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 (XLIII sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
Na dzisiejszą sesję przygotowano i skierowano pod obrady sesji 9 projektów uchwał.
W okresie sprawozdawczym podjęto decyzje, zarządzenia oraz rozstrzygnięcia w następujących
sprawach:
I.

W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:

 Zmian w budżecie gminy na 2022 rok:
Zwiększenia i zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80195 „Pozostała działalność” na podstawie Porozumienia
Nr PP MEiN/2022/DPI/679 z dnia 07.04.2022 r. przyznane zostały środki na realizację zadania
w formie dotacji celowej w kwocie 34.840 zł dochody (§2020) wydatki (grupa 1100),
z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie w roku 2022 wycieczek szkolnych
dofinansowanymi w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznań Polskę”. Całkowity koszt
przedsięwzięcia 47.815 zł, w tym dofinansowanie 34.840 zł oraz wkład własny 12.975 zł
(darowizny od rodziców na wycieczki).
2. 852 „Pomoc społeczna” rozdz.:
1) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku Nr FB-I.3111.8.2.2022.SL z dnia 04.04.2022 r. decyzją Wojewody Pomorskiego
nr 1/8.2/2022 z dnia 04.04.2022 r. zwiększono plan dotacji na 2022 r. z rezerwy celowej
budżetu państwa (poz.24) w kwocie 102 zł dochody (§2010) i wydatki (kwota 2 zł grupa
1100 i kwota 100 zł grupa 1300), z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków
energetycznych zna II kwartał 2022 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz
kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty
dotacji wypłaconych w gminie, w ramach zadań zleconych.
2) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.5.3.2022.SL z dnia
31.03.2022 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/5.3/2022 z dnia 31.03.2022r. zwiększono
plan dotacji celowej na 2022 r. z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25 w kwocie 11.000
zł dochody (§2010) i wydatki (grupa 1100), z przeznaczeniem na organizowanie
i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy
o pomocy społecznej.
3) 85295 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku Nr:
a) FB-I.3145.7.1.2022.EP z dnia 25.03.2022 r. o zatwierdzeniu planu Funduszu Pomocy
oraz o wysokości środków przekazanych na poszczególne zadania realizowane
i finansowane w ramach Funduszu Pomocy w kwocie 360.466 zł dochody (§2700)
i wydatki (kwota 352.562 zł grupa 1300 i kwota 7.904 zł grupa 1100), z przeznaczeniem
na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy.
b) PS-XI.3111.27.3.2022.BM z dnia 31.03.2022 r. dotyczące planu Funduszu Pomocy,
zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) w kwocie 3.000 zł dochody (§2700) i wydatki
(grupa 1300), z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z pomocy społecznej:
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.
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c) FB-I.3111.14.9.2022.SL z dnia 13.04.2022 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
1/14.9/2022 z dnia 13.04.2022 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2022 r. z rezerwy
celowej budżetu państwa poz. 24 w kwocie 612.000 zł dochody (§2010) i wydatki (kwota
599.760 zł grupa 1300, kwota 10.090 zł grupa 1400 i kwota 2.150 zł grupa1100),
z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
w ramach zadań zleconych.
4) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr:
a) PS-XI.3111.27.3.2022.BM z dnia 31.03.2022 r. dotyczące planu Funduszu Pomocy,
zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) w kwocie 90.000 zł dochody (§2700) i wydatki
(kwota 200 zł grupa 1100, kwota 88.200 zł grupa 1300 i kwota 1.600 zł grupa 1400),
z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z pomocy społecznej: jednorazowego
świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi.
b) PS-XI.3111.27.3.2022.BM z dnia 31.03.2022 r. dotyczące planu Funduszu Pomocy,
zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) w kwocie 90.000 zł dochody (§2700) i wydatki
(kwota 200 zł grupa 1100, kwota 88.200 zł grupa 1300 i kwota 1.600 zł grupa 1400),
z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z pomocy społecznej: jednorazowego
świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi.
5) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku Nr FB-I.3111.48.1.2022.JC z dnia 01.04.2022 r. decyzją Wojewody Pomorskiego
nr 1/48.1/2022 z dnia 01.04.2022 r. zwiększono plan dotacji celowej z rezerwy celowej
budżetu państwa poz. 26 w kwocie 39.200 zł dochody (§2030) i wydatki (grupa 1300),
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów.
6) 855 „Rodzina” rozdz. 85501 „Świadczenie wychowawcze” na podstawie pisma Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.63.2.2022.MR z dnia 13.04.2022 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1/63.2/2022 z dnia 13.04.2022 r. zwiększono plan dotacji celowej
na 2022 r. ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2022 r. kwocie 300.000 zł
dochody (§2060) i wydatki (kwota 299.010 zł grupa 1300 i kwota 990 zł grupa 1100),
z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu
Rodzina 500 plus, w ramach zadań zleconych.
Przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia”
75818 „Rezerwy ogólne i celowe” kwotę 111.000 zł (grupa 1100) w tym kwotę:

rozdz.

1. 40.000 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, w celu zapewnienia środków na realizację umowy na dostawę i montaż
mebli do pomieszczeń w budynku UMiG (sekretariat z aneksem kuchennym oraz
pomieszczenie socjalne) (grupa 1100).
2. 56.000 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90004
„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań, w celu zapewnienia środków na realizację umowy
(grupa 1100).
3. 15.000 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095
„Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, w celu zapewnienia środków na realizację umowy „Administrowanie
kąpieliskiem miejskim …” (grupa 1100).
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Przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami, w grupach i między
grupami wydatków w dziale:
1. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań kwotę 5.000 zł (grupa 1100) do rozdz. 75095 „Pozostała działalność” na
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa
1100), w celu zapewnienia środków m.in. na prowizje oraz koszty bankowe.
2. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz.:
1) 75416 „Straż gminna (miejska)” z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym
z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 230 zł (grupa 1400) na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w celu zabezpieczenia
środków na odpis ZFŚS dla SM (grupa 1100).
2) 75421 „Zarządzanie kryzysowe” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych
z realizacją ich statutowych zadań kwotę 50.000 zł (grupa 1100) do działu 852 „Pomoc
społeczna” rozdz. 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100), w celu
prawidłowego sklasyfikowania środków własnych przeznaczonych na pomoc dla
uchodźców z Ukrainy.
3. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 700 zł (grupa
1100) do rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100), w celu
zabezpieczenia środków na koszty podróży w ZS Gościszewo.
4. 926 „Kultura fizyczna rozdz. 92695 „Pozostała działalność” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 12.077 zł na wydatki
majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne na nowe zadanie pn. ”Zakup namiotu 4x8m fundusz sołecki sołectwo Gościszewo".
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. wznowił roboty budowlane. Trwają prace nawierzchniowe oraz
energetyczne.
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
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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 przystąpił do usunięcia usterek.
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.
Po kontroli instalacji przeciwpożarowej przez Straż Pożarną w Sztumie dokonano odbioru
końcowego. Wykonawcy zostały naliczone kary umowne.
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.
Ustalono z wykonawcą, że roboty budowlane rozpoczną się pod koniec kwietnia.
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.
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.
W dniu 7 kwietnia 2022 dokonano odbioru końcowego zadania.
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 – wykonywany jest szyb windowy.
Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji
1. Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg w sołectwie Czernin, w tym:
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Część I – „Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin – Ramzy Małe od ulicy Donimirskich
wraz z infrastrukturą techniczną”. Termin realizacji do 07.01.2022r.
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 zostały naliczone kary umowne.
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.
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.
Trwają prace projektowe.
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.
Uzyskano w dniu 29.03.2022r. decyzję o warunkach zabudowy – czekamy na prawomocność
decyzji. Zostanie wydłużony termin wykonania o czas na uzyskanie pozwolenia na budowę.
3.

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.
Trwają prace projektowe.
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 28 marca 2022r. odbyło się otwarcie ofert. W chwili obecnej trwa badanie ofert.
2. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę hali naprawczomagazynowo- wystawienniczej wraz z wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną
na działce nr 279/228 w Sztumie
W dniu 01 kwietnia 2022 roku odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły 3 oferty. W chwili obecnej trwa
badanie ofert.
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3. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla
Gminy Sztum w ramach zadania budżetowego Sztum circular economy - odpowiedzią na
współczesne wyzwania klimatyczne w tym: budowa hali magazynowej, utworzenie PSZOK
i zakup samochodu elektrycznego
W dniu 12.04.2022r. odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła 1 oferta. Postępowanie zostanie
unieważnione z uwagi na wysoką wartość oferty.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin – Ramzy Małe w Gminie Sztum
Zadanie otrzymało wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/1364/PolskiLad.
Prowadzone jest postepowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót.
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,
ul. Nowowiejskiego 18/3. Przygotowano dokumenty do zawarcia aktów notarialnych
odnośnie lokali: ul. Osińskiego 14/1, os. Nad Jeziorem 10/16, ul. Morawskiego 8/5, ul.
Nowowiejskiego 7/9.
2. Sprzedaż lokali w trybie przetargowym:
a) lokal mieszkalny ul. Nowowiejskiego 14F/5 – 30.03.2022 odbył się I przetarg ustny
nieograniczony – zakończony wynikiem negatywnym. II przetarg odbędzie się 18.05.2022
r. – cena wywoławcza 48 000 zł.
b) lokal mieszkalny ul. Reja 29/1 - 30.03.2022 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony –
zakończony wynikiem pozytywnym. Cena wywoławcza 65 000 zł – cena wylicytowana
105 000 zł.
3. Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym:
a) dz. 285, 288 obr. 3 Sztum, os. Na Wzgórzu – 15.04.2022 ukazało się ogłoszenie o III
przetargu ustnym nieograniczonym. Przetarg odbędzie się 24.05.2022 r.
Dz. nr 285: cena wywoławcza 119 184 zł,
dz. nr 288: cena wywoławcza 133 640 zł.
b) dz. 138/2 obr. 3 Sztum, ul. Fiszera – 08.03.2022 opublikowano ogłoszenie o III przetargu
ustnym nieograniczonym. 13.04.2022 r. odbył się przetarg – zakończony wynikiem
negatywny.
c) 19.04.2022 ukazało się ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.
138/1 obr. 3 Sztum zabudowanej budynkiem mieszkalnym ul. Kwidzyńska 4.
I przetarg odbędzie się 24.05.2022r. Cena wywoławcza 266 000 zł.
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d) dz. nr 279/212 obr. 2 Sztum, ul. Spokojna – opublikowano wykaz o przeznaczeniu do
sprzedaży.
e) dz. 148/26, 148/27, 148/28, 148/29, 148/30, 148/31, 148/32 obr. Barlewice (Czernin – Górki)
zabudowane garażami - sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców oraz w trybie
przetargowym po nieskorzystaniu z prawa pierwszeństwa przysługującego najemcom.
Zlecono wycenę nieruchomości.
f) Rozpoczęto procedurę przygotowania do sprzedaży dz. nr 325/1 obr. 2 Sztum (ul. Gdańska)
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
g) wniosek o sprzedaż dz. 119/1 obr. 1 Sztum, ul. Słoneczna został rozpatrzony pozytywnie –
dalsza procedura.
h) wniosek o sprzedaż dz. 279/2 obr. Nowa Wieś został rozpatrzony pozytywnie – dalsza
procedura.
4. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu polepszenia nieruchomości przyległych:
a) dz. nr 104/1 obr. Gronajny – ukazał się wykaz o przeznaczeniu działki do sprzedaży. Osoba
zainteresowana potwierdziła chęć nabycia działki.
b) dz. nr 147 obr. Zajezierze – wydano decyzję o wygaśnięciu użytkowania ustanowionego na
rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie. Akt notarialny odbędzie się
w maju.
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 maju 2022 r.
5. Sprzedaż prawa własności działek na rzecz użytkowników wieczystych:
a) Wpłynął wniosek użytkownika wieczystego dz. nr 326/30 obr. 2 Sztum (os. Parkowe)
zabudowanej garażem o sprzedaż działki na własność – rozpatrzenie wniosku.
b) 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 odbyło się okazanie granic. Po wprowadzeniu zmian do EGIB – dalsza
procedura.
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.
Trwają negocjacje cenowe.
b) w toku procedura nabycia dz. nr 22/13 w obr. 4 Sztum, ul. Sienkiewicza, w celu poszerzenia
drogi gminnej (zjazd z drogi krajowej). Uzyskano zgodę od właściciela.
c) 31.03.2022 odbył się akt notarialny dotyczący nabycia do gminnego zasobu nieruchomości
dz. 193/1 o pow. 0,0839 obr. Nowa Wieś, zajętej przez wodociąg oraz częściowo pod drogę
gminną, za kwotę 23 442 zł.
d) trwa 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. W toku negocjacje
cenowe.
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e) w toku procedura nabycia dz. 92/8 obr. Gronajny, zajętej pod drogę. Właściciel wyraża zgodę
na zaproponowaną cenę. Na prośbę właściciela akt notarialny odbędzie się w miesiącu
czerwcu br.
f) W maju zaplanowany został akt notarialny dotyczący nieodpłatnego nabycia od osób
prywatnych do gminnego zasobu nieruchomości dz. nr 44/1 o pow. 0,0110 ha, obr. Postolin.
Dzięki nabyciu działki 44/1 dostęp do drogi publicznej uzyska działka nr 43 stanowiąca
własność Gminy.
7. Aktualizacja bazy użytkowników wieczystych oraz osób podlegających opłacie
przekształceniowej w systemie EGW +. W związku z nowym obowiązkiem opodatkowania
opłaty przekształceniowej podatkiem VAT zachodzi konieczność wystawienia faktur od
wpływów z tytułu opłaty przekształceniowej – ok 600 faktur rocznie.
Inne:
1. Sprawa odzyskania części dz. 287/1 obr. 1 miasta Sztum, ul. Kochanowskiego zajętej przez
właściciela sąsiedniej działki. Osoba otrzymała pismo w sprawie wydania nieruchomości.
Właściciel sąsiadujący z działką gminną nie wydał gruntu we wskazanym terminie tj. do dnia
31.03.2022r. Dnia 06.04.2022 r. przeprowadzona została przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego kontrola robót budowlanych wykonanych na dz. 278/1. Trwa
przygotowanie pozwu do sądu cywilnego o wydanie nieruchomości.
2. Wpłynęło odwołanie do wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego (aktualizacja) – dot. gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przez
mieszkańca ul Kochanowskiego. W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Gdańsku.
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. Uzyskano
negatywną odpowiedź w sprawie nieodpłatnego przekazania.
4. 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. W troku przygotowanie pozwu do sądu o ustanowienie służebności.
5. Sprawa nieodpłatnego nabycia działki nr 76/3 obr. Uśnice od Krajowego Ośrodka wsparcia
Rolnictwa na cele rekreacyjno-sportowe. Uzyskano informację, że w dalszym ciągu trwa
procedura uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na nieodpłatne przekazanie
nieruchomości.
6. Rejestry VAT kupna/sprzedaży.
7. Na bieżąco udzielane są informacje o wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
opłaty przekształceniowej, wydawane są informacje o wysokości jednorazowej opłaty
przekształceniowej oraz zaświadczenia o wniesieniu opłaty.
8. Trwają prace nad aportem sieci kanalizacyjnych i sanitarnych na rzecz Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie.
9. Naliczenie kary umownej w wysokości 100 000 zł za kolejny rok niewywiązania się z warunku
zabudowy nieruchomości przy ul. Spokojnej w Sztumie. Dłużnik otrzymał wezwanie do zapłaty.
W dalszej kolejności - nadanie aktowi notarialnemu Rep. A 1719/2013 klauzuli wykonalności
i obciążenie działu IV (hipoteki) księgi wieczystej.
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Sprawy mieszkaniowe:
1. Udzielenie odpowiedzi na informację publiczną dot. zasobów mieszkaniowych gminy,
polityki mieszkaniowej, polityki remontowej, polityki czynszowej, dostępności lokali
i korzystania z instrumentów wsparcia.
2. Umieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym zestawienia danych dot. czynszów
najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego,
położonych na obszarze Gminy Sztum, za I i II półrocze 2021r.
3. Sporządzenie wniosku na rozbiórkę do Starostwa Powiatowego w Sztumie dz. nr 10/6 obr.
Zajezierze, budynek gospodarczy (dawniej ferma lisów).
4. 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.
5. Trwa wprowadzanie deklaracji mieszkańców Gminy do systemu Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków. Od 11.04.2022 do 15.04.2022 wprowadzono 61 deklaracji.
6. Trwa realizacja listy mieszkaniowej. Wskazano do najmu mieszkanie Sztum ul. Fiszera
3/2.
7. Trwa rozpatrywanie wniosków o mieszkanie.
8. Korespondencja z SR w Kwidzynie odnośnie przyznania lokalu.
9. Kontynuacja załatwiania spraw najemców dot. lokali mieszkalnych w sprawach napraw,
wymiany instalacji, wymiany stolarki, wymiany pieców, podłóg, remontów w lokalach.
10. Kontynuacja rozpatrywania wniosku o mieszkanie z tyt. bezdomności.
11. W trakcie rozpatrywania sprawa z wniosku o przedłużenie umowy najmu socjalnego –
Fiszera 1.
12. Kontynuacja realizacji projektu rozbiórki lokalu gminnego w budynku przy ul. Osińskiego 6 –
termin do 31.03.2022r. (aneks wydłużający do końca maja br.). Weryfikacja konieczności
wykonania badań geotechnicznych.
13. Kontynuacja monitorowania sprawy o stwierdzenie nabycia spadku w tym miedzy innymi:
1) postępowanie komornicze w sprawie spisu inwentarza,
2) sprawa w sądzie, skierowana do ponownego rozpatrzenia przez SR
14. Zawieszone postępowania komornicze o wykonanie eksmisji z gminnego lokalu mieszkalnego:
Jagiełły 24, Kasprowicza 1, Chopina 11AB.
Dzierżawy:
1. 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 776 deklaracji. Od 30 marca do dnia 15.04.2022
wprowadzono 31 deklaracji. Przyjmowanie interesantów w tym zakresie, udzielanie informacji
oraz wyjaśnień mieszkańcom oraz pomoc przy wypełnieniu deglacjacji na miejscu.
2. Sporządzenie protokołu dotyczącego służebności przesyłu na działce nr 279/218 obręb 2 miasta
Sztum celem budowy instalacji elektrycznej do budynku.
3. Sporządzenie protokołu dotyczącego służebności przesyłu na działce nr 279/215 obręb 2 miasta
Sztum celem budowy instalacji elektrycznej do budynku.
4. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na utworzenie wiaty śmietnikowej na
czas określony na części działki nr 505/11 obręb geodezyjny 2 miasta Sztum.
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5. Sporządzenie protokołu zdawczo odbiorczego środka trwałego na działkach nr 444/12 i 440/1
obręb 2 miasta Sztum.
6. Udział w szkoleniu dot. Ochrony praw lokatorów.
7. Opisywanie miesięcznych faktur dotyczących lokali użytkowych.
8. Sporządzono i przekazano do FB rejestry sprzedaży oraz zakupu dotyczące lokali użytkowych.
9. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na ogród przydomowy na czas
nieokreślony na część działki nr 119/1 obręb geodezyjny 1 miasta Sztum.
10. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne na czas
nieokreślony na części działki nr 136/11 i 136/12 obręb geodezyjny 2 miasta Sztum.
11. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na utworzenie wiaty śmietnikowej na
czas nieokreślony na części działki nr 532/5 obręb 2 miasta Sztum.
12. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na ogród przydomowy na czas
nieokreślony na części działki nr 386/10 obręb geodezyjny 2 miasta Sztum.
13. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na grunt pod garaż na czas
nieokreślony na części działki 56 obręb geodezyjny 4 miasta Sztum.
14. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na ogród przydomowy na czas
nieokreślony na części działki nr 148/79 obręb geodezyjny Barlewice gmina Sztum.
15. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na grunt pod garaż na czas
nieokreślony na części działki nr 148/79 obręb geodezyjny Barlewice gmina Sztum.
16. Przygotowanie uchwały na posiedzenie Rady Miejskiej w sprawie odstąpienia od obowiązki
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieokreślony
stanowiący gminny zasób nieruchomości.
17. 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 257/4 obręb geodezyjny 2 miasta
Sztum.
18. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na lokalu użytkowy na część działki
nr 133/2 obręb geodezyjny 3 miasta Sztum.
19. Sporządzenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na ogród przydomowy na części
działki nr 599/8 obręb geodezyjny 2 miasta Sztum.
20. Sporządzenie aneksu do umowy dzierżawy na czas nieokreślony z przeznaczeniem na ogród
przydomowy na części działki nr 386/10 obręb geodezyjny 2 miasta Sztum.
21. Sporządzenie aneksu do umowy dzierżawy z przeznaczeniem na ogród przydomowy na czas
nieokreślony na części działki nr 148/79 obręb geodezyjny Barlewice gmina Sztum.
22. Sporządzenie aneksu do umowy dzierżawy z przeznaczeniem na grunt pod garaż na czas
nieokreślony na części działki nr 148/79 obręb geodezyjny Barlewice gmina Sztum.
23. Sporządzenie aneksu do umowy dzierżawy z przeznaczeniem na grunt pod garaż na czas
nieokreślony na części działki nr 56 obręb geodezyjny 4 miasta Sztum.
24. Sporządzenie aneksu do umowy dzierżawy z przeznaczeniem na ogród przydomowy na czas
nieokreślony na część działki nr 119/1 obręb geodezyjny 1 miasta Sztum.
25. Sporządzenie aneksu do umowy dzierżawy z przeznaczeniem na cele rekreacyjne na czas
nieokreślony na część działki nr 136/11 i 136/12 obręb geodezyjny 3 miasta Sztum.
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26. Sporządzenie aneksu do umowy dzierżawy z przeznaczeniem na utworzenie punktu
składowania odpadów na czas nieokreślony na części działki nr 532/5 obręb geodezyjny
2 miasta Sztum.
27. Sporządzenie 8 umów dzierżawy wraz z protokołem zdawczo- odbiorczym na czas określony
z przeznaczeniem na utworzenie punktu składowania odpadów na części działki nr 505/11
obręb geodezyjny 2 miasta Sztum.
28. Sporządzono faktury miesięczne za lokale użytkowe i przesłanie faktur do najemców.
29. Weryfikacja w CEEB złożonych deklaracji. Informacja przekazywana do MOPS dla potrzeb
wypłacanych świadczeń pieniężnych po zweryfikowaniu wniosku o dodatek osłonowy.
30. Przegląd lokali mieszkalnych oraz użytkowych celem sprawdzenia użyteczności przez
przekazaniem do użytkowania dla najemców.
31. Na bieżąco udzielane są odpowiedzi na wnioski dotyczące najmu, dzierżawy gruntów Gminy.
32. 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.
2. Przygotowanie umów dzierżawy z przeznaczeniem na składowane odpadów po zakończeniu
budowy wiaty śmietnikowej przy ul. Młyńskiej.
Planowanie przestrzenne:
1. Zmiana 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.
Procedowanie uchwały na aktualnej sesji 27.04.2022r.
2. Zmiana 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 25.03.2022r.
W związku z uwzględnieniem złożonych wniosków trwają prace nad zmianami obu projektów
planów. Wykonawca złożył pismo w sprawie przedłużenia terminu umowy do dnia
23.08.2022 r. (termin ten uwzględnia czas niezbędny na wprowadzenie w projektach Zmian
planów i w Prognozie oddziaływania na środowisko zmian wynikających z wniosków, a także
wymagane terminy wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
3. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kępinie (przy ul.
Kochanowskiego)
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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 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 17.03.2022r. MGKUA
złożyła opinię do wniosku z uwagami.
W dniu 19.04.2022 r. Inwestor odniósł się do opinii MGKUA oraz pisma z zastrzeżeniami
mieszkańców do planowanej inwestycji. Złożone przez inwestora materiały zostały
opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
5. Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Sztum na lata 2022-2026 oraz
aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Sztum (GEZ MiG Sztum).
Termin realizacji umowy - 20.05.2022r.
Wezwano Wykonawcę do przyspieszenia prac i niezwłocznego wystąpienia do PWKZ
w Gdańsku o zaopiniowanie obiektów przeznaczonych do wykreślenia z GEZ.
Wydano:
1. 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegających na:
1) budowie linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi
w Zajezierzu,
2) budowie linii kablowej SN, stacji transformatorowej słupowej SN/nN oraz linii kablowej
nN do zasilania ujęcia wody przy ul. Kochanowskiego w Sztumie;
2. 2 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegających na:
1) zmianie sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Piekle na budynek wielorodzinny,
2) budowie elektrowni fotowoltaicznej w Sztumskiej Wsi;
3. 4 decyzje przenoszące warunki zabudowy dla budynków mieszkalnych w Parparach,
Gościszewie, Barlewiczkach i Zajezierzu;
4. wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji dla
budynku mieszkalnego w Sztumskiej Wsi w zakresie kąta nachylenia dachu – ta sama sprawa
została już rozstrzygnięta z innego wniosku tych samych wnioskodawców;
5. 1 zawiadomienie o nadaniu numeru nowemu budynkowi w Gościszewie;
6. 19 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie lub studium oraz o rewitalizacji.
W toku jest:
1. 8 postępowań dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2. 32 postępowania dotyczące ustalenia warunków zabudowy.
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Ponadto:
1. przekazano Wojewodzie Pomorskiemu informacje o liczbie i terminach wydanych
w pierwszym kwartale 2022 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
decyzji o warunkach zabudowy wraz z rejestrami decyzji i wniosków;
2. przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku akta sprawy dotyczące
ustalenia warunków zabudowy na rozbudowę budynku handlowego przy ul. Słonecznej
w Sztumie (wpłynęła skarga do sądu na decyzję SKO, utrzymującą w mocy decyzję
Burmistrza).
Podziały nieruchomości:
1. Wpłynęły 3 wnioski o podział nieruchomości,
2. Wydano 3 postanowienia pozytywnie opiniujących projekty podziałów,
3. Zakończono postępowania dot. wydania 2 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
4. W toku podział działki 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,
5. 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.
Strona wyraziła zgodę na skompensowanie wysokości opłaty adiacenckiej o wysokość
odszkodowania.
6. W toku 14 postepowań w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału
nieruchomości. Ze względu na duży zakres wycen nieruchomości został przedłużony okres do
końca maja br. dostarczenia przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych.
7. 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.
Strona podpisała porozumienie w sprawie skompensowania wysokości odszkodowania
o wysokość opłaty adiacenckiej.
8. W toku prace nad weryfikacją zgodności danych ewidencji nieruchomości gminnych (zasobu
nieruchomości) z ewidencją gruntów i budynków.
9. W toku przygotowanie dokumentacji niezbędnej do założenia księgi wieczystej dla działki nr
369, położonej w obr. Gościszewo,
10. W toku regulacja stanu prawnego działki nr 277/2 obr. 1 – miasta Sztum – założenie księgi
wieczystej. Wystąpiono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o nadanie klauzuli
ostateczności postanowienia.
11. Złożono do Sądu Rejonowego w Kwidzynie VIII Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg
Wieczystych w Sztumie wniosek wraz z niezbędną dokumentacją w sprawie założenia księgi
wieczystej dla działek nr 203 i nr 317/1, położonych w obrębie Piekło, gmina Sztum,
12. Zlecono wznowienie granic działek nr 45/2, 46, położonych w obrębie Sztumska Wieś, gmina
Sztum, stanowiących własność Gminy Sztum w celu ustalenia przebiegu granic drogi gminnej,
13. Udzielono odpowiedzi na zapytanie w formie udzielenia informacji publicznej z zakresu opłat
adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości,
14. W toku przejecie na rzecz Gminy Sztum w drodze decyzji administracyjnej udziału 5/6 części
działki nr 88/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie Zajezierze, gmina
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Sztum, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Wysłano wniosek do Wojewody Pomorskiego
w sprawie przekazana ww. udziału na rzecz Gminy Sztum.
W stosunku do udziału 1/6 cz. działki nr 88/1 zwrócono się do właściciela (osoba prywatna)
z propozycją przejęcia przez Gminę udziału w tej nieruchomości.
III.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA:

1. Prowadzenie postepowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięć pn.:
1) „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”,
2) „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,
3) „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”,
4) „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,
5) „Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie wraz z drogami
obsługującymi obejmującymi swoim zakresem ulicę Reja, Kościuszki, Żeromskiego,
Kasprowicza, plac przed dworcem PKP”,
6) „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,
7) „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,
8) „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
9) „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,
10) „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 193, 194 w obrębie Nowa Wieś,
gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 193 i 194, obręb Nowa Wieś, gmina
Sztum
2. Wydanie 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:
1) „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 działkach nr 197/5 i 202/1 obręb Sztumska
Wieś, gmina Sztum,
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2) „Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin – Ramzy Małe w Gminie Sztum”
przewidzianego do realizacji na działkach nr 126/3, 114/1, 120, 123, 312, ob. Barlewice,
działki nr 370, 380, 368, 369/2, 369/1, 384/9, 350/2, 353/4, 366 ob. Postolin, gmina Sztum,
3) „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 24MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na działce ewidencyjnej nr 336 oraz części działek ewidencyjnych 335, 341/1 w obrębie
Postolin, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 336, 335 i 341/1, obręb
Postolin, gmina Sztum.
3. Wydano decyzję o przeniesieniu na rzecz Elektrownia PV Barlewice Sp. z o.o. decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 178/18, w miejscowości Barlewice, gmina
Sztum” o mocy do 70 MW, przewidzianej do realizacji na działce 178/18, obręb Barlewice,
gmina Sztum.
4. Dokonano w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 36 wpisów, w tym 9 wpisów
o rozpoczęcie działalności, 7 wpisów o zakończeniu prowadzenia działalności oraz pozostałe 20
wpisów dotyczyły wznowienia, zmian wpisów lub zawieszenia wykonywania działalności
gospodarczej.
5. W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2022 wykonano następujące czynności: 8 kotek
poddano sterylizacji, 5 kocurów poddano kastracji, 13 kotów - kontynuacja leczenia, 5 kotom
wykonano badania kliniczne.
6. Centrum Pomocy Zwierząt w Kościerzynie odłowiło 1 bezpańskiego psa z terenu Miasta
i Gminy Sztum.
7. Realizacja umów na rok 2022 z zakresu programu opieki nad zwierzętami:
- z Fundacją „ANIMALSI” w Kościerzynie – na prowadzenie działań interwencyjno–
profilaktycznych polegających na odławianiu bezpańskich psów.
- z Joanna Thiede Przychodnia Weterynaryjna w Malborku– na świadczenie usług
weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt.
- z Mirosławem Jaroszem Gabinet weterynaryjny ANIVET w Starym Polu – na zapewnieniu
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
- z Józefem Warunkiem z Białej Góry – na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom gospodarskim
miejsca w gospodarstwie rolnym.
8. Ogłoszono konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej pn. „Pies lub kot potrzebuje mojej
opieki”. Termin składania prac konkursowych do 29.04.2022r.
9. Przygotowano uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów
z terenu Gminy Sztum.
10. Przygotowano Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sztumie za rok 2021r.
11. Przygotowano Informacje o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz działalności Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu gminy Sztum za rok 2021.
12. Realizacja umowy na zadanie „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu miasta i gminy Sztum” na rok 2022.
13. Zakończenie i rozliczenie umowy na zadania „Zimowe utrzymanie dróg gminnych
i wewnętrznych, chodników, parkingów, ścieżek pieszo-rowerowych, zatoczek i przystanków
autobusowych na terenie miasta i gminy Sztum”.
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14. 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.
15. Podpisanie umowy na zadanie „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”.
16. Podpisanie umowy na zadanie „Zakładanie, konserwacja, pielęgnacja i utrzymanie zieleni
miejskiej na wybranych terenach miasta Sztum na powierzchni około 5.845 m2 – lata 2022 –
2024”.
17. Realizacja umowy na „Utrzymanie placów zabaw należących do Miasta i Gminy Sztum”.
18. Rozliczenie 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.
19. Realizacja umowy na świadczeniu usługi administrowania cmentarzami komunalnymi
położonymi na Zajezierzu tzw. „Parleta” oraz na ul. Nowowiejskiego i ul. Kochanowskiego.
20. 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.
21. Realizacja umowy na „Prace polegające na nadzorze eksploatacyjnym oraz konserwacji tężni
solankowej w fosie miejskiej w Sztumie.
22. Realizacja umowy na „Prace polegające na nadzorze eksploatacyjnym oraz konserwacji
fontanny miejskiej w Sztumie.
23. Realizacja umowy na „Prace polegające na remontach wiat przystankowych zlokalizowanych
na terenie Miasta i Gminy Sztum.
24. Realizacja porozumienia z 3 aptekami na udostępnieniu dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum
pojemnika na przeterminowane leki.
25. Zawarcie porozumienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie
projektu pn.: „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów Pomorza” – ochrona muraw
kserotermicznych w rezerwacie Biała Góra.
26. Realizacja umowy na usunięcie drzew i krzewów z terenów stanowiących własność Miasta
i Gminy Sztum.
27. Realizacja umowy z Wojewoda Pomorskim na dotacje na utrzymanie grobów i cmentarzy
wojennych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Sztum.
28. Realizacja umowy na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci
znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Sztum.
29. Zawarcie umowy na zadanie „Administrowanie kąpieliskiem miejskim jako terenem
ogólnodostępnym na rok 2022.
30. Zawarcie umowy na zadanie „Bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Sztum”
na rok 2022.
31. Przygotowanie dokumentacji na zadanie „Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy
Sztum” na rok 2022
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32. Przygotowanie dokumentacji na zadanie Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem odpadów” na rok 2022.
33. Rozliczenie umowy na zadanie Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta
i Gminy Sztum na roku 2021.
34. Realizacja umowy na Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
35. Rozliczenie umowy na zadanie Administrowanie plażą miejską na rok 2021.
36. Realizacja umowy na utrzymanie czystości i porządku Targowiska Miejskiego na 2022 r.
37. Realizacja umowy na Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy
Sztum na rok 2022.
38. Realizacja umowy na likwidację dzikich wysypisk śmieci z terenu Miasta i Gminy Sztum
w roku 2022. Zlikwidowano 5 dzikich wysypisk na terenie Miasta i Gminy Sztum.
39. Zlecenie na wykonanie zadania pn.: „Zakup solanki w celu uzupełnienia poziomu w tężni
w ilości 21 m³”
40. Zlecenie wykonania zadań pn. „Ukwiecenie 12 sztuk stojących donic - 4 kompletów po 3 sztuki
o zróżnicowanej wielkości bratkami”, „Ukwiecenie 3 sztuk konstrukcji kwietnikowych
wielkanocnych bratkami ogrodowymi oraz stokrotką trwałą”, „Ukwiecenie 2 sztuk gazonów
znajdujących się na ul. Mickiewicza przed pomnikiem Rodła”.
41. Zorganizowanie akcji ekologicznej sprzątania linii brzegowej i terenów przyległych do Jeziora
Zajezierskiego i Jeziora Barlewickiego w dniu 02.04.2022 r.
42. Aktualizacja „Ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Miasta i Gminy Sztum”.
43. Sporządzono jedną informację o środowisku w zakresie wydanych decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla farm fotowoltaicznych.
44. Dokonano 9 wizji w terenie drzew zgłoszonych do usunięcia przez osoby fizyczne i 4 wizji na
terenie działek gminnych.
45. Wydanie 2 decyzji zezwalających na usunięcie drzew:
1) dla Spółdzielni Mieszkaniowej 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, o obwodzie pnia
mierzonego na wysokości 130 cm – 79 cm, znajdującego się na terenie działki 642/3, ob.
2 miasta Sztum,
2) dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 3 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna,
zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich nr 517 Sztum-Tropy i nr 602 Mątowskie
Pastwiska-droga nr 603.
46. Wydanie 2 sprzeciwów na usunięcie drzew:
1) wobec zgłoszenia zamiaru usunięcia 2 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna,
o obwodach pnia 335cm i 300 cm, zlokalizowanych na terenie działki nr 213/1 obręb Biała
Góra, gmina Sztum,
2) wobec zgłoszenia zamiaru usunięcia 7 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły, o obwodach
pni mierzonych na wysokości 5 cm – 285, 346, 275, 251, 255, 369, 356 cm,
zlokalizowanych na terenie działki nr 181 obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum.
47. Weryfikacja wysokości opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu
Miasta i Gminy Sztum – opłata stała i zmienna za I kwartał 2022r.
48. Przekazano 29 zmiany w deklaracjach mieszkańców o opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
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49. Uczestniczenie w na seminarium pt. „Aktualne wyzwania w gospodarce odpadami
komunalnymi w gminach”
50. Wydano 2 decyzji o uzgodnieniu dokumentacji inwestycji w pasach dróg stanowiących
własność gminy.
51. Wydano 3 decyzji na zajęcie pasa drogi w celu umieszczenia urządzenia nie związanego
z funkcjonowaniem drogi i umieszczenie urządzeń w pasie dróg.
52. Wydano 2 decyzje na zjazd indywidualny z drogi gminnej.
53. Realizacja umowy na konserwację i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej na terenie
Miasta i Gminy Sztum.
54. 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
55. Podpisanie umowy na zadanie „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo –
część I” na rok 2022.
56. Podpisanie umowy na inspektora nadzoru 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 III”.
59. Rozliczenie 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.
60. Przygotowanie zleceń na bieżące prace remontowe dróg gminnych gruntowych.
61. Przygotowanie zleceń na bieżące naprawy ścieżki pieszo-rowerowe w Sztumie, dróg
wewnętrznych i miejsc ogólnodostępnych.
62. Realizacja umowy w zakresie utrzymania i konserwacji oznakowania pionowego dróg i ulic na
terenie Miasta i Gminy Sztum.
63. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 – zadania Sołectwa Gościszewo,
Biała Góra, Piekło.
64. Przygotowanie rozliczenia Funduszu Sołeckiego za rok 2021 oraz wystąpienie z wnioskiem
o zwrot części poniesionych wydatków gminy.
65. Współpraca z policją dot. przekazywania nagrań z monitoringu.
66. Sprawozdanie dla Głównego Urzędu Statystycznego: SG-01 gospodarka odpadami
komunalnymi.
67. Sprawozdanie BDO Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi
68. Prace Zespołu ds. organizacji transportu mieszkańców Miasta i Gminy Sztum nad lokalizacji
przystanków autobusowych na drogach gminnych i powiatowych.
69. Przygotowanie informacji niezbędnych do opracowania „Koncepcji obsługi Miasta i Gminy
Sztum publicznym transportem zbiorowym”.
70. Realizacja porozumienia z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną w sprawie zasad
utrzymania i korzystania z Infomatów.
71. Prace nad skablowaniem lamp hybrydowych oraz dostawienie nowych punktów świetlnych na
ścieżce pieszo-rowerowej wokół jeziora Zajezierskiego na odcinku przy ul. Kwidzyńskiej.
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72. 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
1. Brak podejmowanych działań ze względu na przebywanie strażników miejskich na
zwolnieniach lekarskich.
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
1. Utrzymywanie gotowości bojowej jednostek.
2. Rozliczanie kart drogowych i paliwa pobranego do samochodów i pozostałego sprzętu.
IV. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ZINTEGROWANEGO ROZWOJU:
W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Sztum circular economy
– odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne prowadzone są prace związane
z wdrożeniem projektu – powołano zespół ds. realizacji projektu, zlecono przygotowanie
projektu logo i oprawy graficznej, trwają prace związane z przygotowaniem konferencji
początkowej, przeprowadzeniem seminariów ekologicznych dla dzieci i młodzieży oraz
zleceniem warsztatów tematycznych. W okresie międzysesyjnym odbyły się 3 spotkania on-line
z parterami projektu (Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk, Politechniką Gdańską oraz
International Development Norway) w celu omówienia realizacji poszczególnych działań
przewidzianych w projekcie.
2. W dniu 13 kwietnia przedstawiciel Miasta i Gminy Sztum wziął udział w walnym zebraniu
członków Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w Elblągu, w trakcie którego
przedstawiono m.in. sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2021. Dyrektor biura
Stowarzyszenia przedstawił także możliwość przystąpienia do projektu WaterMan w roli
partnera stowarzyszonego. Udział w projekcie, który jest na etapie aplikacji, umożliwi zdobycie
wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie ponownego wykorzystania wody ściekowej oraz
retencji. W związku z tym w dniu 22 kwietnia Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, Leszek Tabor,
podpisał list intencyjny wyrażający wolę przystąpienia Miasta i Gminy Sztum do tego projektu.
3. W dniu 14 kwietnia odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów sportowych Burmistrza
Sztumu - edycja 2022. Za ubiegłoroczne osiągnięcia (medale mistrzostw Polski w kategoriach
wiekowych) stypendia otrzymali kajakarze: Oliwia Majewska - członkini kadry Polski, Miłosz
Kamiński, Filip Giergielewicz, Mateusz Nastały i Szymon Szulim - wszyscy z Uczniowskiego
Klubu Sportowego Sokolik Czernin oraz Kacper Traczewski - członek kadry Polski juniorów,
zawodnik Klubu Sportowego Victoria Sztum.
4. W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji
przedstawiciele Miasta i Gminy Sztum:
1) w dniach 14 i 15 kwietnia uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku dotyczących diagnozy i delimitacji
obszarów zdegradowanych;
1.
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2) w dniach 25 i 26 kwietnia uczestniczyli w wizycie studyjnej w Rumii i w Wejherowie,

5.

6.

7.

w trakcie której zaprezentowano dobre praktyki wypracowane przez te miasta w trakcie
rewitalizacji.
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. Pakiet usług poprawi
zarządzanie miastem w w/w obszarach.
Projekt dokumentu Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Miasta i Gminy Sztum został przesłany do opiniowania w Urzędzie
Marszałkowskim, po pozytywnej opinii zostanie uchwalony na najbliższej sesji Rady Miasta.

W zakresie realizacji Programu „Czyste powietrze” i ochrony klimatu
1. W budynku Urzędu funkcjonuje Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu „Czyste
powietrze”. Punkt udziela porad w każdą środę i czwartek, w godzinach pracy Urzędu.
2. W ramach działań Punktu udzielono 25 konsultacji osobistych i telefonicznych związanych
z możliwością uzyskania dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze.
3. Za pośrednictwem Urzędu złożono 4 wnioski o dofinansowanie i 2 wnioski o płatność.
4. Złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku sprawozdanie z działalności Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego za
I kwartał 2022 r.
V. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ:
1. Trwałość projektu pn. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie
Sztum”:
1) monitorowanie świadczenia usługi asystenta rodziny dla 5 rodzin;
2) rozliczenie świadczonej w miesiącu marcu 2022 r. usługi asystenta rodziny.
2. Projekt pn. „Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”:
1) monitorowanie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, asystenta osoby starszej, asystenta
osobistego osoby niepełnosprawnej, asystenta rodziny, usługi Telemedycyny,, usług
opiekuńczych;
2) rozliczenie świadczonych w miesiącu marcu 2022 r. usług;
3) sporządzenie wniosku o płatność w zakresie wszystkich Partnerów wraz z formularzem
Monitorowanie uczestników oraz Bazą personelu za m-c marzec 2022 roku;
4) zatwierdzenie przez IZ wniosku o płatność za okres 01-02.2022 r., wszystkie wydatki zostały
uznane za kwalifikowalne;
5) sporządzenie listy osób zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia psychologa, prawnika oraz
mediatora w miesiącu kwietniu 2022 r. w ramach Punktu Konsultacyjnego Poradnictwa
Rodzinnego.
3. Projekt „Kawa dla Seniora” – 215 seniorów posiada bony na kawę/herbatę.
4. Klub Integracji Społecznej (KIS) - edycja 2021:
1) indywidualne spotkania uczestników z doradcą zawodowym oraz z pracownikiem socjalnym;
2) rekrutacja nowego uczestnika;
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3) kontakt z wykonawcą oraz ustalenie terminu warsztatów wizażu oraz warsztatów
autoprezentacji;
4) sporządzenie sprawozdania z działalności KIS za 2021 r.;
5) rozliczenie usługi doradcy zawodowego świadczonej w miesiącu marcu 2022 r.
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 marcu oraz kwietniu 2022;
2) kontakt z UMiG w Sztumie w sprawie przekazania sprzętu i wyposażenia w Klubie Senior+;
3) kontakt ze Stowarzyszeniem Labuntur Anni w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
w Klubie oraz przekazanie arkuszy spisów z natury do weryfikacji;
4) sporządzenie wzoru umowy użyczenia sprzętu i wyposażenia Klubu.
6. Dział projektów:
1) sporządzenie informacji dot. realizacji Programu Współpracy w ramach MiG Sztum
z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2021;
2) uzupełnienie brakujących danych do OZPS za 2022 r.;
3) analiza Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”;
4) gromadzenie danych oraz przygotowanie i przesłanie informacji do Raportu z realizacji Strategii
Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Sztum na lata 20212030;
5) analiza działań i kontakt z potencjalnymi wykonawcami – projekt socjalny w 2022 r.;
6) przygotowanie propozycji projektu socjalnego na 2022 r.
6. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy
Sztum wydano 3125 Kart tradycyjnych. Liczba rodzin, które otrzymały SKDR wynosi 934.
7. Telemedycyna - 15 osób w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów.
8. „Koperta życia” – 247 osób.
9. 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) została zgłoszona
1 osoba;
3. wobec 14 osób prowadzenie postępowania o leczenie odwykowe;
4. organizacja 1 wspólnego oraz 5 indywidualnych posiedzeń GKRPA;
5. Punk Konsultacyjny „Krokus” świadczy porady prawnika, psychologa, psychologa dziecięcego,
terapeuty ds. uzależnień. Udzielono 46 porad;
6. sporządzenie sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku PARPA-G1;
7. sporządzenie sprawozdania z zakresu zdrowia publicznego za rok 2021 oraz sprawozdania
z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021;
8. w dniu 07.04.2022 r. w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie oraz Zespole Szkół
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach został przeprowadzony projekt
edukacyjno-profilaktyczny Druga Szansa, którego koordynatorem jest Przemysław Kaca.
W spotkaniu wzięło udział 272 uczniów. Podczas spotkania poruszane były m.in. tematy
uzależnień, przemocy, substancji psychoaktywnych, hejtu w sieci, depresji młodzieży, pasji
w życiu młodzieży oraz kultura hip-hop. W trakcie spotkania Andrzej Rapita „EndRiu” wykonał
własne utwory muzyczne z gatunku hip hop mówiące o ww. tematyce.
10.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie (GZI):
1) wszczęcie 2 procedur „Niebieskie Karty”;
2) zwołanie 15 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 – 9 rodzin;
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4) prowadzenie „Niebieskich Kart”, gdzie osobami doznającymi przemocy są dzieci – 1;
5) w dniu 08.04.202 r. udział członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie
w szkoleniu pn. Wybrane kierunki i sposoby pracy terapeutycznej z osobami doświadczającymi
przemocy, jak i sprawcami przemocy – etapy interwencji i pomocy.
11.
Dział Realizacji Zadań Zleconych
1) w okresie międzysesyjnym Dział Realizacji Zadań Zleconych przyjął ogółem: 260 wniosków,
wydał 1040 decyzji/ informacji administracyjnych, obsłużył łącznie 693 osoby;
2) wysokość wypłaconych wszystkich świadczeń w miesiącu marcu
2022r. wyniosła:
2.530.839,49zł;
3) wydano 5 zaświadczeń do wniosku o „czyste powietrze” o wysokości przeciętnego miesięcznego
dochodu przypadającego na członka gospodarstwa domowego;
4) Liczba świadczeniobiorców otrzymujących wypłaty na przykładzie m-ca marca 2022 r.:
a) zasiłki rodzinne
364 osoby
b) świadczenie rodzicielskie
38 osób
c) jednorazowa zapomoga
5 osób
d) świadczenia opiekuńcze
813 osób
e) fundusz alimentacyjny
126 osób
f) dodatki mieszkaniowe i energetyczne
255 osób
g) dodatek osłonowy
829 osób
h) świadczenie wychowawcze
2954 dzieci.
12.
Dział Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług.
1) sporządzono 71 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń z pomocy społecznej;
2) przeprowadzono 75 wywiadów środowiskowych. Od dnia 01.01.2022 r. przeprowadzono 539
wywiadów;
3) w okresie międzysesyjnym z pomocy finansowej skorzystało 206 rodzin (335 osób w rodzinie)
oraz z pomocy niefinansowej 187 rodzin (474 osoby w rodzinie). W roku 2022 z pomocy
finansowej i niefinansowej skorzystało 369 rodzin, tj. 728 osób w rodzinie, a świadczenie
przyznane decyzją miało 377 osób.
4) zawieranie nowych kontraktów socjalnych w okresie międzysesyjnym - 5. Monitorowanie
podejmowanych działań klientów w ramach zawartych kontraktów.
5) w schroniskach przebywało 10 osób;
6) w DPS przebywało 11 mieszkańców MiG Sztum, oraz 2 osoby oczekują na umieszczenie.
7) w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie (RDP) przebywało 8 podopiecznych (w tym
6 z terenu naszej gminy).
8) z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 17 osób, natomiast w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 9 osób;
9) ze wsparcia w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie korzystało 15 seniorów;
10) z terapii prowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie (ŚDS) korzystało
19 niepełnoprawnych osób;
11) dożywianie – wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. W okresie
międzysesyjnym decyzją administracyjną posiłki miało przyznane 148 osób, w tym:
a) 44 dzieci w wieku 0-7 lat,
b) 97 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
c) 7 pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej;
12) ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych objęto 17 osób;
13) bieżące wprowadzanie pracy socjalnej do Systemu Pomost. Świadczenie pracy socjalnej za
okres
międzysesyjny: 138. Od początku 2022 r.: 131 rodzin (238 osób), wyłącznie praca
socjalna 62 rodziny (122 osoby);
14) Udział pracowników socjalnych w posiedzeniach grup roboczych w ramach Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego (w okresie międzysesyjnym odbyło się 15 grup roboczych). Bieżący
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kontakt z rodzinami i wizytacje w miejscu zamieszkania, gdzie wszczęta jest procedura
Niebieskie Karty – w okresie międzysesyjnym prowadzona była w 9 rodzinach.
15) weryfikacja rodzin do objęcia wsparciem w formie asystenta rodziny. Obecnie zatrudnionych
jest 3 asystentów rodziny, którzy udzielają wsparcia 23 rodzinom, w tym 1 asystent w ramach
projektu „Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”;
16) w pieczy zastępczej w miesiącu marcu 2022 r. umieszczonych jest 34 dzieci, w tym 23
w zawodowej lub spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz 11 dzieci w Domu dla Dzieci.
Odpłatność za rodzinę zastępczą za miesiąc marzec 2022 r. wyniosła 8 439,70 zł, natomiast za
pobyt w Domu Dziecka 15 291,76 zł. W marcu 2022 r. łączna kwota wydatków za pobyt dzieci
w pieczy zastępczej wyniosła 23 731,46 zł.
17) odbieranie zgłoszeń i interwencje w sprawie rodzin - 4, w tym 4 dot. rodzin z dziećmi.
18) przygotowanie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 r;
19) sporządzenie sprawozdania z działalności MGOPS w Sztumie za 2021 rok;
20) złożenie oświadczenia do PUW w Gdańsku odnośnie przyjęcia środków finansowych w ramach
„Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2022. Otrzymana kwota
dofinansowania: 75 600,00 zł.;
21) sporządzenie aneksu do umowy ze Stowarzyszeniem „Dar Serca” w związku ze zwiększeniem
dotacji na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
22) działania związane z programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – przygotowanie
umowy z PCO w Gdyni, odbiór urządzeń do telemedycyny, przygotowanie umów użyczenia dla
odbiorców wsparcia, rekrutacja nowych uczestników. Przygotowanie informacji na stronę dot.
Korpusu Wsparcia Seniorów.
23) w dniu 19.04.2022 r. wystąpienie z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Kwidzynie o udzielenie
zabezpieczenia w kierunku umieszczenia w trybie pilnym małoletniego dziecka w pieczy
zastępczej w związku z pobytem matki na Oddziale Psychiatrycznym w Prabutach i brakiem
osób zapewniających właściwą opiekę. Sąd wydał postanowienie i dziecko zostało umieszczone
przez pracowników PCPR w Sztumie w rodzinie zastępczej;
24) przygotowanie wniosku o wgląd w sytuację rodziny w związku z podejrzeniem sprawowania
w sposób niewłaściwy opieki nad małoletnim dzieckiem, wystąpienie o opinię do przedszkola
dot. dziecka;
25) pozyskiwanie informacji, przygotowywanie raportu z realizacji Strategii Integracji
i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Sztum za rok 2021;
26) 21.03.2022 r. Światowy Dzień Zespołu Downa/ Międzynarodowy Dzień Inwalidów;
27) monitorowanie realizacji programów „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 oraz „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, kontakt z realizatorami i odbiorcami
programów, rozliczenie pracy;
28) przygotowanie 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”, w zakresie
pomocy społecznej oraz pozostałych zadań;
29) przygotowanie oświadczenia i przesłanie do PUW w Gdańsku odnośnie przyjęcia środków
finansowych przyznanych w ramach Programu „Opieka 75+”. Weryfikowanie osób do
skorzystania z pomocy w ramach Programu Opieka 75+;
30) analiza opisu przedmiotu zamówienia dot. rewitalizacji;
31) analiza opisu przedmiotu zamówienia i zestawienie dot. projektu „Cyfrowa Gmina”.
32) działania na rzecz uchodźców z Ukrainy, w tym m.in.:
a) wzmożona realizacja działań na rzecz obywateli z Ukrainy. Koordynacja działań oraz stały
kontakt z Koordynatorem ds. pomocy humanitarne Starostwa w Sztumie;
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b) 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;
c) sporządzanie dziennych raportów liczby obywateli Ukrainy przybywających na teren Sztumu
(z uwzględnieniem ich relokacji). Na terenie MiG Sztum na dzień 25.04.2022 r. przebywa 277
obywateli Ukrainy, w tym 137 dzieci;
d) udzielanie 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, przyznanie pomocy finansowej oraz w formie posiłków w szkole i przedszkolu. Na dzień
22.04.2022 r. pomoc jednorazową w wysokości 300 zł otrzymało 256 osób na kwotę 76 800 zł.;
f) przyjmowanie wniosków o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie
uchodźców. Na dzień 22.04.2022 r. wypłacono świadczenia na kwotę 132 000,00 zł dla
33 gospodarstw domowych;
g) świadczenie pracy socjalnej, w tym pomoc w sporządzeniu wniosku do Sądu o ustalenie
opiekuna tymczasowego dla nieletnich obywateli Ukrainy, pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia,
kierowanie do PUP w Sztumie;
h) prowadzenie punktu przyjmowania i wydawania art. spożywczych, higienicznych, produktów
chemicznych, odzieży i obuwia, zabawek, pościeli, wózków itp. na targowisku miejskim
w Sztumie. Pozyskiwanie darczyńców;
i) rozpowszechnienie informacji otrzymanych z PUP w Sztumie dot. darmowych
kursów/warsztatów j. polskiego.
VI. W ZAKRESIE OŚWIATY:
I.

Realizacja projektów i programów edukacyjnych
1. RPO WP 2014-2020 Projekt pn. Pomorskie Żagle Wiedzy – kształtowanie kompetencji
kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP
na lata 2014-2020.
Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkół podstawowych poprzez kompleksowe
wspomaganie rozwoju pięciu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Miasto i Gmina Sztum, rozumiane jako ścisłe zespolenie systemu wsparcia nauczycieli ze
zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły.
W ramach działań zaplanowano organizację zajęć pozalekcyjnych i warsztatów
kształtujących kompetencje kluczowe dla 70 uczniów w oparciu o treści edukacji morskiej
i żeglarskiej, organizację zajęć z doradztwa zawodowego promujących zawody związane
z branżą morską i nadmorskim położeniem regionu, organizację praktycznych zajęć
żeglarskich oraz wyjazdów edukacyjnych do instytucji związanych z edukacją morską
i żeglarską, organizację wydarzeń i festynów koncentrujących się wokół treści morskich,
a także organizację szkoleń doskonalących oraz sieci współpracy i doskonalenia dla 9 n-li
w zakresie stosowania nowoczesnych metod i form pracy z elementami TIK ukierunkowanych
na rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów poprzez Edukację morską i żeglarską.
Okres realizacji projektu: 01.06.2021 roku – 31.12.2022 roku. Całkowita wartość projektu
wynosi 197 400,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie 187 530,00 zł.
W okresie międzysesyjnym w ramach projektu:
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 realizowano zajęcia pozalekcyjne i warsztaty kształtujące kompetencje kluczowe
uczniów, zajęcia z doradztwa zawodowego promujące zawody związane z branżą morską
w pięciu szkołach podstawowych;
 organizowano warsztaty z doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych.
Przedmiotem warsztatów była prezentacja zawodów rybaka i marynarza oraz spotkanie
z przedstawicielem zawodów, który zapoznał młodzież ze ścieżką kariery oraz
możliwościami pracy w tych zawodach. 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;
 wszczęto postępowanie w trybie rozeznania rynku w celu wyboru wykonawcy usług
transportowych – obsługi wyjazdów edukacyjnych. Termin składania ofert upływa w dniu
27.04.2022 roku,
 wszczęto postepowanie w trybie rozeznania rynku w celu wyboru wykonawcy usługi pn.:
Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych w ramach wydarzenia edukacyjnego pn.
„Święto ryby. Ryby bogactwem wód Bałtyku”. Termin składania ofert upływa w dniu
26.04.2022 roku,
 przeprowadzono postępowanie w trybie rozeznania rynku i wyłoniono wykonawcę
realizacji usługi szkolenia pn.: „Zarządzanie zespołem uczniów” dla nauczycieli szkół
podstawowych. Realizacja szkolenia nastąpi w dniu 12.05.2022 roku. W szkoleniu
uczestniczyć będzie 9 nauczycieli z 5 szkół podstawowych; planowana wartość
zamówienia wynosi 2 600,00 zł brutto;
 rozpoczęto prace związane z organizacją w miesiącu maju i czerwcu 2022 roku wyjazdów
edukacyjnych:
• do Białej Góry (zwiedzanie Śluzy – Zespołu obiektów hydrotechnicznych i Przystani
Jachtowej w Białej Górze) dla 70 uczniów ogółem,
• do Muzeum Wisły. Oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Tczewie dla 70
uczniów ogółem,
• do Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego i Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni na zajęcia przyrodnicze dla 40 dzieci ogółem,
• do Helu (rejs statkiem i zwiedzanie Stacji morskiej i Fokarium) na zajęcia przyrodnicze
dla 30 dzieci ogółem,
 wykonywano prace związane z nadzorem i rozliczeniem dostawy materiałów biurowych
i plastycznych do szkół podstawowych; wartość zamówienia wynosi 7 437,55 zł brutto;
Termin realizacji upływa w dniu 29.04.2022 roku;
 prowadzono nadzór finansowy nad projektem oraz obsługę finansową projektu;
 złożono harmonogram realizacji zadań projektów gminnych;
 złożono sprawozdawczy wniosek o płatność za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.;
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.
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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: 01.06.2021 roku – 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;
 przeprowadzono dodatkową rekrutację uczestników na zajęcia w Oddziale Przedszkolnym
w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie;
 wykonywano prace związane z nadzorem i rozliczeniem dostawy materiałów biurowych
i plastycznych do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego; wartość zamówienia wynosi
21 254,47 zł brutto; Termin realizacji upływa w dniu 29.04.2022 roku;
 wykonywano prace związane z nadzorem i rozliczeniem dostawy mebli przedszkolnych;
wartość zamówienia wynosi 20 537,31 zł brutto; Termin realizacji upływa w dniu
29.04.2022 roku;
 zrealizowano dostawę środków czystości do Publicznego Punktu Przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie;
 wszczęto postępowanie w trybie rozeznania rynku w celu wyboru wykonawcy usług
transportowych – obsługi wyjazdów edukacyjnych. Termin składania ofert upływa w dniu
27.04.2022 roku,
 rozpoczęto prace związane z organizacją w miesiącu maju i czerwcu 2022 roku
organizacja wyjazdowych warsztatów edukacyjnych:
• do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na warsztaty z programowania pn.:
Zaprogramowani na Experyment oraz warsztaty chemiczne pn. Mały chemik dla
150 dzieci ogółem,
• do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego na warsztaty przyrodnicze pn. Rymowane ZOO
dla 25 dzieci ogółem,
• do Go4Robot w Gdańsku na warsztaty z robotyki dla 106 dzieci ogółem,
 prowadzono nadzór finansowy nad projektem oraz obsługę finansową projektu;
 w dniu 31.03.2022 roku złożono wniosek do Instytucji Zarządzającej o dokonanie zmian
wniosku o dofinansowanie projektu;
 rozliczono realizację zajęć w okresie rozliczeniowych od 21.03-do 15.04.2022 roku;
 złożono sprawozdawczy wniosek o płatność za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.;
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 w dniu 02.04.2022 roku odbyło się szkolenie pn.: „Muzykoterapia w pracy z dzieckiem.
Kształtowanie prozdrowotnych odruchów stymulowanych muzyką” dla nauczycieli
wychowania przedszkolnego, dla 15 nauczycieli z 5 ośrodków wychowania
przedszkolnego;
3.

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.

4.

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.
Miasto i Gmina Sztum otrzymała wsparcie finansowe 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. Podpisano umowę na dofinansowanie, wpłynęła
dotacja celowa na realizacje zadania. Trwają prace związane z realizacją wyjazdów.

5.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Leader Przedsięwzięcie 2.2.2.
Działania infrastrukturalne w zakresie turystyki, rekreacji, dziedzictwa kulturowego
i zasobów przyrodniczych.
a) projekt złożony przez Sztumskie Stowarzyszenie Sportu pn.: Wzmocnienie oferty
turystycznej Krainy Dolnego Powiśla poprzez urządzenie placu zabaw i strefy Street
Workout w Sztumie – przygotowano odpowiedź na pismo z DPROW Urzędu
Marszałkowskiego w sprawie złożenia wyjaśnień dot. wniosku o przyznanie pomocy,
Planowana wartość przedsięwzięcia wynosi249 974 zł, z czego wnioskowana wartość
dofinansowania 199 929 zł.
b) projekt złożony przez Sztumskie Towarzystwo Oświatowe pn.: Wzmocnienie oferty
turystycznej Krainy Dolnego Powiśla poprzez urządzenie placu zabaw w Czerninie–
w dniu 26.04.2022 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy finansowej w celu
realizacji projektu. Planowana wartość przedsięwzięcia wynosi 165 159 zł, z czego
wartość dofinansowania 132 127 zł.

6.

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym "Granty PPGR".
Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie złożył wniosek o pozyskanie środków
finansowych na zakup laptopów dla uczniów, których krewni pracowali PPGR.
W okresie międzysesyjnym podpisano umowę o dofinansowanie. Wartość
dofinansowania wynosi 1 262 500 zł. Ponadto pracowano nad przygotowaniem
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu
nieograniczonego w celu wyłonienia Wykonawcy dostawy sprzętu komputerowego
w szczególności opisu przedmiotu zamówienia.
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7.

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” współfinansowany przez
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego.
W marcu wszystkie szkoły zostały zgłoszone do programu powszechnej nauki pływania.
Operatorem wojewódzkim projektu jest Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Projekt zakłada zajęcia od września do grudnia 2022, na basenie w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku. Projekt obejmuje uczniów klas I-III. Nauka pływania
planowana jest dla 5 grup 15 osobowych.

8. Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” 2022

W okresie międzysesyjnym sporządzono wniosek o pozyskanie wsparcia finansowego na
doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej, dokonano
analizy poprawności sporządzenia wniosków dyrektorów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
i Zespołu Szkół w Gościszewie. Całkowita wartość zadania wynosi 62 500 zł. Wkład własny
stanowi 20% całkowitej wartość zadania.
9.

II.

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”
na lata 2020-2024
Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem wniosków o pozyskanie środków
finansowych na zakup sprzętu komputerowego TIK dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi (tj.: uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające
lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia). Planowana wartość zadania wynosi
215 500 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie 172 400 zł.

Realizacja działań związanych z obsługą administracyjno-finansową szkół oraz zadań
własnych gminy w zakresie oświaty.
1. Realizując obowiązek wynikający z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo
oświatowe w zakresie zapewnienia dowożenia i opieki dziecka/ucznia niepełnosprawnego:
 rozliczono koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej 33 uczniów
niepełnosprawnych uczęszczających do SOSW w Barcicach i Uśnicach,
 dokonano
zwrotu
kosztów
dowozu
uczniów
niepełnosprawnych
przez
rodziców/opiekunów prawnych 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 dowóz 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 dane niezbędne do uruchomienia pomocy – stypendia i zasiłki szkolne dla
uczniów będących uchodźcami,
 przygotowano zapotrzebowanie na środki finansowe na stypendia i zasiłki szkolne od
stycznia do czerwca 2022 roku,
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 wydano decyzję administracyjną w sprawie odmowy prawa do ubiegania się stypendium
szkolne z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.
3. Przygotowano dla dyrektorów szkół formularze celem złożenia do jst informacji niezbędnych
dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 roku.
4. Naliczono dotację dla niepublicznych przedszkoli na miesiąc kwiecień 2022 roku.
5. Przygotowano aktualizację podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci
obowiązującej od stycznia 2022 roku do naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych.
6. Sprawdzono rozliczenia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw dla wszystkich
jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum za
miesiąc kwiecień 2022 roku.
7. Przeprowadzono konkursy na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana
Pawła Ii w Sztumie, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza
w Sztumie, Dyrektora Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im.
Kubusia Puchatka W Sztumie.
Termin złożenia ofert upłynął 31 marca 2022 roku. Konkurs odbył się 13 kwietnia 2022 roku.
Na każdy konkurs wpłynęło po jednej ofercie od dotychczasowych dyrektorów.
W wyniku postępowania konkursowego stanowiska powierzono:
 Pani Aldonie Ruszkowskiej stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana
Pawła II w Sztumie;
 Pani Agnieszce Boguckiej stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.
Maksymiliana Golisza w Sztumie;
 Pani Agnieszce Jagielskiej stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie.
 Przygotowano zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia konkursów na
stanowiska dyrektorów szkół.
8. Trwają prace związane z organizacją 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 w Ostródzie udział
wezmą zwycięzcy pierwszego i drugiego miejsca, wyłonieni podczas etapu gminnego na
terenie poszczególnych gmin.
9. Prowadzono statystykę z zakresu tworzenia nowych miejsc opieki dla dzieci obywateli
Ukrainy przybyłych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla
wojewody – sprawozdanie cotygodniowe OP-3 składane za pośrednictwem systemu CAS.
10. Monitorowano wprowadzanie danych dzieci do lat 3 uczęszczających do instytucji opieki
(żłobków) do systemu Rejestr Żłobków za okres styczeń – luty 2022 roku. Informacja
o dzieciach uczęszczających do żłobków będzie przekazywana przez podmioty prowadzące
instytucje co miesiąc, od kwietnia 2022 r. w terminie 5 dni roboczych liczonych od
pierwszego dnia danego miesiąca, według stanu za poprzedni miesiąc. Dane dotyczące dzieci
i ich rodziców będą przekazywane do systemu Rejestr Żłobków i od 1 kwietnia 2022 roku
i są niezbędne do przyznania świadczenia przez ZUS pn. Rodzinny kapitał opiekuńczy tj.
dofinansowania do żłobków.
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11. Realizowano prace związane z zatwierdzeniem arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli

12.
13.
14.
15.

16.

III.

na rok szkolny 2022/2023. Rozpoczęto prace związane z analizą projektów arkuszy
organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 pod względem formalnoprawnym i merytorycznym.
Przygotowano sprawozdanie Z-05 - Badanie popytu na pracę za I kwartał 2021 roku dla GUS
dla Zespołu Szkół w Gościszewie i dla Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.
Przygotowano sprawozdania INF-1 dla PFRON za miesiąc marzec 2022 roku dla placówek.
Wypłacono dotację dla niepublicznych przedszkoli na kwiecień 2022 roku.
Sporządzono sprawozdanie z wysokości kosztów zarzadzania oświatą za I kwartał 2022 roku
do Systemu Informacji Oświatowej.
Przygotowano pisma do sąsiednich gmin dotyczące zwrotu kosztów dotacji za dzieci
w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta i Gminy Sztum a zamieszkałych na terenie
innych gmin za miesiąc kwiecień.
Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem postepowania przetargowego na realizację
zadania pn.: Przebudowa instalacji wodnej hydrantowej wraz z zestawem pompowym
podnoszenia ciśnienia wody i modernizacją instalacji elektrycznej na terenie Szkoły
Podstawowej nr 2 w Sztumie.

Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
 30.03.2022 roku – udział klasy 7A w ogólnopolskich konkursowych zmaganiach, które
zaproponował na facebooku pisarz Paweł Beręsewicz. Należało znaleźć jak najwięcej
polskich i ukraińskich słów, które brzmią tak samo. Dzięki pomocy klasowego kolegi
z Ukrainy udało się zgromadzić aż 90 par wyrazów;
 30.03.2022 roku – w ramach „szkoły inaczej” był to Dzień w piżamie. Wielu uczniów
i nauczycieli przybyło tego dnia w nocnych strojach;
 31.03.2022 roku – podczas jednej przerwy przeprowadzono akcję „Przyłapani na
czytaniu”. Wbrew temu, co wielu dorosłych mówi o braku zainteresowania czytaniem
młodego pokolenia, zostały zebrane dowody na to, że to nieprawda. Na holu spotkano
uczniów czytających książki i nie były to lektury szkolne czy podręczniki;
 31.03.2022 roku – dla uczniów klasy 8D odbyły się konsultacje online z doradcą
zawodowym p. Ewą Wójcik z Biura Karier Politechniki Gdańskiej na temat „Moje talenty
a wybór szkoły, studiów, pracy…”. Uczniowie rozmawiali o wpływie talentów na życie
i ścieżkę zawodową oraz zostali zapoznani z uczelnią: wydziałami, kierunkami
i możliwościami pracy po ukończeniu Politechniki Gdańskiej. Była to cenna lekcja
informacyjna przy wyborze szkoły ponadpodstawowej;
 31.03.2022 roku – w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie odbyły się rozgrywki w piłkę
siatkową dziewcząt i chłopców rocznika 2009 i młodszych. Drużyna dziewczyn zdobyła
1. miejsce, a chłopcy – 2 miejsce;
 01.04.2022 roku – w klasie 2A odbyła się lekcja „Matematyka na .... mokro” - mierzenie
objętości płynów, czyli zabawy z wodą.
 01.04.2022 roku – klasy 1 wzięły udział w warsztatach edukacyjnych w Szkole Łacińskiej
w Malborku. Tematy warsztatów: Doświadczenia z wodą, Spotkanie z żywym teatrem
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i Astro-przygoda w kosmosie. Zajęcia te rozwijają zainteresowania i kreatywność dzieci,
ale przede wszystkim wpływają na budowanie dobrych relacji w zespole klasowym;
02.04.2022 roku – ochotnicy z klasy IIC i IVB wzięli udział w akcji sprzątania wokół
brzegów Jeziora Zajezierskiego;
02.04.2022 roku – szkoła włączyła się w obchody Światowego Dnia Świadomości
Autyzmu jako znak solidarności z osobami z autyzmem;
04.04.2022 roku – rozstrzygnięto konkurs plastyczny Uniwersytetu Dzieci "Kartka dla
Ukrainy". Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie plastycznym otrzymali
dyplomy;
05.04.2022 roku – rozstrzygniecie finału wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu
historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1682. Od Obertyna
do Wiednia", który odbył się w marcu w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie. Maciej
Kopczyński i Cyprian Piróg uzyskali tytuł laureata, Weronika Szumowska, Adriana Truty
i Stanisław Raczkowski – tytuł finalistów;
05.04.2022 roku – udział 2 drużyn uczniów w eliminacjach PGE Turnieju Maszyn
Wiatrowych w Wejherowie. Zbudowane turbiny oceniane były w trzech kategoriach:
największa moc, obroty przy obciążonym wale, moment obrotowy przy zatrzymanym
wale. Drużyny zajęły 6 i 13 miejsce z 42 drużyn startujących;
06.04.2022 roku – w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia uczniowie
uczęszczający na zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne wykorzystując
materiały kampanii edukacyjnej „Planeta Odpornych" rozmawiali o promocji zdrowego
stylu życia;
06.04.2022 roku – w ramach cyklicznej akcji „szkoła inaczej” uczniowie i nauczyciele
przygotowali i zaprezentowali stroje nawiązujące do kultury krajów Azji;
07.04.2022 roku – odbyły się zawody powiatowe w biegach przełajowych w Mikołajkach
Pomorskich. W punktacji ogólnej uczniowie zdobyli I miejsce w różnych kategoriach
wiekowych;
07.04.2022 roku – w ramach projektu "Pomorskie Żagle Wiedzy" spotkanie z kpt. Tomasz
Sobieszczański, Uczniowie zostali zapoznani z historią rybołówstwa i z zawodem rybaka
- warunkami pracy, predyspozycjami zawodowymi, warunkami zdrowotnymi. Uczestnicy
projektu rozwiązywali krzyżówki, wyszukiwali informacje o zawodzie rybaka
wykorzystując narzędzie „Mapa Karier” oraz wykonali tablicę informacyjną;
07.04.2022 roku – uczniowie klas 3 B i 3 C oraz ich rodzice wzięli udział w warsztatach
z okazji Świąt Wielkanocnych i tworzyli palmy wielkanocne;
08.04.2022 roku – uczniowie klas 1 wzięli udział w spotkaniu z higienistką
stomatologiczną p. Olgą Lipowską. Celem wizyty było zwrócenie uwagi na ważność
i konieczność dbania o higienę jamy ustnej, przełamanie obaw przed wizytą
u stomatologa, kształtowanie nawyków prozdrowotnych oraz prawidłowe mycia zębów
na zestawie tzw. „dużej szczęki”;
08.04.2022 roku – uczniowie klasy 7D wzięli udział w wycieczce do Sądu Rejonowego
w Malborku-Wydział II Karny w ramach Edukacji Prawnej Młodzieży. Zwiedzali
budynek sądu: dwie sale rozpraw, salę przesłuchań małych dzieci, aresztantkę, archiwum
oraz przyjrzeli się pracy kuratorów sądowych;
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 09.04.2022 roku – w klasie 1B odbyło się spotkanie warsztatowe z p. Danutą - babcią
z klubu "Supełek". Uczniowie poznali technikę haftu krzyżykowego na kanwie. Dzieci na
podstawie przygotowanych szablonów licząc kratki na wzorze, haftowały kontur
wielkanocnej pisanki;
 11.04.2022 roku – uczniowie klasy VIIA wzięli udział w spotkaniu z policjantką Referatu
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sztumie Panią sierżant Dominiką
Muchą w ramach zajęć doradztwa zawodowego. Pani sierżant szczegółowo omówiła
wymagania jakie muszą spełniać kandydaci na przyszłych funkcjonariuszy oraz gdzie
i jakie dokumenty powinni złożyć. Przedstawiła etapy postępowania kwalifikacyjnego
i przybliżyła specyfikę służby w policji;
 12.04.2022 roku – odbył się wernisaż rozpoczynający wystawę prac uczniów szkoły.
Każdy kto chciał mógł zaprezentować swoje dzieła - konstrukcje z klocków lego, figurki
z plasteliny, zdjęcia, makramy, obrazy;
 12.04.2022 roku – uczniowie uczęszczający na zajęcia kształtujące kompetencje
emocjonalno-społeczne zagrali w grę Ekoeksperymentarium i odwiedzili Kuchnię. Tata
zabrał uczniów na zakupy (wejście przez listę zakupów na lodówce), podczas których
dowiedzieli się oni, jak mądrze wybierać produkty dostępne na półkach, jak nie marnować
żywności i ograniczać zużycie tworzyw sztucznych;
 13.04.2022 roku – uczennice klasy VIIA: Amelia Gralik i Lena Weiss przystąpiły do
w Ogólnopolskiego Konkursu „Projekt z ZUS";
 13.04.2022 roku – Pani Agnieszce Rutka-Napiwodzkiej nauczycielce plastyki przyznano
Stypendium Powiatu Sztumskiego;
 13.04.2022 roku – uczniowie klas 1 przystąpili do Wiosennego Konkursu Recytatorskiego
Klas Pierwszych. W bibliotece odbyły się zawody między klasowe, z których jury za
najciekawszą uznało recytację wiersza „Czekoladki" Doroty Gellner w wykonaniu Julii
Gackowskiej klasa 1B, drugie miejsce zajęła Łucja Chudzik klasa 1A za wiersza „Kurczę
blade" Wandy Chotomskiej, a trzecie miejsce Karol Trybański klasa 1C za wiersz „Żuk"
Jana Brzechwy;
 13.04.2022 roku – klasy 1 udały się do sali zabaw Chatka Skrzatka w ramach wielkanocnej
niespodzianki;
 21.04.2022 roku – odbył się koncert muzyczny dla klas 1-3 w ramach cyklu Skarbczyk
wiedzy muzycznej pt. „Muzyka smutku i radości”, przygotowany przez Agencje
Artystyczną „Pozytywka”: prezentacja instrumentu saksofon, muzyki gospel, jazzu,
bluesa;
 22.04.2022 roku – uczniowie: Sławek Szpaczyński, Cyprian Piróg, Szymon Owczarek
znaleźli się w gronie finalistów PGE Turnieju Maszyn Wiatrowych 2022. Finał odbędzie
się w Warszawie.
2.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:
 29.03.2022 roku – Zofia Raczkowska klasa 6A otrzymała tytułu laureata Ogólnopolskiego
Konkursu Internetowego „Kreuję swój wizerunek” w ramach programu „Ekonomia na co
dzień”;
 29.03.2022 roku – odbyła się terenowa lekcja przyrody w lesie z uczniami SOSW Uśnice
w ramach edukacji włączającej;
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 30.03.2022 roku – udział uczniów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z J. angielskiego
OLIMPUS;
 30.03.2022 roku – wycieczka klas 3 do Szkoły Łacińskiej w Malborku na zajęcia
edukacyjne: ,,W świecie teatru", ,,Tradycje i zwyczaje świąteczne";
 31.03.2022 roku – wycieczka klasy 5A i 6A do Gdańska;
 31.03.2022 roku – udział klas 7 i 8 w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Czerniaka;
 04.2022 roku – organizacja i udział w Gminnym Konkursie „Świąteczna pisanka– 101
pomysłów na ozdoby świąteczne”;
 02.04.2022 roku – udział w akcji Sprzątanie brzegu jeziora;
 04.04.2022 roku – obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu;
 05.04.2022 roku – finał wojewódzki ogólnopolskiego konkursu historycznego "Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1682. Od Obertyna do Wiednia" – laureat
Maciej Trzeciak klasa 7a, finalista – Jędrzej Dobrzyński klasa 5b;
 05.04.2022 roku – Bieg dla autyzmu – udział wolontariatu przy organizacji;
 06.04.2022 roku – wycieczka klasy 4B do firmy KRAM w Dzierzgoniu;
 06.04.2022 roku – udział klasy 6A w grze terenowej zorganizowanej przez harcerzy;
 07.04.2022 roku – udział uczniów w biegach finałowych;
 07.04.2022 roku – udział w Wojewódzkim Konkursie z Pierwszej Pomocy
Przedmedycznej pod hasłem „Najwięcej mocy jest w pierwszej pomocy”
i zakwalifikowanie do finału;
 12.04.2022 roku – szkolny kiermasz świąteczny;
 12.04.2022 roku – zajęcia integracyjne klasy 4B i 5A ze specjalistą z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej;
 12-13.04.2022 roku – zebrania i konsultacje z rodzicami;
 12.04.2022 roku – odbyło się spotkanie integracyjne i warsztaty kulinarne w ramach
edukacji włączającej
 13.04.2022 roku – pogadanka na temat bezpiecznego, aktywnego spędzania czasu
wolnego;
 13.04.2022 roku – wycieczka klasy 4C i 7D do Gdańska;
 13.04.2022 roku – wyjazd na Kaszuby klasa 5B i 6B - Misja Alfa-Akcja Integracja;
 19.04.2022 roku – udział w Ogólnopolskim konkursie Pho3nix Active School;
 19.04.2022 roku – udział w akcji ŻONKILE;
 20.04.2022 roku – wycieczka klasy 4A i 4C na Mierzeję Wiślaną, zwiedzanie Parku
Krajobrazowego;
 21.04.2022 roku – udział w pokazach służb ratowniczych;
 21.04.2022 roku – Żywe lekcje historii;
 22.04.2022 roku – Obchody DNIA ZIEMII
3.

Zespół Szkół w Czerninie:
 24.03-07.04.2022 roku – odbyła się zbiórka żywności, środków higienicznych i czystości
dla ludzi ubogich i potrzebujących. Dary zostały przekazane potrzebującym
i korzystającym z pomocy koła CARITAS, działającemu przy Parafii Świętej Anny
w Sztumie;
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 02.04.2022 roku – 20 uczniów z klas 7 i 8 pod opieką nauczycielek p. Anny Rakowskiej
i p. Katarzyny Chańko wzięło udział w akcji sprzątania terenu wokół jeziora
Zajezierskiego;
 06.04.2022 roku – w ramach realizacji projektu Pomorskie Żagle Wiedzy uczniowie wzięli
udział w spotkaniu z kpt. Tomaszem Sobieszczańskim, który zapoznał uczniów z historią
rybołówstwa i zawodem rybaka - warunkami pracy, predyspozycjami zawodowymi,
warunkami zdrowotnymi. Uczniowie wykonywali rysunki Rybka w sieci;
 07.04.2022 roku – szkoła była organizatorem Gminnego Konkursu Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym. Turniej przebiegał w 3 etapach: test wiedzy o przepisach ruchu
drogowego, rowerowy tor przeszkód, zadanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Uczestnikami konkursu byli: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie, Zespół Szkół
w Gościszewie, Zespół Szkół w Czerninie. Szkoły były oceniano drużynowo: grupa
młodsza I miejsce – ZS Czernin, II - ZS Gościszewo, III - SP 2 Sztum. Grupa młodsza
indywidualnie: I miejsce - Natalia Cichacka (ZS Czernin), II - Kacper Smagała (ZS
Gościszewo), III - Michał Remlein (ZS Czernin). Grupa starsza: I miejsce: Viktoria Itrich
(ZS Czernin), II - Mikołaj Chlebowski (ZS Gościszewo), III - Iga Sztandarska (ZS
Czernin);
 12.04.2022 roku – w ramach profilaktyki dobrych zachowań uczniowie klasy 7 spotkali
się z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Sztumie. Tematem spotkania było
nękanie i uzależnienia wśród młodzieży. Uczniowie dowiedzieli się o konsekwencjach
jakie mogą ich spotkać ze niestosowne zachowanie a przede wszystkim jak reagować i do
kogo się zwracać w razie problemów;
 13.04.2022 roku – społeczność szkolna przygotowała upominki dla pensjonariuszy Daru
Serca z okazji Świąt Wielkanocnych i wzięła udział w spotkaniu świątecznym
zorganizowanym w Darze Serca;
 udział uczniów w międzygminnym konkursie plastyczno – literackim: „Norwid
w rysunkach ukazany” i ” Mural C.K. Norwid” organizowanym przez Szkołę Podstawową
Nr 2 w Sztumie. W pierwszej kategorii uhonorowani uczniowie to: Aleksandra Cichacka
- I miejsce , Julia Korc - wyróżnienie. W drugiej kategorii: Igor Chańko - II miejsce;
 Uczniowie Ksawery Kałużny, Julia Korc i Igor Chańko zostali wyróżnieni w akcji
konkursowej ,,Siostro, bracie o zdrowie dbacie?” organizowanej pod patronatem
Marszałka Województwa Pomorskiego;
 Igor Chańko klasa 7 został laureatem II miejsca konkursu „Poznaj moje hobby”organizowanego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa
pomorskiego w ramach projektu wspomagającego działania wychowawcze szkół
i placówek w województwie pomorskim „Jesteśmy razem!” realizowanego przez
Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022. Zadanie polegało na
stworzeniu filmu pokazującego hobby ucznia;
 Igor Chańko zdobył tytuł laureata II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie
Multimedialnym „Reklama mojej szkoły”. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu
filmu (60 sekund), w którym uczeń zareklamuje swoją szkołę;
 Jacek Zołotar klasa 7B zakwalifikował się do finału ogólnopolskiego konkursu „Liga
Matematyczna”. Finał odbędzie się 21 kwietnia w Słupsku;
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 Natalia i Aleksandra Cichackie wzięły udział w konkursie „Historie z sieci wzięte”, który
polegał na stworzeniu pracy konkursowej na temat cyberbezpieczeństwa;
 Udział dzieci z przedszkola w Ogólnopolskim Konkursie – Cyfrowe jajko wielkanocne,
organizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 66 w Łodzi. Prace powstały podczas
unijnych zajęć komputerowych;
 W świetlicy realizowano projekt „Dzieci mają wychodne”;
 W przedszkolu realizowano projekt E - mocni oraz innowacja „Świat w naszych rękachEkosmyki";
 W klasach 1 – 3 realizowano innowację pedagogiczna dotycząca żywienia, a w klasach 4–
8 dotyczącą ochrony klimatu;
 W klasie 5 realizowany jest projekt Pomorskie Żagle Wiedzy.
4.

Zespół Szkół w Gościszewie:
 02.04.2022 roku – udział w akcji sprzątania Jeziora Zajezierskiego;
 07.04.2022 roku – uczniowie zdobyli II miejsce w Gminnym Konkursie BRD
organizowanym w Zespole Szkół w Czerninie;
 05-07.04.2022 roku – odbył się próbny egzamin ósmoklasisty zorganizowany przez
GWO;
 13.04.2022 roku – zorganizowano Akademię Bezpieczeństwa realizowaną przez Fundację
PZU;
 uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach sportowych organizowanych w ramach
Szkolnego Klubu Sportowego i programu Aktywny powrót do szkoły;
 nauczyciele wzięli udział w szkoleniach:
o Sygnalista w oświacie,
o Prawidłowość organizacji i świadczenia pomocy pp, ze szczególnym uwzględnieniem
pomocy w bieżącej pracy z uczniem,
o Ważne zadania i obowiązki nauczycieli, w tym niwelujące straty edukacyjne i bariery
psychospołeczne po okresie pandemii,
o Lekcja Enter;
 27.04.2022 roku – posiedzenie Rady Pedagogicznej.

5.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:
 08.04.2022 roku – zorganizowano konkurs na palmę wielkanocną;
 21-25.04.2022 roku – udział dzieci w akcji „Pomagamy Ukrainie” – zbiórka artykułów
żywnościowych, środków czystości na potrzeby uchodźców;
 13.04.2022 roku – odbyły się warsztaty wielkanocne w przedszkolu i uczniowie wzięli
udział w przedstawieniu wielkanocnym;
 20.04.2022 roku – w klasach 1-3 odbyło się spotkanie z policjantem;
 21.04.2022 roku – odbyły się konsultacje z rodzicami;
 22.04.2022 roku – szkolne obchody Dnia Ziemi;
 04.2022 roku – przygotowano arkusz organizacyjny szkoły na rok 2022/2023;
 04.2022 roku – realizowano zajęcia w Szkolnym Klubie Sportowym;
 04.2022 roku – zorganizowano wiosenne porządki na terenie szkoły;
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 04.2022 roku – prowadzono zajęcia dodatkowe dla oddziału zerowego (8 grup) oraz

zajęcia dla dzieci 3 i 4 letnich (15 godzin tygodniowo) w ramach projektu pn. Mali
e-mocni;
 04.2022 roku – odbyły się spotkania z marynarzem i rybakiem w ramach projektu
Pomorskie Żagle Wiedzy.
6.

Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie:
 28.03 i 07.04.2022 roku – włączenie się rodziców ze wszystkich grup przedszkolnych w
przygotowanie pracy plastycznej wspólnie z dzieckiem na temat „Jestem zdrowym
przedszkolakiem”;
 30.03.2022 roku – dzieci z grupy 4-latków realizowały zajęcia w ramach Ogólnopolskiego
Programu Uczymy Dzieci Programować – IX edycja „Czekamy na wiosnę”;
 30.03.2022 roku – dzieci z grupy 5-latków realizowały zajęcia w ramach Ogólnopolskiego
Programu Uczymy Dzieci Programować – IX edycja „Wiosenne powroty”;
 30.03.2022 roku – grupa 4-latków realizowała zajęcia pt.: „Zielony ogródek” w ramach
realizacji projektu grupowego „Poznajemy pracę naszych rodziców”;
 30.03.2022 roku – grupa 5-6-latków realizowała zajęcia na temat „Rakieta balonowa”
w ramach projektu grupowego „W świecie eksperymentów i doświadczeń”;
 30.03.2022 roku – dzieci z grupy 6-latków w ramach realizacji projektu grupowego Play
with English – Play in English zrealizowały zdanie „Master Chef – gotujemy po
angielsku”;
 31.03.2022 roku – grupa 6-latków realizowała przedsięwzięcie grupowe pod hasłem
„Naukowe czary-mary”;
 31.03.2022 roku – w grupie 5-latków odbyły się zajęcie otwarte dla rodziców, temat
zajęcia „Historia bocianiej rodziny”;
 01.04.2022 roku – grupa 4-latków w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu
Edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury” zrealizowały temat „W parku, dbam
o aktywność fizyczną”;
 01.04.2022 roku – grupa 6-latków obchodziła „Prima aprilis”;
 01.04.2022 roku – zachęcanie rodziców do udziału w akcji „Sprzątamy brzegi jeziora
Zajezierskiego” zorganizowanej przez UMiG;
 04 i 08.04.2022 roku – dzieci z grupy 6-latków i 4-latków przygotowały prace plastyczne
na ogólnopolski konkurs plastyczny „Nasza Ziemia – nasza przyszłość”;
 04-08.04.2022 roku – włączenie się pięciu grup tj. 3-latków, 4-latków, 5-latków, 5-6latków i 6-latków do akcji charytatywnej zbiórki karmy na rzecz schroniska REKS
w Malborku w ramach obchodów Światowego Dnia Zwierząt Bezdomnych;
 05, 12, 19, 26.04.2022 roku – grupa 6-latków realizowała zajęcia z programu
wspierającego rozwój społeczno – emocjonalny „Sanford Harmony”;
 05.04.2022 roku – grupa 6-latków brała udział w wycieczce wyjazdowej do zakładu pracy
KRAM w Dzierzgoniu, w ramach projektu grupowego „Poznajemy pracę naszych
rodziców”
 05-06.04.2022 roku – dzieci z grupy 6-latków przygotowywały albumy z rysunkami
i przywitały w grupie nowych kolegów z Ukrainy;
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 06.04.2022 roku – w grupie 3-latków rodzic czytał bajki w ramach Kampanii Społecznej
Cała Polska Czyta Dzieciom;
 06, 15, 20.04.2022 roku – w grupie 3-latków w ramach promocji czytelnictwa członkowie
rodzin czytali dzieciom bajeczki;
 07.04.2022 roku – we wszystkich grupach w ramach przedsięwzięcia
ogólnoprzedszkolnego obchodzono Światowy Dzień Zdrowia;
 07.04.2022 roku – grupa 5-latków odbyła wycieczkę wyjazdową do Szkoły Łacińskiej
w Malborku na warsztaty wielkanocne;
 07.04.2022 roku – w grupie 4-latków odbyły się warsztaty dla dzieci i rodziców pt.
„Wielkanocne zwyczaje – baranki, pisanki i inne niespodzianki”;
 11.04.2022 roku – dzieci z grupy 5-latków realizowały zajęcia pt. „W zdrowym ciele
zdrowy duch” w ramach projektu biblioteki SCK Wędrująca Biblioteczka;
 12.04.2022 roku – grupa 5-6-latków obchodziła Światowy Dzień Czekolady;
 12.04.2022 roku – dzieci z grupy 6-latków wykonały pracę plastyczną na ogólnopolski
konkurs na temat „Five o’clock – czyli czas na herbatę”;
 12.04.2022 roku – w grupie 5-latków odbyły się warsztaty dla dzieci i rodziców pt.
„Wielkanocne zajączki”;
 13.04.2022 roku – dzieci z grupy 6-latków wzięły udział w konkursie recytatorskim
w języku angielskim „Enjoy Englisch”;
 13.04.2022 roku – rodzice z grupy 6-latków zakupili i wręczyli opiekunom dziecka
z grupy, któremu zmarła mama, bony do sklepów;
 13.04.2022 roku – grupa 5-latków obchodziła Dzień Scrabble;
 13.04.2022 roku – grupa 3-latków w ramach realizacji projektu „Wędrująca Biblioteczka”
odwiedziła Bibliotekę SCK;
 13.04.2022 roku – dzieci z grupy 5-latków realizowały zajęcia w ramach Ogólnopolskiego
Programu Uczymy Dzieci Programować – IX edycja „Pisanki, kraszanki, jajka
malowane”;
 19.04.2022 roku – w grupie 3-latków odbyło się spotkanie z higienistką stomatologiczną
oraz zajęcia na temat higieny jamy ustnej;
 20.04.2022 roku – dzieci z grupy 4-latków w ramach realizacji projektu edukacyjnego
„Zabawa ze sztuką” zrealizowały temat „Obrazy malowane nożyczkami”;
 21.04.2022 roku – w grupie 6-latków rozpoczęto realizację projektu edukacyjnego „Mali
trenerzy umysłu”;
 21.04.2022 roku – dzieci z grupy 5-latków w ramach realizacji projektu edukacyjnego
„Mamo, tato wolę wodę” odbyły zajęcia na temat „Tyle samo wody”- zabawy badawcze;
 22.04.2022 roku – we wszystkich grupach obchodzono Dzień Ziemi poprzez udział
w Mini Olimpiadzie Ekologicznej przeprowadzonej przez działający w przedszkolu Klub
Ekoludków;
 22.04.2022 roku – dzieci z grupy 4-latków realizowały zajęcia w ramach Ogólnopolskiego
Programu Uczymy Dzieci Programować – IX edycja „Zakodowany ekolog”;
 22.04.2022 roku – dzieci z grupy 5-6-latków w ramach Międzynarodowego Projektu
Czytelniczego „Magiczna Moc Bajek” zrealizowały moduł VII „Piękno i ochrona
przyrody”;
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 25.04.2022 roku – grupa 6-latków odbyła wycieczkę wyjazdową do Szkoły Łacińskiej
w Malborku na zajęcia „Od ziarenka do bochenka”;
 25.04.2022 roku – grupa 6-latków, 5-6-latków, 5-latków i dwie grupy 4-latków wyszły do
kina na bajkę o tematyce pro-ekologicznej w ramach kontynuacji tematyki związanej
z obchodami Dnia Ziemi;
 27.04.2022 roku – grupa 4-latków w ramach realizacji Ogólnopolskiego programu
Edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury” zrealizowały temat „Nad rzeką, dbam
o czystość wody”;
 27.04.2022 roku – grupa 5-latków w ramach realizacji Ogólnopolskiego programu
Edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury” zrealizowały temat „Dbam o powietrze”.

VII. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SZTUMSKIEGO
CENTRUM KULTURY
31.03.2022 (czwartek)
18:00 KINO „Pies”
01.04.2022 (piątek)
18:00 KINO „Pies”
02.04.2022 (sobota)
20:00 Występ Kabaretu Paranienormalni
03.04.2022 (niedziela)
20:00 Koncert Fisz Emade Tworzywo
07.04.2022 (czwartek)
18:00 KINO „Batman”
08.04.2022 (piątek)
16:00 KINO „Zając Max: Misja Pisanka”
18:00 KINO „Batman”
18:00 Wernisaż „Bliżej Morza”
09.04.2022 (sobota)
16:00 KINO „Zając Max: Misja Pisanka”
18:00 KINO „Batman”
11.04.2022 (poniedziałek)
18:00 KINO „Cud Guadalupe”
12.04.2022 (wtorek)
18:00 DKF „Wielkanoc w sztuce”
13.04.2022 (środa)
18:00 KINO „Cud Guadalupe”
21.04.2022 (czwartek)
17:00 Koncert Piosenek Cygańskich dla Uniwersytety Trzeciego Wieku
22.04.2022 (piątek)
Uroczyste Obchody 100-lecia Związku Polaków w Niemczech
* 16:00 złożenie kwiatów pod Pomnikiem Rodła i prezentacja wystawy Związku Polaków w
Niemczech: ludzie- idee- pamięć. W 100 rocznicę powstania
* 17:00 Koncert z okazji 100- lecia Związku Polaków w Niemczech w Sali widowiskowej
Sztumskiego Centrum Kultury. (Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Wojciech Rajski-dyrygent,
Andrzej Wojciechowski-klarnet, Krzysztof Gordon- aktor)
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23.04.2022 (sobota)
16:00 „Za duży na bajki”
18:00 „Sonata”
24.04.2022 (niedziela)
16:00 „Za duży na bajki”
18:00 „Sonata”
25.04.2022 (poniedziałek)
9:00 KINO „Ainbo. Strażniczka Amazonii” seans zbiorowy dla przedszkola
16:00 „Za duży na bajki”
18:00 „Sonata”
26.04.2022 (wtorek)
18:00 DKF „Piosenki o miłości”

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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