoda Pomorskim na dotacje na utrzymanie grobów i cmentarzy
wojennych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Sztum.
32. Zawarcie umowy na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci
znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Sztum.
33. Przygotowanie dokumentacji na zadanie polegającym na administrowaniu kąpieliskiem
miejskim jako terenem ogólnodostępnym na rok 2022.
34. Przygotowanie dokumentacji na zadanie „Bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta
i Gminy Sztum” na rok 2022.
35. Przygotowanie dokumentacji na zadanie „Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy
Sztum” na rok 2022
36. Przygotowanie dokumentacji na zadanie Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych wraz z zagospodarowaniem odpadów” na rok 2022.
37. Realizacja zadanie Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sztum.
38. Realizacja umowy na Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
39. Realizacja zadanie Administrowanie plażą miejską.
40. Realizacja umowy na utrzymanie czystości i porządku Targowiska Miejskiego na 2022 r.
41. Realizacja umowy na Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy
Sztum na rok 2022.
42. Realizacja umowy na likwidację dzikich wysypisk śmieci z terenu Miasta i Gminy Sztum
w roku 2022. Zlikwidowano 17 dzikich wysypisk na terenie Miasta i Gminy Sztum.
43. Sporządzono 2 informacje publicznych w zakresie farm fotowoltaicznych znajdujących się na
terenie gminy i gospodarki leśnej.
44. Sporządzono 1 informacji o środowisku w zakresie wydanych decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
45. Dokonano 10 wizji w terenie drzew zgłoszonych do usunięcia przez osoby fizyczne i 5 wizji na
terenie działek gminnych.
46. Wydano 1 decyzje zezwalającą na usunięcie 11 szt. drzew znajdujących się na działce nr 55/2
ob. 4-miasta Sztum.
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47. Przekazano projekt decyzji do uzgodnienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Gdańsku na usunięcie 3 drzew z dróg wojewódzkich.
48. Realizacja umowy 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.
49. Weryfikacja wysokości opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta
i Gminy Sztum – opłata stała i zmienna za IV kwartał 2021r.
50. Przekazano 58 zmiany w deklaracjach mieszkańców o opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
51. Wydano 4 decyzji o uzgodnieniu dokumentacji inwestycji w pasach dróg stanowiących własność
gminy.
52. Wydano 5 decyzji na zajęcie pasa drogi w celu umieszczenia urządzenia nie związanego
z funkcjonowaniem drogi i umieszczenie urządzeń w pasie dróg.
53. Wydano 5 decyzje na zjazd indywidualny z drogi gminnej.
54. Zawarcie umowy na konserwację i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej na terenie
Miasta i Gminy Sztum.
55. 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
56. Przygotowanie dokumentacji na zadanie „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt
yumbo – część I” na rok 2022.
57. Przygotowanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Koniecwałd w gminie Sztum”
58. Przygotowanie dokumentacji na zadanie „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt
yumbo – część II” na rok 2022 oraz przekazanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
59. Przygotowanie dokumentacji na zadanie „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt
yumbo – część III”.
60. Realizacja umowy na usługę w zakresie wykonania oznakowania przystanków poprzez
zamontowaniu 30 znaków przystankowych znak D-15 oraz wykonaniu oznakowania poziomego
P-17 w ilości 3 szt.
61. Zawarcie umowy w zakresie utrzymania i konserwacji oznakowania pionowego dróg i ulic na
terenie Miasta i Gminy Sztum.
62. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 – zadania Sołectwa Gościszewo
i Biała Góra.
63. Współpraca z policją dot. przekazywania nagrań z monitoringu.
64. Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych za 2021 rok dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
65. Sprawozdanie dla Głównego Urzędu Statystycznego: SG-01 samorząd i transport; G-02b bilans
nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej; K-09 z organizacji imprez masowych; SG-01
Leśnictwo i ochrona środowiska;
66. Sprawozdanie dla Urzędu Marszałkowskiego z realizacji Programu Ochrony Powietrza dla strefy
pomorskiej za rok 2021.
67. Sprawozdanie dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z realizacji Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2021.
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68. Sprawozdanie Oś-4g z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar
środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za
rok 2021.
69. Sprawozdanie MGM-RW z wykonania obiektów małej retencji wodnej za rok 2021.
70. Sprawozdanie RRW-2 z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi za rok 2021.
71. Prace Zespołu ds. organizacji transportu mieszkańców Miasta i Gminy Sztum nad lokalizacji
przystanków autobusowych na drogach gminnych i powiatowych.
72. Przygotowanie informacji niezbędnych do opracowania „Koncepcji obsługi Miasta i Gminy
Sztum publicznym transportem zbiorowym”.
73. Realizacja porozumienia z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną w sprawie zasad
utrzymania i korzystania z Infomatów.
74. Prace nad skablowaniem lamp hybrydowych oraz dostawienie nowych punktów świetlnych na
ścieżce pieszo-rowerowej wokół jeziora Zajezierskiego na odcinku przy ul. Kwidzyńskiej.
75. Realizacja 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
Kontrole porządkowe - 10 kontroli
Interwencje zgłaszane przez mieszkańców – 8 kontroli.
Kontrole osób bezdomnych wraz z pracownikami MOPS – 2 kontrole.
Interwencje ze zwierzętami – 5 interwencji
Kontrole parkingowe zgodnie z regulamin użytkowania, parkingów miejskich punt C
regulaminu (samochody wystawione do sprzedaży) – 2 kontrole.
6. Udzielenie asysty pracownikom MGOPS – 2
7. 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.
1.
2.
3.
4.
5.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
1. Utrzymywanie gotowości bojowej jednostek.
2. Rozpowszechnianie wśród mieszkańców maseczek i informacji o szczepieniach w związku
z wirusem SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19
3. Rozliczanie kart drogowych i paliwa pobranego do samochodów i pozostałego sprzętu.
4. Zebrania sprawozdawcze jednostek OSP

17 | S t r o n a

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

IV. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ZINTEGROWANEGO ROZWOJU:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Sztum circular economy
– odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne zawarto umowy partnerskie ze
Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk, Politechniką Gdańską oraz International
Development Norway. W dniu 8 marca 2022 r. złożono do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokumenty wymagane przed podpisaniem
umowy w sprawie projektu. Ponadto w okresie międzysesyjnym odbyły się dwa spotkania
online z parterami projektu, na których omówiono m.in. harmonogram realizacji
poszczególnych zadań oraz podział obowiązków pomiędzy parterami projektu. Dodatkowo
odbyło się także jedno spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion
Bałtyk w Elblągu.
W związku z otrzymanym grantem w ramach programu Horyzont 2020 w okresie
sprawozdawczym złożono do EUCF Koncepcję inwestycyjną dotyczącą transformacji
energetycznej gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sztum. Obecnie czekamy na
ocenę złożonej Koncepcji.
W dniu 24 lutego i 11 marca w ramach II i III edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski
Ład, złożono 4 wnioski o dofinansowanie, które dotyczą 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.
Łączna wartość złożonych projektów to 19 745 000,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie
to 18 316 600,00 zł.
W dniu 24 marca br. przesłano do Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
w Gdańsku wniosek o dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego na
modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gościszewie. W ramach projektu planuje
się utwardzenie drogi gruntowej z wykorzystaniem płyt Yumbo na odcinku o długości ok 1,2
km. Szacowany koszt inwestycji to blisko 440 tys. zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to
130 tys. zł.
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 zawarte w ubiegłym roku umowy wygasły z dniem 20 stycznia br. Trwają przygotowania
do przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyboru nowego Wykonawcy. W okresie
sprawozdawczym przeprowadzono szacowanie wartości zamówienia.
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 wykonał
15 odwiertów, zamontował na nich sondy gazowe. Prowadzone badania mają na celu
wykluczenie negatywnego oddziaływania terenu składowiska odpadów na tereny sąsiednie tj.
Park Miejski w Sztumie.
W okresie międzysesyjnym podjęto rozmowy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów w celu
podjęcia współpracy przy pracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy
Sztum. Zarządzeniem Burmistrza powołano również zespół zadaniowy do spraw rewitalizacji.
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8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

W okresie międzysesyjnym przy wsparciu organizacyjnym Gminy Sztum zorganizowane
zostały bezpłatne badania mammograficzne dla mieszkanek Gminy w wieku od 50 do 69 lat
w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez Pomorskie
Oddziała Wojewódzki NFZ.
W okresie międzysesyjnym przy wsparciu organizacyjnym Gminy Sztum w Sztumie i Czerninie
zorganizowane zostały bezpłatne badania słuchu dla osób w wieku powyżej 40 roku życia.
W okresie międzysesyjnym rozliczano sprawozdania końcowe składane przez organizacje
pozarządowe dotyczące realizacji zadań publicznych w ramach otrzymanych z Gminy dotacji
w 2021 roku.
Pomimo zawartej umowy na kompleksową dostawę energii elektrycznej, sprzedawca Energa
Obrót, rozlicza zakup energii w sposób niezgodny z umową. Sytuacja wymaga szczegółowego
monitorowania przesyłanych dokumentów księgowych, reklamowania błędnych rozliczeń.
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. Po spotkaniach z ekspertami oraz konsultacjach
wewnętrznych dokonano wyboru pakietów usług, które będą służyły poprawie jakości
środowiska w naszej gminie. Czekamy na decyzję NFOŚiGW w sprawie finansowania
wybranych pakietów.
Rozpoczęto konsultacje dokumentu Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Sztum po przeprowadzeniu konsultacji oraz
zebraniu uwag dokument zostanie uchwalony na kolejnej sesji.
Złożono wniosek do programu Sportowa Polska dotyczący modernizacji boisk przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Sztumie. W ramach zadania planuje się wymianę nawierzchni na
poliuretanową, montaż piłko chwytów zakup nowych bramek i koszy oraz pomalowanie nowej
skoczni do skoków w dal.

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 20 konsultacji osobistych i telefonicznych związanych
z możliwością uzyskania dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze.
3. Za pośrednictwem Urzędu złożono 2 wnioski o dofinansowanie i 1 wniosek o płatność.
4. W ramach akcji promującej program Czyste Powietrze w dniu 23 marca odbyło się spotkanie
z mieszkańcami, na którym przedstawiono obowiązujące od 25 stycznia tego roku nowe zasady
programu.
V. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ:
1.
1)
2)
3)
2.

Trwałość projektu pn. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum”:
monitorowanie świadczenia usługi asystenta rodziny dla 5 rodzin;
rozliczenie świadczonej w miesiącu lutym 2022 r. usługi asystenta rodziny;
monitorowanie zapewnienia zasad trwałości projektu przez Partnerów.
Projekt pn. „Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”:
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1) monitorowanie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, asystenta osoby starszej, asystenta
osobistego osoby niepełnosprawnej, asystenta rodziny, usługi Telemedycyny,, usług opiekuńczych
oraz rozliczenie świadczonych usług w lutym 2022 r.;
2) monitorowanie świadczonego wsparcia przez Partnerów;
3) sporządzenie częściowego wniosku o płatność w zakresie realizacji projektu za okres 01.01.2022r. –
28.02.2022 r. wraz z formularzem „Monitorowanie uczestników”;
4) prowadzenie rekrutacji dla opiekunów osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz weryfikacja
złożonych formularzy – organizacja warsztatów i grup wsparcia dla opiekunów;
5) przygotowanie i przesłanie dokumentów w ramach próby dokumentów;
6) zwrot sprzętu do Telemedycyny wykorzystywanego do świadczenia usługi Telemedycyny przez
uczestników I edycji projektu;
7) rekrutacja nowego uczestnika projektu (dot. opieka wytchnieniowa);
8) ustalenie terminów indywidualnych spotkań dla uczestników w ramach Punktu Konsultacyjnego
Poradnictwa Rodzinnego w miesiącu marcu 2022 r.
9) Sporządzenie aktualizacji harmonogramu działań w związku z wprowadzonymi zmianami do
projektu.
3. Projekt „Kawa dla Seniora” – 215 seniorów posiada bony na kawę/herbatę.
4. Klub Integracji Społecznej (KIS) - edycja 2021:
1) przeprowadzenie rozeznania rynku na świadczenie usług w ramach działalności KIS w 2022 r. oraz
wybór wykonawców i zawarcie umów na świadczenie przedmiotowych usług;
2) zawarcie porozumienia w zakresie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy z/s w Dzierzgoniu
w ramach działań KIS w 2022 r.;
3) 07.03.2022 r. – indywidualne spotkania z psychologiem dla 5 uczestników;
4) 09.03.2022 r., 21.03.2022 r. – indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym dla 3 uczestników;
5) 23.03.2022 r. – indywidualne spotkania z pracownikiem socjalnym dla 4 uczestników;
6) 10.03.2022 r.- udział w konwencie CIS/KIS w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy.
5. Zadanie publiczne pn. „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior +” w ramach Programu
Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 Klub Senior + AMATOR:
1) monitorowanie realizacji działań w miesiącu lutym 2022;
2) weryfikacja zgodności kserokopii faktur oraz rachunków wydatków poniesionych w 2021r.
z oryginałami;
3) monitorowanie realizacji działań w miesiącu lutym i marcu 2022;
4) weryfikacja złożonych formularzy rekrutacyjnych i sporządzenie aktualnej listy rezerwowej;
5) weryfikacja dokumentacji z działalności Klubu w m-cu lutym 2022 r.;
6) kontakt z UMiG w Sztumie w sprawie przekazania sprzętu i wyposażenia w Klubie Senior+;
7) w okresie od 07.02.2022 r. do 26.02.2022 r. zawieszenie działalności Klubu Senior+ w związku z
zakażeniami;
8) sporządzenie oświadczenia o przyjęciu dotacji na rok 2022 r. Kwota otrzymanej dotacji wynosi
51 330,00 zł (całkowita wartość zadania 127 000,00 zł).
6. Dział projektów:
1) analiza ogłoszenia o konkursie ofert oraz sporządzenie i złożenie oferty w ramach Programu
Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - Edycja 2022;
2) analiza ogłoszenia o konkursie ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu
Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”;
3) analiza Programu Gmina Przyjazna Seniorom (ogólnopolska karta seniora);
4) analiza innowacji społecznej pn. „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”;
5) analiza konkursu ofert dla organizacji pozarządowych;
6) weryfikacja protokołów przekazania sprzętu w ramach zakończenia trwałości projektu pn. „Większe
perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum”
(we współpracy z informatykiem MGOPS w Sztumie);
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7) kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej PUW w Gdańsku w celu uzyskania informacji o ofertach,
które zostały przekazane przez PUW w Gdańsku do dalszej oceny w ramach konkursu „Od
zależności ku samodzielności” – edycja 2022 r. – OFERTA MIASTA I GMINY SZTUM ZOSTAŁA
PRZEKAZANA DO DALSZEJ OCENY NA ETAPIE OGÓLNOPOLSKIM.
8) sporządzenie Zarządzenia powołującego zespoły zadaniowe i zespół wdrożeniowy do
przygotowania raportu z realizacji Strategii Integracji (…) za 2021 rok, przygotowanie szablonu
raportu;
9) sporządzenie zestawienie dot. realizowanych projektów w 2021 roku przez MGOPS w Sztumie dla
Referatu ZR.
7. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy
Sztum wydano 3113 Kart tradycyjnych. Liczba rodzin, które otrzymały SKDR wynosi 930.
8. Teleopieka, tzw. „Guzik życia” – 9 osób.
9. „Koperta życia” – 247 osób.
10.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021:
1. monitorowanie 5 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, motywując do podjęcia leczenia;
2. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) zostały zgłoszone
4 osoby;
3. wobec 18 osób prowadzenie postępowania o leczenie odwykowe;
4. organizacja 2 wspólnych oraz 5 indywidualnych posiedzeń GKRPA;
5. Punk Konsultacyjny „Krokus” świadczy porady prawnika, psychologa, psychologa dziecięcego,
terapeuty ds. uzależnień. Udzielono 51 porad;
6. wydano 3 pozytywne opinie o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
7. sporządzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum za 2021
rok, w tym z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie.
11.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie (GZI):
1) wszczęcie 5 procedur „Niebieskie Karty”;
2) zwołanie 22 grup roboczych w celu podjęcia działań na rzecz rodzin, w których stwierdzono
zjawisko przemocy;
3) praca z rodzinami, gdzie dochodzi do przemocy we współpracy z przedstawicielami GZI oraz
członkami grup roboczych – 15 rodzin;
4) prowadzenie „Niebieskich Kart”, gdzie osobami doznającymi przemocy są dzieci – 2;
5) sporządzenie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Sztum na lata 2021-2025 za rok
2021, w tym z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie;
6) sporządzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy
Sztum na lata 2022-2025;
7) w dniu 16 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie.
12.
Dział Realizacji Zadań Zleconych
1) w okresie międzysesyjnym Dział Realizacji Zadań Zleconych przyjął ogółem: 394 wnioski, wydał
430 decyzji/ informacji administracyjnych, obsłużył łącznie 389 osób;
2) wysokość wypłaconych wszystkich świadczeń w miesiącu lutym 2022 r. wyniosła: 2.201.939,96 zł;
3) wydano 4 zaświadczenia do wniosku o „czyste powietrze” o wysokości przeciętnego miesięcznego
dochodu przypadającego na członka gospodarstwa domowego;
4) Liczba świadczeniobiorców otrzymujących wypłaty na przykładzie m-ca lutego 2022 r.:
a) zasiłki rodzinne
393 osoby
b) świadczenie rodzicielskie
5 osób
c) jednorazowa zapomoga
5 osób
d) świadczenia opiekuńcze
795 osób
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e) fundusz alimentacyjny
126 osób
f) dodatki mieszkaniowe i energetyczne
275 osób
g) świadczenie wychowawcze
2990 dzieci
13.
Dział Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług.
1) sporządzono 133 decyzje administracyjne w zakresie świadczeń z pomocy społecznej;
2) przeprowadzono 118 wywiadów środowiskowych. Od dnia 01.01.2022 r. przeprowadzono 467
wywiadów;
3) W okresie międzysesyjnym z pomocy finansowej skorzystało 219 rodzin (388 osób w rodzinie) oraz
z pomocy niefinansowej 186 rodzin (473 osoby w rodzinie). W roku 2022 r. z pomocy finansowej
i niefinansowej skorzystało 351 rodzin, tj. 701 osób w rodzinie, a świadczenie przyznane decyzją
miało 359 osób;
4) w schroniskach przebywało 10 osób;
5) 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;
6) w DPS przebywało 12 mieszkańców MiG Sztum, a w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie
(RDP) przebywało 8 podopiecznych (w tym 6 z terenu naszej gminy). Pozyskano 75 600 zł na
częściowe sfinansowanie usług opiekuńczych zapewnionych w Rodzinnym Domu Pomocy
w Postolinie, w którym przebywają nasi mieszkańcy;
7) z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 17 osób, natomiast w formie specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 9 osób;
8) ze wsparcia w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie korzystało 15 seniorów;
9) z terapii prowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie (ŚDS) korzystało
19 niepełnoprawnych osób;
10) dożywianie – wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. W okresie
międzysesyjnym decyzją administracyjną posiłki miało przyznane 150 osób, w tym:
a) 43 dzieci w wieku 0-7 lat,
b) 98 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
c) 9 pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej;
11) ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych objęto 17 osób;
12) bieżące wprowadzanie pracy socjalnej do Systemu Pomost. Świadczenie pracy socjalnej za okres
międzysesyjny: 83. Od początku 2022 r.: 86 rodzin (134 osoby), wyłącznie praca socjalna 40 rodzin
(61 osób);
13) udział pracowników socjalnych w posiedzeniach grup roboczych w ramach Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego (w okresie międzysesyjnym odbyło się 22 grupy robocze). Bieżący kontakt
z rodzinami i wizytacje w miejscu zamieszkania, gdzie wszczęta jest procedura Niebieskie Karty –
w okresie międzysesyjnym prowadzona była w 15 rodzinach;
14) weryfikacja rodzin do objęcia wsparciem w formie asystenta rodziny. Obecnie zatrudnionych jest
3 asystentów rodziny, którzy udzielają wsparcia 21 rodzinom, w tym 1 asystent w ramach projektu
„Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”;
15) w pieczy zastępczej w miesiącu lutym 2022 r. umieszczonych było 34 dzieci, w tym 23
w zawodowej lub spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz 11 dzieci w Domu dla Dzieci. Odpłatność
za rodzinę zastępczą za miesiąc luty 2022 r. wyniosła 11.959,05 zł, natomiast za pobyt w Domu
Dziecka 13.281,78 zł;
16) przygotowanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
17) sporządzenie aneksu do umowy z ŚDS w Czerninie w związku ze zwiększeniem środków na
przedmiotowe działanie;
18) przygotowanie i przesłanie sprawozdania jednorazowego w CAS dot. asystenta rodziny;
19) przygotowanie danych do Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 r;
20) przygotowanie sprawozdania z realizacji gminnego programu wspierania rodziny w mieście i gminie
Sztum na lata 2019 – 2021 r. za 2021 rok;
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21) wytypowanie kobiet dotkniętych problemem przemocy oraz przekazywanie pudełek SHOEBOX;
22) działania związane z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, dostawa żywności
w dniu 16.02.2022 r., wydawanie skierowań. Wydanych został skierowań dla 366 osób (pozostało
wolnych skierowań dla 14 osób).
23) przygotowywanie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”;
24) praca nad raportem z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych za
2021 r;
25) działania związane z programem „Korpus Wsparcia Seniorów”, przygotowanie kalkulacji wydatków
w ramach programu, przygotowanie załącznika do uchwały w sprawie przyjęcia programu
osłonowego KWS, przygotowanie i przesłanie zapotrzebowania (łącznie zapotrzebowano 26 000 zł,
w tym 6 000 zł moduł I + 20 000 zł moduł II. Otrzymano dotację zgodnie z zapotrzebowaniem;
26) przygotowanie sprawozdania z zamówień publicznych za 2021 r;
27) działania na rzecz uchodźców z Ukrainy, w tym m.in.:
a) prowadzenie spisu lokali prywatnych, w których mieszkańcy Sztumu są chętni przyjąć obywateli
Ukrainy. Weryfikacja lokali przez pracowników socjalnych. Stały kontakt tel. z rodzinami
oferującymi miejsce zamieszkania dla uchodźców;
b) organizacja miejsca schronienia dla osób przybywających do Sztumu z Ukrainy (zarówno w lokalach
prywatnych, jak i zbiorowego zakwaterowania). Koordynacja zmiany miejsca zamieszkania;
c) sporządzanie dziennych raportów liczby obywateli Ukrainy przybywających na teren Sztumu
(z uwzględnieniem ich relokacji). Na terenie MiG Sztum na dzień 28.03.2022 r. przebywa 266
obywateli Ukrainy, w tym 139 dzieci;
d) wprowadzenie porad psychologicznych- dyżur psychologa w każdy wtorek w godz. 11:30-15:30
oraz w razie konieczności możliwość telefonicznej porady;
e) obsługa interesantów z Ukrainy, w tym przyjmowanie wniosków o jednorazowe świadczenie 300 zł,
posiłków w szkole oraz na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców u osób fizycznych;
f) pomoc w napisaniu wniosku do Sądu o ustalenie opiekuna tymczasowego dla nieletnich obywateli
Ukrainy;
g) prowadzenie punktu przyjmowania i wydawania art. spożywczych, higienicznych, produktów
chemicznych, odzieży i obuwia, zabawek, pościeli, wózków itp. na targowisku miejskim w Sztumie.
Dyżury pełnią pracownicy MGOPS w Sztumie oraz wolontariusze (w tym seniorzy z Klubu
Senior+).
h) pozyskiwanie darczyńców.

VI. W ZAKRESIE OŚWIATY:
I.

Realizacja projektów i programów edukacyjnych
1. RPO WP 2014-2020 Projekt pn. Pomorskie Żagle Wiedzy – kształtowanie kompetencji
kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP
na lata 2014-2020.
Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkół podstawowych poprzez kompleksowe
wspomaganie rozwoju pięciu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Miasto i Gmina Sztum, rozumiane jako ścisłe zespolenie systemu wsparcia nauczycieli ze
zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły.
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W ramach działań zaplanowano organizację zajęć pozalekcyjnych i warsztatów
kształtujących kompetencje kluczowe dla 70 uczniów w oparciu o treści edukacji morskiej
i żeglarskiej, organizację zajęć z doradztwa zawodowego promujących zawody związane
z branżą morską i nadmorskim położeniem regionu, organizację praktycznych zajęć
żeglarskich oraz wyjazdów edukacyjnych do instytucji związanych z edukacją morską
i żeglarską, organizację wydarzeń i festynów koncentrujących się wokół treści morskich,
a także organizację szkoleń doskonalących oraz sieci współpracy i doskonalenia dla 9 n-li
w zakresie stosowania nowoczesnych metod i form pracy z elementami TIK ukierunkowanych
na rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów poprzez Edukację morską i żeglarską.
Okres realizacji projektu: 01.06.2021 roku – 31.12.2022 roku. Całkowita wartość projektu
wynosi 197 400,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie 187 530,00 zł.
W okresie międzysesyjnym w ramach projektu:
 realizowano zajęcia pozalekcyjne i warsztaty kształtujące kompetencje kluczowe
uczniów, zajęcia z doradztwa zawodowego promujących zawody związane z branżą
morską w pięciu Szkołach Podstawowych w Gminie Sztum, tj. w Szkole Podstawowej
w Sztumie, w Szkole Podstawowej w Czerninie, w Szkole Podstawowej w Gościszewie
i w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi;
 organizowano warsztaty z doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych.
Przedmiotem warsztatów była prezentacja zawodu żeglarza oraz spotkanie
z przedstawicielem zawodu, który zapoznał młodzieży ze ścieżką kariery oraz
możliwościami pracy w tym zawodzie. Spotkania zrealizowano w 5 szkołach
podstawowych, dla łącznie 70 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 miesięczny harmonogram realizacji zadań projektów gminnych;
 zakupiono tablice wolnostojące modułowe i gabloty służące do prezentacji wykonanych
prac w ramach zajęć pozalekcyjnych pn.: „Koło Przyjaciele wody” oraz zakup antyram
służących do prezentacji efektów prac w trakcie wydarzenia edukacyjnego pn.: „Festiwal
nauki” w ramach projektu;
 realizowano szkolenie pn.: „Praca metodą projektu z elementami TIK” dla nauczycieli
szkół podstawowych w dniu 08.03.2022 roku. W szkoleniu udział wzięło 9 nauczycieli
z 5 szkół podstawowych;
 przeprowadzono postępowanie zamówienia publicznego i wyłoniono wykonawcę na
zakup i dostawę materiałów biurowych i plastycznych do Ośrodków Wychowania
Przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Sztum;
Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca Moje Bambino Sp. z o.o. na kwotę 7 437,55
zł brutto;
 rozliczono realizację zajęć w okresie rozliczeniowych od 03.01.2022 roku do
11.03.2022 roku;
 złożono aktualizację harmonogramu płatności;
 złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku wniosek o zmianę wniosku
o dofinansowanie.
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2.

RPO WP 2014-2020 Projekt pn. Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości
edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP
na lata 2014-2020.
Celem projektu będzie zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej poprzez
utworzenie miejsc przedszkolnych dla 15 dzieci 3-4 letnich i zapewnienie atrakcyjnej,
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w siedmiu Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego,
dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum. W ramach działań
zaplanowana została organizacja zajęć specjalistycznych oraz zajęć rozwijających
kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, a także organizacja szkoleń dla 15 n-li
w zakresie doskonalenia umiejętności posługiwania się TIK oraz stosowania nowoczesnych
metod i form pracy.
Okres realizacji projektu: 01.06.2021roku – 30.06.2023 roku.
Całkowita wartość projektu wynosi 960 838,46 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie
816 712,69 zł.
W okresie międzysesyjnym w ramach projektu:
 realizowano zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w Punkcie
Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie;
 realizowano specjalistyczne zajęcia i zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz
umiejętności uniwersalne w siedmiu Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego, tj.
w Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Kubusia Puchatka
w Sztumie, w Zespole Szkół Publicznym Przedszkolu w Czerninie, w Zespole Szkół
Publicznym Przedszkolu w Gościszewie, w Oddziale Przedszkolnym w Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi, w Publicznym Punkcie Przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi, w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2
w Sztumie oraz w nowo utworzonym Publicznym Punkcie Przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Sztumie;
 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 Publicznym Punkcie
Przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie;
 przeprowadzono postępowanie zamówienia publicznego i wyłoniono wykonawcę na
zakup i dostawę mebli przedszkolnych do Publicznego Punktu Przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie, planowana wartość
zamówienia wynosi 20 537,31 zł brutto;
 przeprowadzono postępowanie zamówienia publicznego i wyłoniono wykonawcę na
zakup i dostawę materiałów biurowych i plastycznych do Ośrodków Wychowania
Przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Sztum; planowana
wartość zamówienia wynosi 21 254,47 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;
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3.

rozliczenie realizacji zajęć w okresie rozliczeniowych od 14.02 do 18.03.2022 roku;
przeprowadzono postępowanie zamówienia publicznego i wyłoniono wykonawcę
realizacji usługi szkolenia pn.: „Muzykoterapia w pracy z dzieckiem. Kształtowanie
prozdrowotnych odruchów stymulowanych muzyką” dla nauczycieli wychowania
przedszkolnego. Realizacja szkolenia nastąpi w dniu 02.04.2022 roku. W szkoleniu
uczestniczyć będzie 15 nauczycieli z 5 ośrodków wychowania przedszkolnego;
złożono aktualizację harmonogramu płatności.

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata
2021-2025”.
Miasto i Gmina Sztum w roku 2022 otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 500,00 zł na
zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego. Obecnie
oczekujemy na podpisanie umowy na dofinansowanie.
Nazwa placówki wychowania
przedszkolnego, szkoły, biblioteki
pedagogicznej
Zespół Szkół Publiczne Przedszkole w
Czerninie
Zespół Szkół Publiczne Przedszkole w
Gościszewie

Kwota
Koszt wnioskowana Finansowy
całkowity z Priorytetu wkład własny
3
3 750,00
3 000,00 zł
750,00 zł
zł
1 875,00
1 500,00 zł
375,00 zł
zł

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.
Miasto i Gmina Sztum otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w kwocie 34
840,00 zł, całkowita wartość zadania to 47 815,00 zł.
Program polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 zgłoszonych przez
dyrektorów szkół, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami
edukacyjnymi.
5. Rezerwa oświatowa 2022 Dofinansowanie organizacji zajęć specjalistycznych.
W ramach programu szkoły podstawowe otrzymały 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 są realizowane w okresie od
1 marca 2022 roku do 20 grudnia 2022 roku.
Planowana całkowita wartość zadania 55 963 zł. Planowana liczba godzin zajęć ogółem 875
godzin zajęć.
6. 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
4.
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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.:
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.

7.

8.

II.

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.
W okresie międzysesyjnym przygotowano uzupełnienia do ww. wniosków w związku z ich
oceną prowadzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
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 1 262 500,00 zł.
W okresie międzysesyjnym podpisano umowę o dofinansowanie i pracowano nad
przygotowaniem Opisu przedmiotu zamówienia na sprzęt komputerowy.
Fundusz Rozwoju Przewozów Autokarowych
Realizowano zadania związane z opracowaniem koncepcji organizacji przewozów
publicznych na terenie gminy Sztum m.in.: przygotowano projekt umowy oraz symulacje
finansową.

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:
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 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 zapotrzebowanie na środki
finansowe na stypendia i zasiłki szkolne. Planowana kwota dotacji na okres od stycznia do
czerwca 2022 roku to 39 200,00 zł, w tym środki własne 9 800,00 zł. Wydano decyzję
administracyjną w sprawie odmowy prawa do ubiegania się stypendium szkolne z powodu
przekroczenia kryterium dochodowego.
3. Sprawdzono rozliczenia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw dla wszystkich
jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum za
miesiące: luty i marzec 2022 roku.
4. Ogłoszono konkursy na stanowiska:
1) Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła Ii W Sztumie
2) Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza W Sztumie
3) Dyrektora Publicznego Przedszkola Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia
Puchatka W Sztumie.
Termin złożenia ofert upływa 31 marca 2022 roku, konkurs jest planowany na 13 kwietnia
2022 roku. Wystąpiono do Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców, Związków zawodowych
oraz do Kuratorium Oświaty o wytypowanie przedstawicieli do komisji konkursowych.
9. Przygotowano zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
publicznych innych form wychowania przedszkolnego z terenu Miasta i Gminy Sztum na rok
szkolny 2021/2022.
10. Rozpoczęto przygotowania do etapu gminnego konkursu historycznego o zamkach
gotyckich. Organizatorem jest Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”. Konkurs
kierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z 14 gmin należących do
Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”. W finale konkursu we Ostródzie udział
wezmą zwycięzcy pierwszego i drugiego miejsca, wyłonieni podczas etapu gminnego na
terenie poszczególnych gmin.
III.

Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
 28.02.2022 roku – uczennice klasy VIIIC Marcelina Baźmierowska i Julia Strąk
oraz uczniowie klasy VIIB Bartosz Klonowski i Michał Serkowski otrzymali
podziękowanie za udział w Wojewódzkim Etapie Europejskiego Quizu Finansowego.
 01.03.2022 roku – uczniowie uczestniczący w zajęciach rozwijających kompetencje
emocjonalno-społeczne zapoznali się z podstawowymi zasadami zarządzania finansami
i zrealizowali jeden z proponowanych tematów w ramach projektu „Finansiaki”, którego
pomysłodawcą jest Bank Santander. Uczniowie zagrali w grę „Mistrzowie
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oszczędzania”-uczyli się właściwie inwestować, oszczędzać, podejmować trafne decyzje
zakupowe oraz doskonalili komunikowanie się w zespole oraz rozwijali umiejętność
rozumowania i wnioskowania.
02.03.2022 roku – klasy IV w ramach lekcji plastyki poznały wystawę malarstwa
i grafiki w Sztumskim Centrum Kultury.
03.03.2022 roku – w ramach doradztwa zawodowego rozpoczął się projekt „Zawodowe
Drzewo Genealogiczne Mojej Rodziny”. Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy–
drzewa genealogicznego ze wskazaniem historii zawodowej pracy i zadań
wykonywanych przez członków rodziny.
04.03.2022 roku – rozstrzygnięto szkolny konkurs plastyczny „112-Ten Numer Ratuje
Życie”
07.03.2022 roku – w ramach Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych
uczniowie klas VIIIa uczestniczyli w prelekcji pracownika biura edukacji IPN,
dotyczącej historii żołnierzy niezłomnych i działalności komunistycznego aparatu
bezpieczeństwa.
07.03.2022 roku – Centrum Rozwoju Talentów przygotowało dla uczniów webinarium
pt. „Odnajdź się na mapie szkół i zawodów”, w którym uczestniczyły klasy VIIIb i VIIIe.
Wydarzenie miało na celu uzmysłowić uczniom, że technikum i szkoła branżowa może
stanowić dobry wybór. Praktyczna nauka zawodu umożliwia dobry start na początku
kariery zawodowej, a jednocześnie staje się doskonałą podbudową pod wymarzony
kierunek studiów.
08–10.03.2022 roku – odbyły się egzaminy próbne klas ósmych z języka polskiego,
matematyki, języka angielskiego.
08.03.2022 roku – w ramach święta Dnia Kobiet:
1) klasa IIc wykonała plakaty przybliżające sylwetki kilku wspaniałych kobiet;
2) klasa IIIa mieli wzięła udział w warsztatach małego chemika, które przeprowadziło
Centrum Edukacji SmartLab. Uczniowie poznali tajemnice zapachów i stworzyli przy
użyciu tradycyjnych receptur swoją unikalną kompozycję zapachową na wybraną
okazję.
08.03.2022 roku – uczniowie klas pierwszych wzięli udział w akcji „Jedna zabawka dla
kolegi z Ukrainy". Zgromadzone zabawki trafiły do dzieci z Ukrainy.
07 i 10.03.2022 roku – uczniowie klas VIId, VIIIa i VIIId uczestniczyli w realizacji
projektu „Blue Generation”, którego inicjatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Przedsiębiorczego. Celem projektu jest inspirowanie i angażowanie młodych ludzi do
podjęcia pracy w jednym z obszarów na jakich działa Niebieska Gospodarka: turystyka
przybrzeżna, akwakultura, energia oceaniczna, biotechnologia morska, budowa
i konserwacja statków, gospodarstwa rybne i transport morski, jak również wszystkich
dziedzin pokrewnych i blisko związanych z turystyką morską. Osoby biorące udział
w projekcie i które uczestniczyły w spotkaniu informacyjnym, mają możliwość
korzystania z bezpłatnych działań w projekcie, jakimi są: spotkania z doradcą
zawodowym, możliwość wyjazdu na krajową i międzynarodową wizytę studyjną,
darmowe korzystanie z platformy stworzonej w ramach projektu, gdzie można znaleźć
oferty pracy, stażu lub szkolenia.
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11.03.2022 roku – udział uczniów: Cypriana Piróga, Macieja Kopczyńskiego
i Stanisława Raczkowskiego w eliminacjach Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.
11.03.2022 roku – uczniowie klas IIa i IIIa uczestniczyli w lekcji online Bezpieczna
Szkoła Krokodylka Tirka prowadzonej przez Inspektora Transportu Drogowego
z Warszawy. Zostały omówione przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Uczniowie przypomnieli sobie zasady poruszania się po drogach i stosowanie się do
sygnalizacji świetlnej. Dowiedzieli się, jak zachowywać się podczas podróży
samochodem, autobusem, a w szczególności konieczności i sposobie stosowania pasów
bezpieczeństwa. Na spotkaniu zwrócono również uwagę na konieczność noszenia
elementów odblaskowych. Uczniowie podczas zajęć wykazali się znajomością numerów
służb ratunkowych oraz umiejętnością ich powiadamiania.
14.03.2022 roku – uczniowie klasy VIIIc wzięli udział w spotkaniu z pedagogiem
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie. Młodzież dowiedziała się jakie
należy zdobyć wykształcenie, aby pracować w zawodzie pedagoga ponadto jakie należy
posiadać predyspozycje zawodowe, jakie są możliwości zatrudnienia, zarobki i status
społeczny.
14.03.2022 roku – klasa Ib obchodziła Dzień Matematyki. Dzieci przystąpiły do
ogólnopolskiego projektu „Natalka i Antek w Świecie Wielkiej Matematyki”.
15.03.2022 roku – odbyło się webinarium "Moje dziecko wybiera szkołę - co warto
wiedzieć", w którym mogli wziąć udział rodzice i nauczyciele. Webinarium
przygotowało Centrum Rozwoju Talentów. Priorytetem Centrum jest pomoc
w budowaniu mocnych stron i wspieraniu rozwoju talentów oraz uczeniu umiejętności,
które podnoszą wiarę we własne siły. Tworzy sieć praktycznej współpracy pomiędzy
służbami zatrudnienia a instytucjami oświatowymi i pracodawcami dla tworzenia
wspólnej wartości jaką jest wykorzystanie potencjału talentów na rynku pracy.
15.03.2022 roku – w ramach obchodów Dni Mózgu uczniowie uczestniczący w zajęciach
rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne wzięli udział w webinarze pt. „Jak
uczy się... mózg”. Dr Wojciech Glac pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego
opowiedział uczniom, jak skutecznie się uczyć, wykorzystując wiedzę i o tym, jak i kiedy
uczy się mózg oraz jak wykorzystywać potencjał mózgu.
16 marca 2022 roku – odbyły się szkolne eliminacje do konkursu recytatorskiego Złote
Usta. Spośród 18 uczestników wyłoniono 6 finalistów, którzy wezmą udział w kolejnym
etapie konkursu. W dalszą podróż wyruszą: Kornelia Bieniek 2b, Maja Kazimierczak
2c, Katarzyna Machnikowska 3b, Antonina Lik 3b, Feliks Kubacki 3a, Hanna
Wiśniewska 3a.
17.03.2022 roku – uczniowie wraz z nauczycielem z Zespołu Szkół im. Jana
Kasprowicza w Sztumie zaprezentowali ofertę edukacyjną na nowy rok szkolny. Przed
uczniami klas ósmych decyzja o wyborze dalszej drogi edukacyjnej. W dokonaniu
właściwego wyboru pomóc mogą wizyty przedstawicieli szkół ponadpodstawowych.
18.03.2022 roku – odbyła się szkolna akcja „Dzień bez plecaka”, której celem było
rozwijanie kreatywności uczniów, którzy przynosili książki w walizkach, koszykach,
wiaderkach, a nawet transporterze dla kota i w wielu innych „opakowaniach”,
niekoniecznie przewidzianych dla szkolnych podręczników.
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18.03.2022 roku – uczniowie uczęszczający na zajęcia rozwijające kompetencje
emocjonalno-społeczne zrealizowali scenariusz lekcji przygotowany przez
Ogólnopolską Sieć Edukacyjną „Śpiąca Królewna – #FOMO”. Temat przewodni lekcji
nawiązuje do problemu zbytniego zanurzenia młodzieży w wirtualnym świecie
i przywiązania do urządzeń cyfrowych. Uczniowie zapoznali się ze skutkami spędzania
wielu godzin w Internecie lub przed ekranem smartfona. Śpiąca Królewna
zaabsorbowana wirtualnym życiem zapomniała, co dzieje się poza siecią. Zadaniem
uczniów było przygotowanie dla niej planu pomocnego w odnalezieniu równowagi
między światem online i offline. Przy okazji sami będą mogli z niego skorzystać, jeśli
poczują, że też zbyt wiele czasu spędzają w internecie.
18.03.2022 roku – rozstrzygnięcie szkolnego konkursu dla klas 1-8 "Bezpiecznie mamy,
bo ryzyko upadków znamy" oraz wystawa pokonkursowa. Nagrodzono wszystkich
uczestników.
21.03.2022 roku – w ramach Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa uczniowie
dołączyli do Zespołu Kolorowych Skarpetek okazując solidarność z osobami z zespołem
Downa. Kolorowe skarpetki nie do pary uważane są za wyjątkowe i sprawiają, że
właściciel wyróżnia się w tłumie. Tak samo na co dzień czują się osoby z zespołem
Downa – odmienne na tle jednolitego tłumu.
21.03.2022 roku – odbył się koncert z muzyką ilustracyjną „O krasnoludkach i o sierotce
Marysi” w roli głównej Maria Konopnicka z baśnią. W ramach koncertu omówiono
budowę fletu poprzecznego.
22.03.2022 roku – z okazji Światowego Dnia Wody uczniowie w ramach zadań
klasowych przygotowali plakaty promujące oszczędzanie wody.
22.03.2022 roku – uczniowie klas ósmych uczestniczyli online w Dniach Otwartych
Politechniki Gdańskiej. Obejrzeli wirtualną wycieczkę po PG oraz wysłuchali
webinarium: Co się dzieje w przeglądarce, gdy przeglądasz serwisy www. Celem
webinarium było wyjaśnienie i zaprezentowanie, w jaki sposób zasoby internetowe są
pobierane z serwerów www.
22.03.2022 roku – klasa Ib w ramach Światowego Dnia Wody klasa 1b obejrzała film
edukacyjny o wodzie, który potwierdził, że wody pitnej na świecie mamy bardzo mało
i to od nas zależą jej zasoby. Spotkała się z foczką Britką i jej przyjaciółmi: mewą Ewą
i Dorszem Dorianem w ramach udziału w akcji edukacyjnej marki Brita – „Filtrujemy
dla Bałtyku". Otrzymała Certyfikaty przyjaciół Britki, które są dowodem na to, że dzieci
wiedzą, jak i dlaczego należy dbać o wody Bałtyku i jakie są sposoby na ograniczenie
produkcji plastiku. Potem klasa zamieniła się w prawdziwe laboratorium doświadczeń,
której głównym bohaterem była woda.
23.03.2022 roku – w ramach realizacji projektu Pomorskie Żagle Wiedzy odwiedził
uczniów kpt. Tomasz Sobieszczański-słynny żeglarz i znakomity gawędziarz. Kapitan
słynnego „Lobo del Mar” podzielił się z młodymi słuchaczami własnymi
doświadczeniami z rejsów, których na przestrzeni kilkudziesięciu lat odbył setki,
docierając do najdalszych zakątków naszego globu. Uczniowie obejrzeli filmy z wypraw
gościa. Wśród przywołanych przez żeglarza przygód było m.in. spotkanie ze
współczesnymi piratami.

31 | S t r o n a

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





2.

24.03.2022 roku – uczniowie klas 7e i 8a spotkali się z p.Iwoną Czeszejko-Sochacką –
artystką malarką, która opowiadała o swojej twórczości, pasjach, zainteresowaniach
i szkołach jakie ukończyła. Zaprezentowała na spotkaniu swoje obrazy i opowiedziała,
jak i kiedy maluje. Zajęcia odbyły się w ramach spotkań ”Marzec miesiącem Kobiet”.
28.03.2022 roku – z okazji kolejnej gali oscarowej zakładamy suknię wieczorową,
ekstrawagancki garnitur, kolię z diamentów, aby poczuć się jak gwiazda filmowa na
czerwonym dywanie.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:
 28.02. - 03.03.2022 roku – zajęcia profilaktyczne Nasze serca dla Ukrainy. Jak dbać
o siebie i wspierać dzieci w tym trudnym czasie - rozmowa na temat dobra, wartości oraz
szacunku wobec innych narodów w obliczu obecnej sytuacji w Ukrainie.
 01.03.2022 roku – udział w mentoringu w ramach projektu „Wiem i działam – Szkoła
Demokracji”.
 02-04.03.2022 roku – Próbne egzaminy ósmoklasistów.
 02.03.2022 roku – szkolenie dla nauczycieli – Laboratoria Przyszłości.
 03.03.2022 roku – udział w konkursie pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sportu
oraz komitetu olimpijskiego PHO3NIX ACTIVE SCHOOL.
 05.03.2022 roku – Szkolne obchody Dnia Obsługi.
 07.03.2022 roku – odbył się szkolny konkurs na Super Kobietę i Super Mężczyznę.
 08.03.2022 roku – Szkolne obchody Dnia Kobiet.
 08.03.2022 roku – wyjazd klas 2 do Szkoły Łacińskiej – zajęcia edukacyjne z zakresu
kodowania i astronomii.
 09.03.2022 roku – odbyła się wycieczka do Malborka do Szkoły Łacińskiej i na
lodowisko – klasa 4b i 7d.
 09.03.2022 roku – udział w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik.
 09.03.2022 roku – wycieczka klasy 5b do Zakładu Aktywności Zawodowej.
 10.03.2022 roku – Szkolne obchody Dnia Mężczyzny.
 10.03.2022 roku – wycieczka klasy 7a na lodowisko w Malborku.
 11.03.2022 roku – wycieczka klasy 6a na lodowisko w Malborku.
 11.03.2022 roku – udział w koleżeńskich zawodach w koszykówkę w Mikołajkach
Pomorskich.
 11.03.2022 roku – wycieczka do Szkoły Łacińskiej i na lodowisko w Malborku – klasa
4a i 4c.
 12.03.2022 roku – zbiórka przyborów szkolnych dla nowych uczniów z Ukrainy.
 14.03.2022 roku – wyjazd klasy 1 do Gdańska na spektakl "Trudne Pytania - Musical
o sile ludzkich marzeń".
 15.03.2022 roku – Wyjazd na lodowisko do Malborka – klasa 6b.
 16.03.2022 roku – odbyło się spotkanie klasy 5b z Policjantem.
 16.03.2022 roku – odbył się kiermasz ciast – zbiórka dla Ukrainy.
 16.03.2022 roku – udział klas ósmych w spotkaniu z przedstawicielami Zespołu Szkół
im. Kasprowicza w Sztumie dotyczącym wyboru szkoły.
 16.03.2022 roku – Szkolny konkurs ortograficzny „Z miłości do języka”.
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17.03.2022 roku – Dzień poezji
17.03.2022 roku – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2022”.
21.03.2022 roku – Pierwszy dzień wiosny – zajęcia kulinarne, eksperymenty z wodą –
bańki.

Zespół Szkół w Czerninie:
 uczniowie klas I-III brali udział w konkursie plastycznym pt. ,,Mój wymarzony lizak'';
 w marcu otrzymaliśmy wyniki Ogólnopolskiego Konkurs Polonistycznego „Fraszka”.
Dyplom za bardzo dobry wynik otrzymała uczennica z klasy VIII – Aleksandra
Cichacka. Wyróżnienia przyznano Mai Wesołowskiej i Sandrze Borzeszkowskiej
również z tej samej klasy;
 01.03.2022 roku – uczniowie klas 8 uczcili Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy
Wyklętych".
 16.03.2022 roku – w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Matematyki pod hasłem
Matematyka to jakiś kosmos.
 17.03.2022 roku – 28 uczniów wzięło udział w Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym Kangur. W czasie 75 minut uczniowie rozwiązywali zadania
zamknięte, które wymagały wykazania się myśleniem logicznym, pomysłowością
i wiedzą matematyczną.
 21.03.2022 roku – w ramach obchodów Pierwszego Dnia Wiosny uczniowie klas I-III
spacerowali po ulicach Czernina odstraszając zimę głośnym śpiewem i instrumentami
wykonanymi samodzielnie. Uczniowie klas IV-VIII dekorowali klasy oraz korytarze
elementami w barwach ukraińskich.
 21.03.2022 roku –w przedszkolu w ramach Dnia Wiosny odbyły się ekologiczne pokazy
mody. Elementy garderoby były wykonane z produktów przeznaczonych do recyklingu.
 14–15.03.2022 roku – uczniowie wzięli udział w wojewódzkim konkursie „Liga
Matematyczna”.
 03.2022 roku – szkoła została przygotowana na przyjęcie dzieci z Ukrainy. Nowo
przyjęci uczniowie otrzymali wyposażenie w przybory szkolne: zeszyty, piórniki,
artykuły plastyczne.
 03.2022 roku – w klasach VII - VIII przeprowadzono zajęcia w ramach Ogólnopolskiego
programu profilaktyki czerniaka, którego organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe
ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie
Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie
Badawczym. Celem programu jest: wzbogacenie wiedzy uczniów o zasady profilaktyki
czerniaka, umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry oraz różnicowanie zmian
podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady
ABCDE „czerniakowe abecadło”.
 03.2022 roku – uczniowie wraz z rodzicami uszyli przecudowne lalki, które zostaną
wystawione na licytację a cały dochód z ich sprzedaży zasili konto UNICEF.
 03.2022 roku – w świetlicy realizowany jest projekt „Dzieci mają wychodne”.
 03.2022 roku – w przedszkolu realizowany jest projekt Mali e- mocni oraz innowacja
"Świat w naszych rękach- Ekosmyki".
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03.2022 roku – w klasach I–III realizowana jest innowacja pedagogiczna dotycząca
żywienia, a w klasach IV–VIII odnośnie ochrony klimatu.
03.2022 roku – w klasie V realizowany jest projekt Pomorskie Żagle Wiedzy.
03.2022 roku – 10 uczniów otrzymało wyróżnienie w ramach konkursu plastycznego
organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych „Jak zachęcić babcię lub
dziadka do założenia konta w banku”

5.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:
 luty-marzec 2022 – w ramach projektu „Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie
jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” prowadzono zajęć
dodatkowych dla oddziału zerowego oraz zajęć dla dzieci 3 i 4 letnich.
 luty-marzec 2022 – realizacja projektu Pomorskie Żagle Wiedzy.
 luty-marzec 2022 – realizacja zajęć ze źródeł pozabudżetowych w ramach Szkolnego
Klubu Sportowego.
 23.02 – 03.03.2021 roku – udział dzieci w akcji charytatywnej „Pomagamy Ukrainie” –
zbiórka artykułów żywnościowych, środków czystości na potrzeby uchodźców.
 07.03.2022 roku – odbyła się wycieczka klas IV, V, VII do Malborka – Zielona Trasa
Zamku Malborskiego.
 11-15.03.2022 roku – odbyły się Próbne Egzaminy Ósmoklasisty.
 15.03.2022 roku – odbyła się kontrola KOWR w zakresie „Programu dla szkół”.
 16.03.2022 roku – odbyła się wycieczka klas I – III do Centrum Nauki Experyment
w Gdyni.
 17.03.2022 roku – udział uczniów w konkursie matematycznym Kangur.
 21.03.2022 roku – odbyły się zajęcia integracyjne – „Powitanie wiosny”.
 03.2022 roku – wiosenne prace porządkowe na terenie szkoły.

6.

Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie:
 23 i 25.02.2022 roku – dzieci z grupy 5-latków oraz 4-latów realizowały zajęcia w ramach
Ogólnopolskiego Programu Uczymy Dzieci Programować „Zakodowane baśnie, bajki
i bajeczki”.
 23–24.02.2022 roku – grupa 6-latków realizowała zajęcia pt.: „Przewodnik historyczny”
i „Kartograf” w ramach projektu grupowego „Poznajemy pracę naszych rodziców”.
 23.03.2022 roku – w grupie 3-latków realizowano zajęcia w ramach projektu grupowego
„W świecie emocji” – „Strach”, „Zazdrość” w oparciu o książkę „Przygody Fenka”.
 23.02.2022 roku – dzieci z grupy 5-6-latków w ramach Międzynarodowego Projektu
Czytelniczego „Magiczna Moc Bajek” zrealizowały moduł V „Tradycja”.
 24.02.2022 roku – grupa 5-latków, 6-latków i 5-6-latków obchodziły Tłusty Czwartek.
 24.02.2022 roku – dzieci z grupy 4-latków w ramach realizacji projektu edukacyjnego
„Zabawa ze sztuką” zapoznały się z techniką malowania na podkładzie w kawy.
 24.02 i 03,10,17,24.03.2022 roku – grupa 6-latków realizowała zajęcia z programu
wspierającego rozwój społeczno - emocjonalny „Sanford Harmony”.
 25.02.2022 roku –grupa 6-latków realizowała zajęcia pt. „Ziemia sztumska” w ramach
projektu „Magiczna Moc Bajek”.
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 25.02.2022 roku – grupa 5-6-latków obchodziła Dzień Niedźwiedzia Polarnego.
 25.02.2022 roku – dzieci z grupy 5-latków prowadziły obserwację przyrody
„W poszukiwaniu Wiosny” podczas wizyty w ogródku działkowym.
 25.02.2022 roku – grupa 5-latków zrealizowała temat pt. „Dbamy o aktywność fizyczną”
w ramach ogólnopolskiego programu Kubusiowi Przyjaciele Natury.
 25.02.2022 roku – grupa 5-latków obchodziła grupowy Dzień czytania książek
wykorzystując książeczki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa.
 25 i 28.02.2022 roku – dzieci z grupy 4-laków i 5-latków wykonały prace na ogólnopolski
konkurs plastyczny pt. „Mój bohater z bajki pomagajki” organizowanego przez
Przedszkole Miejskie Nr 12 w Zamościu.
 28.02.2022 roku – grupa 5-6-latków obchodziła Dzień Dinozaura.
 28.02.2022 roku – dzieci z grupy 5-latków obchodziły grupowy „Dzień naleśnika”.
 28.02.2022 roku – w grupie 6-latków odbył się grupowy konkurs wiedzy pt.: „Kosmiczny
quiz”.
 28.02.-02.03.2022 roku – dzieci z grupy 4-latków wzięły udział (online) w 3 dniowym
gimnastycznym wyzwaniu „Wielka olimpiada zwierząt” organizowanego przez Centrum
Ekspresje.
 01.03.2022 roku – grupa 4-latków realizowała zajęcia na temat „Kompromis co to
takiego?” w ramach projektu grupowego „W świecie emocji 4-latka”.
 03.03.2022 roku – „Zabytki w plenerze” – dzieci z grupy 5-6-latki odbyły spacer po
mieście w ramach realizacji tematyki kompleksowej.
 03.03.2022 roku – dzieci z grupy 4-latków realizowały zajęcia w ramach projektu
edukacyjnego „Mamo, tato wolę wodę” o tematyce „Kolorowe zagadki”.
 04.03.2022 roku – grupa 6-latków realizowała zajęcia pt.: „Praca dyrygenta” w ramach
projektu grupowego „Poznajemy pracę naszych rodziców”.
 04.03.2022 roku – dzieci z grupy 4-latów realizowały zajęcia w ramach Ogólnopolskiego
Programu Uczymy Dzieci Programować „Zakodowane przysłowie”.
 07.03.2022 roku – grupa 6-latków realizowała zajęcia pt.: „Praca w teatrze” w ramach
projektu grupowego „Poznajemy pracę naszych rodziców”.
 07.03.2022 roku – grupa 5-6-latków realizowała zajęcia na temat „Mój cień” w ramach
projektu grupowego „W świecie eksperymentów i doświadczeń”.
 07.03.2022 roku – grupa 6-latków realizowała zajęcia ruchowe w ramach projektu
grupowego „Żyjmy zdrowo na sportowo”.
 07.03.2022 roku – w grupie 5-latków odbyło się szkoleniowe zebranie z rodzicami
„Nagrody i kary dla dzieci”.
 08.03.2022 roku – grupa 5-latków, 5-6-latków i 6-latków obchodziły Dzień Kobiet.
 11.03.2022 roku – grupa 4-latków realizowała zajęcia na temat „Emocje duże i małe”
w ramach projektu grupowego „W świecie emocji 4-latka”.
 11.03.2022 roku – dzieci z grupy 5-latów realizowały zajęcia w ramach Ogólnopolskiego
Programu Uczymy Dzieci Programować „W marcu jak w garncu”.
 14.03.2022 roku – dzieci z grupy 5-6-latków w ramach realizowanej tematyki zwiedzały
sztumskie kino – teatr „Powiśle.”
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 16.03.2022 roku – grupa 5-latków odbyła wycieczkę wyjazdową do teatru w Grudziądzu.
 17-18.03.2022 roku – w grupie 3-latków w ramach współpracy z rodzicami rodzic czytał
bajkę a drugi prowadził zajęcia z demonstracją gry na gitarze.
 18.03.2022 roku – dzieci z grupy 5-6-latki obchodziły Światowy Dzień Recyklingu.
 21.03.2022 roku – realizacja ogólnoprzedszkolnego przedsięwzięcia „Zdrowo i radośnie
idziemy ku wiośnie” – obchody powitania wiosny.
 21.03.2022 roku – wszystkie grupy przedszkolne obchodziły Światowy Dzień Zespołu
Downa.
 21.03.2022 roku – rodzice ze wszystkich grup przedszkolnych przygotowali wiosenną
opaskę na głowę dla swojego dziecka w ramach realizacji ogólnoprzedszkolnego
przedsięwzięcia Obchody Dnia Wiosny.
 21.03.2022 roku – włączenie rodziców i dzieci w ogólnoprzedszkolne przedsięwzięcie
obchodów Dnia Zespołu Downa poprzez założenie dwóch różnych skarpetek.
 22.03.2022 roku – w ramach przedsięwzięcia ogólnoprzedszkolnego obchodzono Dzień
Wody.
 24.03.2022 roku – grupa 4-latków odbyła wycieczkę wyjazdową do Teatru Miniatura
w Gdańsku Wrzeszczu.
 27.03.2022 roku – grupa 5-latków w ramach realizacji Ogólnopolskiego programu
Edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury” wykonały sałatkę owocowo – warzywną.
 28.03.2022 roku – grupa 5-latków i 6-latków wyszła do Sztumskiego Centrum Kultury na
seans filmowy dla dzieci.
 28.02 i 07,15,28-29.03.2022 roku – we wszystkich grupach wiekowych zorganizowano
zebrania z rodzicami podsumowujące pracę w I półroczu.
 25.02 i 09,16,18,22.03.2022 roku – w grupie 4-latków w ramach współpracy z rodzicami
odbyły się spotkania z rodzicami, którzy czytali bajkę lub prowadzili zajęcia podczas,
których zapoznawali dzieci z wykonywanym przez siebie zawodem.
 08,09,14,16,23.03.2022 roku – siedem grup przedszkolnych w ramach realizacji projektu
Biblioteki Sztumskie Centrum Kultury „Wędrująca Biblioteczka” uczestniczyło
w zajęciach lub wypożyczało książki dla swojej grupy.

VII. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SZTUMSKIEGO
CENTRUM KULTURY
Ferie w Kinie „Powiśle” oraz Bibliotece Kwadro od 14.02-27.02.2022
23.02.2022 (środa)
11:00 Poezja jest wśród nas- pomyśl i działaj (Biblioteka Kwadro)
12:00 KINO „Sonia”
17:00 KINO „Skąd się biorą sny” wstęp wolny
24.02.2022 (czwartek)
11:00 Origami- zajęcia plastyczno-techniczne (Biblioteka Kwadro)
13:00 „Kwintesencja magii”- pokaz sceniczny iluzjonisty Łukasza Ogonowskiego uczestnika VII edycji
Mam Talent (sala widowiskowa SCK)
25.02.2022 (piątek)
11:00 Indianie- zajęcia edukacyjne oraz plastyczno-techniczne na podstawie literatury Karola Maya w 180
rocznicę urodzi pisarza (Biblioteka Kwadro)
16:00 KINO „O czym dzisiaj marzą zwierzęta”
18:00 KINO „Miłość, seks & pandemia”
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26.02.2022 (sobota)
16:00 KINO „O czym dzisiaj marzą zwierzęta”
18:00 KINO „Miłość, seks & pandemia”
27.02.2022 (niedziela)
16:00 KINO „O czym dzisiaj marzą zwierzęta”
18:00 KINO „Miłość, seks & pandemia”
4.03.2022 (piątek)
16:00 KINO „Skarb Mikołajka”
18:00 KINO „Miłość jest blisko”
5.03.2022 (sobota)
16:00 KINO „Skarb Mikołajka”
18:00 KINO „Miłość jest blisko”
6.03.2022 (niedziela)
16:30 Komedia koncertowa- Sonia Bohosiewicz „Domówka” w Sali widowiskowej SCK
7.03.2022 (poniedziałek)
18:00 KINO „Miłość jest blisko”
8.03.2022 (wtorek)
9:00 KINO „Skarb Mikołajka” seans zbiorowy dla szkoły
18:00 KINO „Z miłości do mody” wstęp wolny z okazji Dnia Kobiet
10.03.2022 (czwartek)
18:00 KINO „Mascarpone”
20:00 KINO „Wyjdź za mnie”
11.03.2022 (piątek)
9:00 KINO „Skarb Mikołajka” seans zbiorowy dla szkoły
18:00 KINO „Mascarpone”
20:00 KINO „Wyjdź za mnie”
12.03.2022 (sobota)
17:00 Koncert Charytatywny „Solidarni z Ukrainą” w Sali widowiskowej SCK
13.03.2022 (niedziela)
18:00 KINO „Mascarpone”
20:00 KINO „Wyjdź za mnie”
15.03.2022 (wtorek)
18:00 DKF „Ucieczka na srebrny glob”
17.03.2022 (czwartek)
16:00 KINO „Potworna rodzinka 2”
18:00 KINO „ Mój syn”
20:00 KINO „Krime Story. Love Story”
18.03.2022 (piątek)
16:00 KINO „Potworna rodzinka 2”
18:00 KINO „ Mój syn”
20:00 KINO „Krime Story. Love Story”
19.03.2022 (sobota)
18:00 Retransmisja opery „Halka”
20.03.2022.(niedziela)
16:00 KINO „Potworna rodzinka 2”
18:00 KINO „ Mój syn”
20:00 KINO „Krime Story. Love Story”
23.03.2022 (środa)
11:00 KINO „Śmierć Zygielbojma” seans zbiorowy dla szkoły
25.03.2022 (piątek)
9:00 KINO „Nasze magiczne Encanto” seans zbiorowy dla przedszkola
18:00 KINO „Mój dług”
20:00 KINO „Drive my car”
26.03.2022 (sobota)
10:00 Rejonowy Konkurs Recytatorski o „Złote Usta” w Bibliotece Kwadro
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18:00 KINO „Mój dług”
20:00 KINO „Drive my car”
27.03.2022 (niedziela)
10:00 Rejonowy Konkurs Recytatorski o „Złote Usta” w Bibliotece Kwadro
18:00 KINO „Mój dług”
20:00 KINO „Drive my car”
28.03.2022 (poniedziałek)
9:00 KINO „Nasze magiczne Encanto” seans zbiorowy dla przedszkola
29.03.2022 (wtorek)
18:00 DKF „Matki równoległe”
30.03.2022 (środa)
18:00 KINO „PIES”
31.03.2022 (czwartek)
18:00 KINO „PIES”

Z okazji Dnia Kobiet w świetlicach wiejskich odbyły się spotkanie:
04.03.2022r. – w Gronajnach
04.03.2022r. – w Postolinie
05.03.3022r. – w Koniecwałdzie
06.03.2022r. – w Białej Górze
06.03.2022r. – w Sztumskim Polu
08.03.2022r. – w Czerninie
08.03.2022r. – w Gościszewie
11.03.2022r. – w Nowej Wsi
12.03.2022r. – w Piekle
12.03.2022r. – w Pietrzwałdzie
Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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