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W okresie międzysesyjnymprzygotowałem 6 projektów uchwał, które są
przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.
Ponadto w okresie międzysesyjnym podjąłem nastglujące decyzje, zarządz'etiai
rozstrzygnięcia.

1.

W zakresie spraw budżetowvch podiałem Zarzadzenia
w sprawie:

a. zmian

w

budżecie z tytulu zwiększenia dotacji celowej

w

dńale
852 ,,Pomoc społeczna'' w rozdz.852l2 ,,Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego orźLz składki na ubezpieczeria emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego'' o kwotę 210.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,
opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeria
społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłatę świadczeń
z funduszu alimentacyj nego,

b. pneniesienia planowanych wydatków zrezerw

budżetowej

do dzialu:

1) 010 ,'Rolnictwo i łowiectwo" do tozdz.:
a) 01030 ,,Izby rolnicze'' na wydatki bieżące jednostek budżetowyeh nitryane z
realizacjąich statutowy ch zaduń kwotę 1 8 5 0 zł,
b) otols ,,Pozostała działalność''na wydatki bieŻące jednostek budzetowych
z,łviązane z rcalizacjąich statutowy ch zadań kwotę 8. 000 zł,
.

2) 7tl,,Działalnośćusługowa'' do rozdz.7|004,,Plany zagospodarowania
przestrzennego'' na wydatki bieżące jednostek budzetowych z..vv,ltęane

z rea|izacjąich statutowy ch zaóań kwotę 1 5. 000 zł'
3) 756 ,,Dochody od osób prawnych, od osób ftzycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowoŚci prawnej oraz wydatki złłtryane z ich poborem''
tozdz.75647 ,,Pobór podatków, opłat i niepodatko}vych należnościbudżetowych''
kwotę 2.000 zŁ na wydatki biezące jednostek budżetowych związate z rcalizacją
ich statutowychzadań,

4)

801 ,,oświatai wychowanie'' rozdz.:

a) totot ,,SzkoĘ podstawowe- kwotę 4.500 ń na wydatki

bieżry,e jednostek

budżetowychzilązarczrcalizacjąichstatutowychzadań,

b) aotoł ,,Przedszkola'' kwotę l.500

c)

zł na

wydatki bieŻące jednostek

budzetowychzwłtęanezrealizacjąichstatutowychzadań,
801l0 ,,Gimnazja'' kwotę 5.000 zł na wydatki bieżące jednostek budzetowych
zwtryarrc z rea|iracjąich statrrtowych zadai|

5) 900 Gospodarka komunalna

i

ochrona środowiskt' rozdz. 90095 ,,Pozostała
działalność''na wydatki biezące jednostek budzetowych'nvięane z realizacjąich
statutowych zadań kwotę 9.000 zŁ oraz na wydatki majątkowe - zakupy
inwesĘcyjne ,,Zakup wiat przystankowych'' kwotę 2.500 zł,
pneniesień planowanych wydatków między rozdziałami, grupami wydatków i
paragrafami w dziale:

1) 700 ,,Gospodarka mieszkaniowa" rczdz. 70005 ,,Gospodarka gruntami i
nieruchomościami'' w wydatkach bieżących jednostek budzetowych złłiązanychz
rca|izacją ich stafuto}Yych zadah kwotę 51.800 zł Qrzeruesienia międry
paragrafami),

2) 7l0 ,,Działalnośó usługowa'':
a) z rozdz. 71004 ,,Plany

z

zagospodarowania przestrzennego''
wydatków
bieĄcych jednostek budżetowych związanych z rcal;izacją ich statutowych
zadań kwotę 6.ó00 ń do rozdz. 71035 ,,Cmetttarze'' na wydatki bieŻące
j ednostek budzetowy ch zwtryany ch z realizacją ich statutowych zadań,

\-

b) zrozdz. zrozdz.7l004,,Plany zagospodarowania przestrzennego'' zwydatków
bieĘcych jednostek buÓŻetowych nnńązanych z realizacją ich stafutowych
zadań' przenosi się kwotę 470 ń do tozdz. 71013 ,,PodziaĘ geodezyjne i
kartograficzne na wydatki bieżące jednostek budzetowych młiryane z
r

ealizacją ich statutowych zadań,

3) T\I,,Administracja publicznd' w rozdz:
a) 75a22 ,oRady gmin'' w wydatkach bieżących z świadczeń na rzecz osób
fizycnrych kwotę 1.100 ń na wydatki jednostek budzetowych mlięane z
r

ealizacją ich statutowy ch zadań,

b) 75023 ,,IJtzędy gmin'' w wydatkach bieżących z wydatków

jednostek

bud:żetowych zwiryarrych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.I5a zł
na wynagrodzerua i składki od nich naliczane oruz w wydatkach bieżących

jednostek budzetowych zvnryanych z realizacją
kwotę 4. 5 00 zł (pzeruesienia międzł paragrafami),

\,
4)

75t

i

ich stafutowych zatań

,,|Jtzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

ochrony prawa oraz sądownictwa'' rczdz. 75t09 -Wybory do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województwą wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie'' z wydatków bieĄcych
ze świadczeniana rzecz osób ftrycnrych kwotę 176 zł na wydatki jednostek
budzetowych rvłiryane z realizacją ich statutowych zadań oftu w wydatkach
bieżąpych jednostek budzetowych zvłięanych z rcalizacją ich statutowych zadail
kwotę 9| ń (pzeniesienia między paragrafami),

5) 80l ,,oświatai wychowanie'':
a) w rozdz. 80101,,SzkoĘ podstawowe'':
1. z wydatków majątkolvych z inwestycji pn. ,,Utworzetie szkolnego placu
rabauł w Szkole Podstawowej w Gościszewie'' kwotę 17.Żu zł na wydatki

bieżąpe jednostek budzetowych zlvitryane
zadań,

2.

z

realizacją ich stafutowych

w wydatkach bieżących ze śwndczeń na rzecz osób ftzycznychkwotę 200
zł na wydatki jednostek budzetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane,
wydatkach bieżących w tym: z wydatków na progftlmy finansowane z
udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych kwotę 10.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane kwotę 4.513 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadańkwotę 5.487 zł,

3. w

4.

oraz przeniesienia między paragrafami,

b) * rozdz.80104 ,,Przedszkola'' w wydatkach bieżących w tym: z dotacji na
zadania bieżące 3.560 zł i wydatków jednostek budżetowych nitryartych z

c)

d)

rcalizacjąich stafutowychzadaikwotę 4.37I zł na wynagrodzeruai składki od
nich naliczana orazprzeniesienia między paragrafami ,
w rozdz.80l l0 ,,Gimnqzja'' w wydatkach bieżących jednostek budzetowych
zwązany ch z realizacjąich statutowy ch zadań kwotę 5 06 zł i ze świadc zeń ta
rzecz osób fizycznych kwotę 200 zł na wynagrodzenia i składki od nich
naliczanę oraz ptzetiesienia między paragrafami, w wydatkach bieżącYch, w
tym wydatki na wynagrodzerua i składki od nich naliczane zwiększa się o
kwotę 9.959 zł

*

rozdz.80114 ,,ZespoĘ obsfugi ekonomiczno-administracyjnej szkół'' w
wydatkach bieżących jednostek budzetowych młięarrych z realizacją ich
stafutowych zadań (przeniesienia między paragrafami),

e) w rczdz. 80146 ,,Dokształcanie

i

doskonalęnie nauczycieli'' w wydatkach
bieżących jednostek budzetowych młięanych z realizacją ich statutowych
zadń (przeniesienia między paragrafami),

f) w

rczdz. 80195 ,,Pozostała działalność''w wydatkach bieżących jednostek
budżetowych zlięanych z realizacją ich stafutowych zadań (przeniesienia
między paragrafami),

g) z rozdz. 80110 ,,GimnĄd' z wydatków bieżących jednostek budzetowych
zwtązany ch z realizacjąich statutowych zadań kwotę 3 .Ż06 ń, z rczdz. 80 1 4
,,Zespoly obsługi ekonomiczno_administracyjnej szkół'' z wydatków
bieĄcych jednostek bulżetowych z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych kwotę 3.060 ń oraz z rozdz. 80148 ,,Stołówki szkolne'' z
1

wydatków bieżących jednostek budzetowych z wynagrcdzeńi składek od nich
naliczanych kwotę 2.603 zł i świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 100
zł do rozdz. 80101 ,,SzkoĘ podstawowe'' na wydatki bieżąpe jednostek
budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5.239 zł i
do rozdz.80104 ,,Przedszkola'' na wydatki bieżące jednostek budżetowych na
wynagrodzenia składki od nich naliczane kwotę 3.730 zł,

h) z rczdz. 80101 ,,SzkoĘ podstawowe'' w wydatkach bieĘcych, w tym; ze
świadczeń fia tzecz osób fizycznych przenosi się kwotę 1.300 ń, i z

i)

w)magrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę
przeniesienia między paragrafami,

4.202

zł, oraz

zrozdz.80104 ,,Przedszkola'' z wydatków bieżących, w tym; ze świadczeń na
rzecz osób ftzycznych kwotę 2.I99zł, z wynagrodzeń i składek od nich
naliczarrych przenosi się kwotę 34 zł oruzprzeniesienia między paragrafami,
j) z rozdz. 80114 ,,ZespoĘ obsfugi ekonomiczno-administracyjnej szkół" z
wydatków bieżących jednostki budżetowej, w tym z wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych kwotę l.304 zł przenosi się do rozdz.80110,,Gimnazja''
na wynagrodzeua i składki od nich naliczane,
k) * rczdz. 80148 ,,Stołówki szkolne'' w wydatkach bieżących jednostki
budżetowej 920 zł, w tym na wynagrodzerua i składki od nich naliczane, oraz
przeniesienia między paragrafami

6)

851 ,,Ochrona zdrowtd'rozdz.:

a) 85153 ,,Zwa\czalie narkomanii''

w

wydatkach bieżących jednostek
budzetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę l.750 złna
wydatki z:itęane z r ealizacj ąich stafutowy ch zadań,
b) sstsł ,,Przeciwdziałanie alkoholizmowi'' w wydatkach bieżących jednostek
budżetowych zwirynrych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.4rc zł
(przeniesienia między paragrafami) otaz z wydatków majątkowych z
inwestycji pn. ,,Utworzerie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w
Czeminie'' kwotę 11.900 ń onz z zadalia pn. ,,Utworzenie szkolnego placu
zabaw w Szkole Podstawowej w Gościszewie'' kwotę 1.587 zł na wydatki
bieżące jednostek budzetowych zslłiązane z realizacją ich stafutowych zadail
kwotę 13.487

ń,

7) 852 ,,Pomoc społecma'' z tozdz. 85215 ,,Dodatki

mieszkaniowe''
z wydatków biezących jednostek budzetowych zlńęanych z rcalizacją ich
stafutowych
kwotę 19.000 zł do rozdz. 85219 ,,ośrodki pomocy
społecznej'' na wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i
pochodne od wynagro dzsń,

zadai

8) 853 ,,Pozostałe zadałna w zakresie polityki społecznej''

w

w

rozdz. 85395

wydatkach bieżących w tym:
wydatkach na
,,Pozostała
programy finansowane zudziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

działalność''w

ustawy o finansach publicznych na wydatki zvnryane z realizacją ich
statutowychzadń (przeniesienia między paragrafami ) kwotę 69 zł,
9) s54 ,,Edukacyjna opieka wychowawczd' rozdz.85401 ,,Świetlice szkolne'' '' w
wydatkach bieżących jednostek budżetowych z wydatków zlńązarrych z
realizacjąich stafutowych zadań kwotę 2.072 zł na wynagrodzeń i składek od
nich naliczane otaz przeniesienia między paragrafami, orazze śvńadczęń na tzecz
osób fizycznych kwotę l00 zł, na wynagrodzeniai składki od nich naliczane,
10) 900 ,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska'' z tozdz.900l5
,,oświetlenie ulic, placów i dróg'' w wydatkach jednostek budżetowych
zitązanych z realizacjąich stafutowych zadań przenosi się kwotę 3.600 zł do rozdz.

3

90001 ,,Gospodarka ściekowa i ochrona wód''o na wydatki bieĘce jednostek
budzetowychzłitązanezrealizacjąichstatutowychzadań,

II. w zakresie Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestłzennego
Przygotowano projekty uchwał w sprawie:

1. Uchylenia uchwĄ

Nr

L|U3l4l94

w

sprawie zbycia tęręnów niezabudowanych

położonychw Sztumie przy Jeziorzę Barlewickim.

2.

Uchylenia uchwały Nr

xxxv27ll97 w sprawie zbycia działek budowlanych

przy

ul. Kochanowskiego w drodze przetngo.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego na własnośów drodze decyzji
administracyjnej dwie nieruchomości połozone w Sztumie przy ul. Skłodowskiej tj. działkę
2
2
nr 186/1 o pow. 588m i d"iałkę nr 186120 pow. 533m zabudowane na cęl mieszkaniowy.
opŁatazaprznkształcenie wynosi 5.512,50zł spłata ptzez 5 |at.
Wszczęto: 5 postępowan w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego na własnośÓ.
Przygotowano do sptzeduiry lokal mieszkalny na rzęcz najemcy w budynku przy
ul. Chełmińskiej 2a.
Zakończono podziały geodęzyjne nieruchomości gruntowych połozonych prTy
ul. Nowowiejskiego
wydzieleniem terenów, które będą mogły poprawić warunki
zagospodarowania przyległych nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi .
Dnia 16 sĘvcznia 20l1 roku wszedł w zyciemiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obejmujący obszar Byłej Fermy Tuczu Trzody Chlewnej w Czeninie (podany do publicznej
wiadomości w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr l59 poz.3234 z dnia
16.12.2010r.)
Nie zostanie ustanowiona shrŻebnośó gruntowa obcięająca dziaĘ gminna nr
56214 położonąprzy ul. MĘńskiej w związku z tym, że pomimo wyznaczetia ponowrrego
posiedzeniu Komisji Wsi
terminu jako ostatecznego (uzgodnionego wcześniej
Gospodarki Komunalnej iBezpieczeilstwa), tj' do dnia 14 stycznta 2011 roku nie stawiĘ się
wszystkie osoby, które powinny podpisać protokół niezbędny do ustanowienia tej
służebnościaktem notarialnym.
W piśmie z drua 23. 12. 2010 roku pouczono osoby zainteresowane służebnościąŻe
w prąlpadku nie podpisania protokołuptzez pozostałe osoby, które jeszcze tego nie uczyniły
w wznaczonym ostatecznym terminie, uważane jest zarezygnację ze służebności.
Trwaja prace w sprawie ustalenia formy prawnej i procedury ptzekazanta nieruchomości
z:ńązanychz,,PlaŻąMiejsk{' w zwią.zku ze zbliiającylTl się okresem letnim.
Wydano:
12 - decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
27 _ zaświadczęnia o przeznalzeniu terenu w sfudium i planach miejscowych.

z

na

III. W zakresie Referatu Inryestvcii i Zamówień PublicznYch.
Zadalia zakoitczotlę:
1. Zakoilczono zadarie na ,rDostawę i montaŻ wyposazenia sportowego na boisko
sportowe przy bulwarue nad jeziorem Sztumskim." Zadanie wykonano w terminie i

odebrano bez uwag. Boisko wyposażono w 2 kpl. do koszykówki

ręcznej.Wykonawcąbyła spółka z o.o.

2.

3.

4.

5.

i 2 kpl.

do piłki

DEKPOL zPincryna.Koszt wyniósł 14.030,00

Zł.

opracowano dokumęntację projektową wTaz z kosztorysem na przebudowę linii
napowietrznej zasilającej i oświetleniowej na kablową w ul. Władysława IV na
odcinku od ul. Baczyńskiego do ul. Plebiscytowej, wykonawcą usfugi była Firma
ANMAR z Gdyni, dokumentacja została przekazana Zamawiającemu w dniu 8
grudnia 2010 r. , koszt usfugi wyniósł 10.736,00ń
opracowano projekt budowlano_wykonawczy sposobu montażu masztu antenowego
na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie dla potrzeb monitoringu wizyjnego,
wykonawcą usługi był Pan Piotr Świrąinski z Clrudziądza, dokumentacja została
ptzekazana Zanaitająsemu w dntu 22 grudniźOl0 r. , koszt usługi wyniósł
2.440'00zł
opracowano zakres robót remontowych dla modernizowanej ścieżkipieszo
rowerowej po istniejących drogach na trasie UśniceGościszewo wraz z
przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim oraz dokumentacjąfotograficznątrasy,
wykonawcą usfugi była firma ,,PRowED'' Usługi Projektowe Wiesław
Siemiątkowski z Elblągą koszt usfugi wyniósł 3.477,00 zł
opracowano dokumentacje projektową dla ,,Budowy sieci wodociągowej w Nowej
'Wsi",

-

Dokumentację wykonał Pan Zbigntew Dolewski
Usługi Projektowe w Budownictwie
,,PROJBUD" Sp. Jawn a z Kw|tdzyna
II. Zadania w toku realizacii:
1. Podpisano w dniu 27.12.2010 r. dwie umow
Panem Piotręm Świrzynskim na
opracowanie dokumentacji projektowej :
1) na przebudowę budynku uĄrtkowego ptzy plłżymiejskiej w Sztumie, termin realizacji
usfugi do 15 częrwca 2011 roku, koszt wynosi 13.500,00zł otazna
2) modernizację budynku użytkowego Reja l1b położonego przy plaŻy miejskiej w Sztumie,
termin realizacji usługi do 15 czerwca20llr., koszt wynosi 10.000,00zł
2. Podpisano trmowę z Panem Tomaszem Mrówczyńskim zamieszkałym w Elblągu na
opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadarua pn. PĄekt
docelowego odprowadzenia wód opadowych retencjonowanych w zbiomiku zlokalizowanym
m. Sztum wykonywanym dla odwodnienia
działce
279/15l obręb
ul. Spokojnej oraznowo wybudowanego Osiedla Mieszkaniowego SM RENAWA,
termin realizacji usługi do 9 marca 20llr., koszt wynosi 6.700,007f
3. Budowa terenu rekreacyjnego i boiska do piłki siatkowej-plazowej przy p|a'zy miejskiej w ramach
modernizacji bulwaru nad Jeziorem Sztumskim w Sztumie, termin realizacji od 5.08.2010 r. do
30.05.2011 r. , koszt robót wynosi I.200.256'Ż2zł
Zadante wykonuje DEKPOL Sp.z o.o. zPincryną zadanie w toku rcalizacji.
4. Termomodemizacja Zespotu Szkół Czerninie, wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usfugowe,,PIK'' z Clrudziądza otazPIK Spółka z o.o. Kłódka,
W miesiącu grudniu 2010 r. wykonano świadectwo charakterystyki energetycznej dla
budynku SzkoĘ,
Z,adante w toku realizacji.

z

na

nr

II

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru częściSztumskiego Pola.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Budownictwa ,,ALFA''
Sp. z o.o. z Kwidzyna, koszt robót wynosi l.411.889,98 zł, termin realizacji ustalono do
4 lipca 201lroku,
Nadzór inwestorski nad robotami pełni Pan Zbigniew Dolewski - Usługi PĄektowe
i Wykonawcze w Budownictwie ,,PROJBUD'' Sp. Jawna, koszt usługi wynosi 2t.960,00zł,
natomiast naózór autorski sprawuje Pan Michał Rajkiewicz -Biuro Techniczne
',EKo_w0D",
koszt usługi wynosi t0.578'00zł.
6. Przebudowa istniejącego bulwaru nad Jeziorem Sztumskim (...)

W dniu

\:

"'

otaz na Centrum Miasta.

30.12.2010 r. dokonano odbioru częściowegosiódmego etapu robót na zadanlu
,,Przebudowa istniejącego bulwaru nad Jęziorem Sztumskim (...) '' oraz szóstego etapu dla
,,Centrum Miasta".
Zakręs robót na listopad i grudzień 2010 r. nie został wykonany w planowanej wysokości.
Wykonawcą robót jest Firma DEKPOL sp. z o.o. z Plncrytą natomiast nadzór inwestorski
pełni POWIERNIK Biuro obsługi Budownictwa _ Pan Stanisław Kordek.
7. Budowa monitońngu wizyjnego dla centrum miasta Sztum oraz bulwaru nad Jeziorem
Sztumskim w Sztumie"
W dniu 27 grudnia 2010 r. dokonano odbioru częściowego zadanta.
- na bulwarze wykonano monitoringw 77,49Vo, natomiast w centrum w 74,70Vo.
Wystąpiono do Starostwa Powiatowego o zmianę ponrolenia na budowę' w zułiryku ze
zmianądokumentacji na maszt antenowy, które będzie zamontowany na budynku Urzędu.
Tęrmin zakoirczeruazadarua- do 15 kwietnia 20l1 roku'
III. Przetargi z zamówień publicznych
1. Zakończono postępowanie przetargowe:
,,Modemizację drogi transportu rolnego,
w obrębach geodezyjnych Sztrrmska Wieśi Zajezierze, na działkach nr 7116, 19,20,24,137
iŻ0912.
Najkorzystniejszą ofertę złoĘłaSpółdzielnia Produkcyjno_Usfugowa ,,RoDŁo'' z Kwidąma.
Cena wybranej oferty wynosi: 323.393,71zł
W prowadzonym posĘpowaniu złoŻono cztery ofert.

na

IV. W zakresie Referatu Gospodarki Komunalnei i Spraw Obvwatelskich.
Zadana ręalizowane na poszczególnych stanowiskach w referacie w okresie listopad 2010_
styczeń 20lI r.
Zakoilczono postępowania środowiskowe wydając decyzje dla następujących przedsięwzięć :
1. ,,Adaptacja budynku gospodarczego na warsńat samochodowy w Czerninie'' .,
2. ,,Budowa zakładu do produkcji biopaliwa i energii elekĘcznej Widok Natura w
Koniecwałdzię" .
Jednocześnie akfualnie prowadzone sąpostępowania dla następujących przedsięwzięć, :
1. ,oBudowa biogazołvni w Czernięnie'' _ SKo,

2.
3.
4.

,,Budowa linii napowietrzno-kablowej 110 kV GPZ SŻum * PZ Postolin'',
,,Stacja demontażu i kasacja pojazdów samochodowych, położonej na działcę 69 w
miej scowościKoniecwałd, gmina Sztum'',
,,Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 55 w km 43+831 na rz. Postolinska
Struga w m. Nowa Wieś'',

5.
6.
7.
8.

9.

,,Rozbudowa budynku myjni samochodowej

o

dobudowę dwóch stanowisk

warsŹatowych i nadbudowę pomie szczęń biruowo-socjalnych'''

,,Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 Mw wraz z towarzyszącą
infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w Ęonie miejscowości Koślinkaw
gminie Sztum",
,,Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś* gmina Szfumo',
,,Wydobywaniu kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego w postaci piasku i nriru
na powierzchni 1,99 ha z rocznym wydobyciem do 20 tys. m3 na działkach 24913,
24914",

,'Wydobywaniu kopaliny pospolitej _ kruszywa naturalnego w postaci piasku i żwiru
na powierzchni l ,99 ha z rocznymwydobyciem do 20 tys' m3 na działkach 225 , 2Ż8' ,
l0. ,,Eksploatacja piasku w miejscowości Koślinkaz działki nr 66 o pow. 0,63 ha." ,
przerobu produktów ubocznych pochodzenia
l l. ,,Modernizacja instalacji
młieruęcego, zlokalizowanej w Uśnicach, gm. Sztum.'' .

do

W okresię listopad - styczeń 201t r. wydano l1 decyzji administracyjnych zenłalających na
usuńęcie drzew i krzewów w obszarze miasta i gminy Sztum , & W 14 ptrypadkach jest
prowadzone postępowanie wyj aśniające .
W dniu 30.12.2010 r dokonano odbioru wyremontowanej biblioteki
pomieszczenia czytelni od stycznia słuzą j ako E-przedszkole.

W

grudniu

(

9.12.10.) 2010

w Postolinie,

gdzie

r. _ podpisano umowy z Urzędem Marszałkowskim na

dofi nansowani e zadań pn:.

,,Utworzenie miejsc relveacji w Nowej Wsi poprzez remont boiskn, urządzenie placu ząbałł
wrgz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu stworzenia warunków do aktywnej
inte gracj i mieszlrnńców''
-,,Utworzenie miejsca relłeacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum
miejscowości"
-,,Utworzenie miejsc alływnej relłeacji poprzez remont i doposażenie biblioteki wiejskiej w

Postolinie"
W drodze przetargu wyłowiono wykonawcę na remont drogi w Zajezierzv, zkórym w dniu
28.lŻ.Ż0n r. podpisano umowę nawykonawstwo .
W dniu 30 listopada 2010 roku dokonano odbioru prac polegających na wymianie sieci o
długości60 mb , o 500 mm, w celu usunięcia kolizji sieci burzowej w ulicy Baczynskiego
w Sztrrmie. Prace wykonane zostały ptzez frrmę Dekpol Spółka z o.o. zPinczyna , zgodtie z
podpisaną w tym zakresie umową. W miesiącu listopadzie 2010 roku nastąpiĘ wypłaty
przelewem na rachunęk bankowy producentom rolnym, ustalonej w decyzji wysokości
zwrofu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej za okres IIpółrocza2010 roku. W listopadzie 2010 roku dokonanie odbioru
czyszczeria późnego plantacji leśnej polegający na usunięciu posuszu, tozpieraczy i
krzaków na powierzchnt 2,26 ha położonej we wsi Zajezierze, na działkach nr 2 III obręb
Sztum, oraz częścidziałki nr 3 obręb III w Sztumie. Jednocześnie w tym samym czasie
dokonano odbioru prac melioracyjnych realizowanych na terenie miasta i gminy Sztum w
ramach których wykonano

al

.:

oczyszczetie, okoszenie, odkrzaczeńe, zbiomika wodnego położonego w Postolinie

dzińkanr 238,

b/ odmulenie ,okoszenie, rowu RA w Nowej Wsi

o

długości1,2 km,
c/ okoszenie, odmulenie rowu położonego w sołectwie Ul Domanskiego działka rr298
0'I7 ha, - zadanie to sfinansowane było z Funduszu Sołeckiego
dl oczyszczenie' odmulenie, okoszenie rowu RD osiedle Wzgórze w Sztumie,
e/ faszynowanie rowu od stacji pomp Barlewiczki do przepustu ul. Barczewskiego
fl okoszenie, odmulenie rowu położonegoprzy uI Wiejskiej w Sztumie., dfugości 0,8 km
W grudniu 2010 roku dokonano dostawy i montaŹu piłkochwytu o długości20 mb,
wysokości 5 mb dla sołectwa Sztumskie Po|e, Zadarłie zostało sfinansowane w ramach
zaberyieczonych środków z Funduszu Sołeckiego.
W okresie od listopada 2010 do Ęcznia 2011 roku dokonano : 35,wpisów do
ewidencji działalnościgospodarczej i tyle samo - wykreśleń z ęwidencji działalności
gospodarczej .6l podmiotów gospodarczych dokonało zmian we wpisie do ewidencji
zawieszeń we wpisach do ewidencji działalności
działalnościgospodarczej , a 39
gospodarczej . Na dziefiZ4. SĘczria br. jest aktywnych wpisów przedsiębiorców w ilości

-

1.139.

W rv/w okresie w zwią.zku z likwidacją punktów sprzedaĘ (wykreśleniem z ewidencji

działalnościgospodarczej) _ polegającą narerygnacji ze sprzedazy napojów alkohololvych
wydano 5 decyzji o wygaśnięciudecyzji dotyczących zezwolenia na sprzedaŻ napojów
alkoholowych, w tym: 3 decyzje - na piwo, 2 decyzje _ na wino. W w/w okręsie wydano 3
zetwolenia dla podmiotów gospodarczych na korzystarue z miejsca położonego przy
cmentarzu w ZajezierzvnasprzedtŻ płodów rolnych własnych tj. kwiatów iz:iczy.
W rv/w okresie przy1ęto 25 oświadczeń o wartości sptzeduĘ napojów alkoholowych za rok
2010.

Ponadto w grudniu ubiegłego roku uczestniczono w szkoleniu w zakresie Zarząózanla
Kryzysowego organizowanego przez Pomorski Urząd Wojewódzki' Trwająprace zitązane z
realizacją Gminnego Prognmu Profilaktyki i Rozwiryryrwania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciułdziałana Narkomanii na 2011 r. w zakresie przygotowania nowych umów ze
specjalistami w tym z, kuratorem, psychologiem i , prawnikiem. Jednocześnietrwa bieĄca
obsługa punkfu konsultacyjnego,,KRoKUS''.
W okresie od listopada 2010 rok do dnia 24 stycznia 20l l roku Straz Miejsko podjęła
66 interwencji dotyczących :
_ 10 prąpadków bezpariskich psów w tym 3 psy zabrano do schroniska;
_ przeprowadzono 15 kontroli porządkowych w m. Postolin , mieście Sztum ,m. Zajeńerze
m.in. dotyczących numeracji posesji, orazzawartych umów na wywóz nieczystości staĘch i
płynnych;
- prowadzono 2 interwencje dot. zaleganiamartwych z.lily'terzęta w pasie drogowym ;
- 25 kontroli w zakresie obowipku odŚnieżania posesji prywatnych , gminnych )
powiatowych i budynków komunalnych i sklepów ( sople i dachy ) ;
_ wykonano 1 interwencję bezdomnego , który przebywał w budynku urzędu , został on
odwieziony do Malborka do domu opieki społecmej;.
_ zostały przeprowadzone 4 kontrole hali targowej oruz osób tam handlujących ;
_ wspólnie z pracownikami urzędu uczeslriczono w 9 interwencjach;

W tym samym okresie e zgodnie z porozumieniem zawartym z KP Policji zrealizowano 15
wspolnych patroli w godzinach 14:00 _ 22:00 w których zabezpieczano włamanie do domku
jednorodzinnego , zatrrymano złodzieja palet drewnianych , podejmowano interwencje
zglaszane przez mieszkańców miasta i gniny Szfum. Wspólnie z policją w szkole
podstawowej numer 2 zorgamzowano progftlm o bezpieczeństwie dzieci , które w ferie
zimowe majądbać o swoje bezpieczeitstwo. StraŻ Miejska zabezpieczała 3 imprezy sportowe
organizowane w Sztumie. Nałozono trzy mandaty kame dwa mandaty za spożywanie
alkoholu w niedozwolonym miejscu na kwotę 200 zł , jeden mandat za postój w
niedozwolonym miejscu dla osoby niepełnosprawnej w kwocie 500 zł.
Ponadto w dniu 14 styczna 201l roku odbyło się spotkanie z soĘsami poszczególnych
wsi.' Tematem spotkania było m.in. wykonanie Funduszu Sołeckiego w roku 2010 oraz
planowanychzadń w roku 20ll.
W dniu 26.sĘczrua br w urzędzie odbyło się spotkanie z firmą EOLICA Postolin Sp. z o.o.
i Hiszpanami w zakresie planowanej realizacji budowy Farmy wiatrowej w Postolinie. W
trakcie spotkania omówiono sprawy środowiskowe.

V. W zakresie oświatv.

I.

BieŻącadziałalność.
1) Wydano 32I decyzji administracyjnych przyznających uczniom zamieszkałym na teręnie
Miasta i Gminy szfum sĘpendium szkolne oruz l decyzję przynającą zasiłek szkolny z
pIzeznaczenięm na zakup podęczników
pomocy dydaktycznych na łączną kwotę

87.796'35

zł Minimalna

i

miesięczna wysokośćstypendium wynosiła 73,00

ń,

a
maksymalna I37,00 zł.
2) Przygotowano 17 decyzji administracyjnych ptzyznających pracodawcom dofinansowania
kosztów ksŹałcenia młodocianych pracowników na kwotę 114.746,92 zł. Dofinansowanie
kosztów kształcenia finansowanę jest ze środków pozabudżeto}vych Funduszu Pracy.
3) Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela przeprowadzono analizę poniesionych w 2010 roku

wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich
wynagrodzeń określonych ustawą Karta Nauczyciela otv średniorocznej strukfury
zatrudnienia navczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W dniu
26.0t.20l0 roku wypłacono nauczycielom w formie jednorazowego dodatku
uzupełniająpego różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami, a wynagrodzeniami
ustalonymi na podstawie kwoty bazowej w łącznej wysokości: nauczyciele stażyści
7.I44,l5 zł oraz nauczyciele kontraktowi Il.Ż67,85 zŁ. Wydatki poniesione na
wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych byĘ wyŻsze od wynagrodzeń
ustalonych na podstawie kwoty bazowej w zwiągku z powyŻsrym nie było konieczności

wydatków

Ia

wypłaty dodatku uzupełniaj ące go.
Projękty edukacyjne i programy.
1) W ramach projektu realizowanęgo wspólnie z Gminą Dzierzgoit pn.: ,,E_alternatywne
przedszkola w powięcie sztumskim'o od dnia 03.01.2011 roku w nowoutworzonych
punktach przedszkolnych w Czerninie, Gościszewie, Nowej Wsi oraz Piekle rozpoczęĘ się
zajęcia przedszkolne. Dzieci uczesfriczą również
psychologiem,
zajęciach
języka
logopedycznych,
angielskiego oft|z rytrrriczrro-taneczrych. Łącznie do punlł:tów

il.

w

z

przedszkolnych uczęszcza70 dzieci. Punkty przedszkolne zostały dodatkowo wyposażone
w nowe pomoce dydaktyczne, meble, sprzęt komputerow orazzabawki.
2) Trwają prace zitryane z realizacją zajęó pozalekcyjnych i wyrównawczych w ramach
projektu pn.:
Młodego NoblisĘ'' przygotowanego Wzez Wyższą Szkołę
',Akademia
Pedagogiczną TWP w Warszawie. W zajęciach uczęsbricząuczłiowie I klas gimnazjum.
W Gimnazjum Nr 1 w Sztumie prowadzone są zajęcia z przedmiotów biologiczno_
chemicznych, geografii, informatyki oraz językaangielskiego. Natomiast w Gimnazjum Nr
2 w Czeminie uczniowie mogą uczestniczyÓ w zajęciach prowadzonych w ramach trzech
przedmiotów: matematyczno-prTyrodniczych. Łącznie w projekcie
laboratoriów
uczestniczy 148 uczniów.
3) Dokonano rczliczenia projektu pn.: ,,Równy start w ptzyszłośi".ZłoŻotto końcowy
wniosek o płatność.w 2010 roku przeprowadzono łącznie 7338 godzin zajęć: tj.:2963
godzin dodatkowych zajęć: dydaktyczro_ wychowawczych oraz 4375 godzin zajęć,
pozalekcyjnych z matematyki, flzykj, przyrody, języków obcych i informatyki. Całkowita
wartośćprojekfu wyniosła 979.735,00 zł. W 2010 roku wydatkowano 448 404,23 zł. w
projekcie wzięło udział 1480 uczniów.

z

W

ramach projektu w dniu 6.\2.2010 roku zorganizowano vryjud na VII
NiemieckojęZyczrLy Festiwal Teatralny do Teatru Miniatura. 29 listopada odbyła się

konferencja edukacyjna podsumowująca projekt, na k'tórej WTęczono egzemplarz gazetkl
pn.: ''Kurier Projektowy'' opisujący dzi'ałania zrealizowanę w ramach projekfu. w tym
samym dniu odbyła się wystawa fotografii oraz wręczenie nagród w konkursie
fotograficznym.
4) Zakofrczyła się realizacja projektu pn.: ,,Żyj zdrowo sportowo, powszechna nauka
ptywania oraz w i zabavły dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Szfumooo w ramach którego
odbywały się zajęcia nauki pływania dla sześciugrup liczących łącznie 180 uczniów klas
uI-tV szkół podstawowych. Każda z grup uczestniczyła w 23 godzinach zajęó nauki
pływania. Projekt był realizowany we współpracy z LKs ZANTYR SZTUM. Całkowita
wartośó projektu wyniosła 75.000 zł.
5) Wspólnie z LKS ZANTYR złoĘliśmykolejny wniosek do Ministerstwa Sportu i
Turystyki na realizację zadania W.: ,,Żyj zdrowo i sportowo II'' _ powszechna nauka
pływania oraz W i zabawy dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Sztum. Całkowita wartość
zadana wynosi: 85.000 ń. w przypadku otrzymania dofinansowania w 2010 roku
planujemy zorganizowaÓ 25 godzin zajęć nauki pĘwania dla 180 uczniów klas II i
szkół podstawolvych orazzajęcia spońowe w formie gier i zabaw.
6) Gimnazjum Nr l w Sztumie pozyskało środkifinansowe w ramach programu ,,Uczenie się
przez całe Ęcie'o na organizację wizyty przygotowawczej do Kordoby (Hiszpania).
Wyjazd odbył się w dniach 10-13.01.2011 roku.Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele
szkół z Portugalii, Francji, Hiszpanii i Polski. Podczas spotkania redagowano działanta i
cele planowanego do realizacji projektu pn.: ,,Eat, dńnk _ but think!''. Gimnazjum pełni
funkcję koordynatora projektu. Termin złoŻeniaprojektu upływa 2t.02.20l1 roku,
7) W Publicznp Przedszkolu Nr 1 w Sztumię ręalizowano działania zaplanowane w ramach
projektów:

i

il

-

pn.: ,,od aktywności do umiejętnościdzieci'' byĘ to między innymi: warsztaty teatralne
prowadzone na terenie przedszkolą a talcże w teatzę w Elblągu oraz ptzeprowadzenie

wewnątrzprzedszkolnego przeglądu ,,Wierszy

-

przedstawienia teatalnego

Humorem'', przygotowanie

;

pn.: ,,Kubusiowi Przyjaciele Nafury"- przeprowadzono warsztaty

ekologiczne
prowadzone ptzez członków Stowarzyszenia Eko_Inicjatywa z Kłwdryna na temat
,'Czerpatiapapieru'', przygotowały przedstawienie pt. :',Eko_Kapturek''.
8) W ramach projektu pn.: ,,Poprawa efekĘwności wykorzystywania energii w budynkach
uĄrteczności publicznej na terenię Gminy Sztum - termomodemizacja Zespołu Szkoł w
Czerninie orazPrzedszkola Publiczrego nr 1 w Sztumie współfinansowany ptzez UE w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w szkolę w Czerninie oraz w
przedszkolu w Sztumie przeprowadzono szereg działań, których głównym celem było
podniesienie świadomościspołecznościlokalnej na temat energooszczędnych technologii i
ochrony środowiska Przeprowadzono konkurs plastyczny' quiz ekologicany oraz
z polla"śm ftzycmrym na temat źaffiełerrergii sposobów jej
oszszszania dla uczniów i ich rodziców, utworzono kąpik ekologiczny' opracowano
ulotkę informacyjną dla rodziców ,Jak oszsądzalć energięo', wykonano makietę
miejscowości Czernin. Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Czerninie wystawili
spektakl teatralny inspirowany dramatem ,,Dziady" o tematyce ochrony środowiska.
III. Informacja dotycząca prac remontowych.
1) W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi zakończył się I etap realizacji zadania pn.:
,rUtworzenie miejsca rekreacji w Nowej Wsi poprzez remont boiska' urządzetie placu
zabaw wraz z zagospodarowaniem ptzyle$ego terenu w celu stworzenia warunków do
aktywnej integracji mieszkańcóf'. Zgodrue
harmonogramem prac wykonano
odwodnienie terenu przed szkołą remont ciągów komunikacyjnych, parkingu oraz drogi.
Prace zw,try'ane z utworzeniem terenów zielonych ptzed budynkiem szkoĘ, urządzeniem
placu zabaw, remontem boiska onzbieżmi planowo powinny zakończyć się w maju 20l1
roku.
2) W miesiącu listopadzie zostało wszczęte postępowanie przetargowe dot. zadania pn.:
,,Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie''. Termin składania
ofert upłynął10 stycznia20Il roku. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie wpłynęło
12 ofeft. Obecnie trwa badanie ofert.
3) W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi wykonano remont korytatzy w budynku głównym
szkoły.
4) W Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie wykonano remont pomieszczetiaprzeznaczonego
na miejsce zńaw oraz świetlicęszkolną.
IV. Organizacjaimprez.
1) 12 Ęcmia 20t1 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 w Szfumie odbyło się spotkanie
edukacyjne dla klas I-III połączone z quizem wiedzy w ramach akcji ,rBezpięcznie w
gminie i z gminą Szfum _ Bądź bezpieczny _ nośodblaski''. W spotkaniu uczestniczyli:
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum przedstawiciele policji oruz strazy miejskiej. W ramach
akcji uczniowie otrzymali odblaskowe opaski na rękę oraz odblaski w kształcie sztumskiej
żabki.
2) Dnia 9 grudnia 2010 roku w GimnĘum Nr 1 w Sztumie obchodzono Dzień Zdrowia pod
hasłem ,,Trzymaj Formęoo. W ramach dnia zdrowia odbyĘ się m.in.: wystawa plakatów o
zdrowiu ,degustacja potraw otaz akcja mająpą na celu uświadamianie sytuacji i

warsztaĘ

\-

Z

i

z

problemów ludzi borykających się z AIDS (młodzież przedstawiła informację o chorobie,
odbyły się projekcje filmów oświatowych na temat choroby, wszyscy uczniowie otrzymali
zakładki informujące o metodach zapobiegania AIDS).
3) W Zespole Szkoł w Czerninie w dniach 04-05.12.2010 roku zorganizowano XIII

Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego dla mieszkańców powiatu sztumskiego i

V.
1)

ościennych.

osiągnięcia w konkursach:

Nr 1 w Sztumie zakwalifikowani do etapu wojewódzkięgo w
konkursach_pglm.lpQwych z: języka polskiego _ Marta Winkiel, języka angielskiego _
Kacper Fijałkowski, biologii _ Katarzyna Litwin, Paulina Sigowską ftzyki - Daniela
Szpaczyńska, matematyki - Paulina Sigowska, Daniela Szpaczyńską historii _ Kacper
Fijałkowski, Karol Kirsch, Paulina Sigowska.
I miejsce w X Jubileuszowym Konkursie Humanistycznym ,,W kręgu wojny, okupacji i
kultury współczesnej'' _ etap wojewódzki _ Alicja BogdansĘ Paulina Sigowską Daniela
Uczriowie GimnĘum

Szpaczyńska.

W ogólnopolskim Konkursie Multitest z historii I miejsce zajfi Maciej Dąbrowski i
Paulina Sigowska, III miejsce uzyskali Marta Winkiel' Milena Sikorska

i

Jarosław

Sobiesiak.
W ogólnopolski Konkurs Matematyczny EDI _ laureaci: I miejsce Jarosław Sobiesiak, 3
miejsce Adrianna Kozą 5 miejsce Anita Kaszubą wyróŻrienia Daniela Szpaczyńska.
Grupa filmowa o,Młodzi kręc{' zajęła II miejsce w kraju w konkursie pn.: ,,Fundusze dla
Polski - Filmowa Mapa Przemian'' za flJm pt.
na 12 gwiazdek'' oraz odniosła
',Szkoła
_,,Ekonomia
zwycięsfwo w konkursie Tesco dla szkół
filmowaniazafimpt. ,,Eko_fanki''.
Szkoła otrrymała nowoczesną pracownie multimedialnąoraz DVD.
2) Uczenntca Zespołu Szkół w Czerninie Barbara Wędrychowska została laureatką
wojewódzkiego konkursu dla klas IV-VI ''Napisz nową wersję bajki braci Grimm''
organizowanego przęz Centrum Herdęra Uniwersytetu Gdanskiego. Uczeń Andrzej Krupa
został finalisĘ Wojewódzkiego Konkursu lnformaĘcnego, frnalisą Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego zostzŁ Jonasz Kowalczuk, uczennica Marika Sobieśniewski
zastała finalistką Wojewódzkiego Konkursu
Języka Niemieckiego, finalistami
Wojewódzkiego Konkursu ,,Kampania wrześniowa 1939 roku na Pomorzli' zostali
Szymon Drozdowski, Cltzegorz Wędrychowski i Maciej Powierża.

z

VI.\il zakresie działalnościMieisko- Gminnego ośrodkaPomocv Spolecznei
w Sztumie.
ZłoŻene wniosku o dofinansowanie projektu systemowego ,'Program aktywizacji społecznozawodowej w gminie Szfum WCZORAJ DZlrś ruTRo' na rok Zafi ze środków EFS w
ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki na l. 2007 _ 2013 (Priorytet VII.
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozrvój i upowszechnianie akĘwnej
integracji, Poddziałanie 7 .l.l. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ops) _
IV edycja w roku 2011.
W okresie międzysesyjnynn projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i przekazany
został do oceny merytorycznej . Zgodnie z założentałntrealizacja działańprojektowych ma

\-

się rozpocząć w luĘm br. W roku 2011 zaplanowano m. in. realizację 18 kontraktów
socjalnych wykorzystujących instrumenty aktywnej integracji: trening kompetencji
i umiejętnościzyciowych i społecno-zawodowych, usfugi doradztwa zawodowego, kursy
zawodowe, wsparcie 6 rodzin dysfunkcyjnych usługami tzw. asystenta rodziny.
Ponadto w okresie międzysesyjnym złoŻony został wniosek końcowy o płatność
w ramach projektu systemowego zarok 2010.
2. Atnliza funkcjonowania ośrodka oraz ustalenie najważniejszych zadań jednostki na
przyszłośó- na polecenie Burmistrza MiG Sztum wszyscy pracownicy ośrodka
przedstawili swoje uwagi, opinie i propozycje zvłiązarte z działalnościąjednostki
w szerokim kontekścię(wewnątrz i na zewnątrz); wnioski z powyższego przekazane
zostaĘ Sekretarzowi MiG sztum.
3. W okręsie międzysesyjnym wydano 77 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń
rodzinnych i świadczeń ztzvł. Funduszu Alimentacyjnego.
Liczba osób uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 244 (l73 rodziny), natomiast
świadczenia rodzinne wypłacane sądla 1360 rodzin.
4. W okresie międzysesyjnym wydano 1ó9 decyĄiadministracyjnych w zakresię świadczeń
pomocy społecznej.
Przeprowadzono ogółem 199 wywiadów środowiskowych, podpisano i wdrożono
19 nowych kontaktów socjalnych.
W schroniskach przebywało 16 klientów oraz9 osób w DPS.
Zpomocy w formie usług opiekuńczych korzystĄ 22 osoby.
Z posiłków w szkołach i przedszkolach korzystało 3I9 dzieci. Gorący posiłek
zapewniamy 3 dorosłym osobom.
5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie.
Realizacja programu terapeutycznego i rehabilitacyjnego w odniesieniu do uczestników

Śos

w Sztumie - w okresie sprawozdawczym z usfug ŚDS korzystało 16 osób z zaburzeniami
psychiczrymi (choroba psychiczna lub niepełnosprawnośó umysłowa).

\*-

VI. W zakresie Referatu Programów Pomocowych. współpracy z Zagranica
i organizaciami Pozarządowymi.

Projekt pn. ,,Podniesienię atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu_rewitalizacja
ptryvłróceniem
zagospodarowanię głównych przestrzeni publicznych
Sztumie

i

w

z

historycznego charakteru centrum Sztumu"

obęcnie trwa weryfikacja przez Urząd Marszałkowski III-go Wniosku o Płatnośćza okres
18.05.2010-13.08.2010. oraz IV-go Wniosku o Płatnośćza okres 14.08.2010 09.11.2010.
Jednoczęśnie przygotowywane są dokumenty do V-go Wniosku o Płatnośó,lr1órego
ostatecmy termin złoŻerua upĘwa 8.02.20I lr.
2. Projekt pn. ,,Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zanków Gotyckich
na Powiślu- budowa trasy rowerowej łączącej zatlekw Malborku z atrakcjami turysĘcznymi
powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego.''
Urząd Marszałkowski zakończył weryfikację III-go Wńosku o Płatność.W dniu 07.0t.Ż011r.
wpłynęła refirndowana kwota dla Miasta i Gminy Szhrm w wysokości 470 308'11 PLN.

obecnie trwa ptzygotowywanie dokumęntów do IV-go Wniosku o Płatnośó,którego
ostateczny tęrmin ńożerua upĘwa Ż2.0Ż.Ż0t1r. W dniu 14 Ęcznia 2011 roku podpisany

został aneks do umowy dofinansowania wydłuzający datę realizacji projektu.
3. Projekt pn. ,rPoprawa efektyrłmościwykorzysĘwania energii w budynkach użytecznoŚci
publicznej na terenię Gminy Sztum _ termomodemizacja Zespołu Szkół w Czeminie oraz

Przedszkola Publicznego nr l w SŹumie''.
W dniu 26.0l.20tlr. zostarrie zŁoŻony I Wniosek o Płatrośćza okres Ż7.07.2009 _
24.0I.Ż0l1. obecnię twłaprzygotowywanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.
4. Projekt pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie częściSztumskiego Pola''

i

(I etap)

Trwa weryfikacja przezUrząd Marszałkowski V-go Wniosku o Płatnośóza okręs 16.10.2010
30.ll.2010. Do dnia 28.0l.20l|t. złoŻony zostanie Wniosęk o PłatnośćKońcową za okres
0l.12.2010 _ 3I.12.2a10 na kwotę 253 566'73 PLN ( z tego 70% refłłtdacji_ I77 496,7I
PLN).
5. Projekt pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla częściSztrrmskiego Pola''
(II etap)

i

ocena przez DPRow procedury przetargowej. Niezwłocmie po
otrzymaniu pozytywnej opinii naleĘ wysĘlić z wnioskiem o aneks do umowy o przyznanie
pomocy po przeprowadzonych postępowaniach
pomocy korygujący wartośó
przetargowych. Wartośćdofinansowania przedprzetatgasti wynosi: 1.805.667'00 PLN
(7 5% z 2.40'l .556,37 PLN)

Trwa weryfikacja

Wartośó dofinansowani a po przetargu wynosi

:

954.761.66

PLN

(75%zl.Ż73.015,55 PLN
6. Projekt pn. ,,organizacja kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w Sztumie
A gdyby tak ryby!!!! Piknik w Sztumie".
W dniu 29.12.2010r. został podpisany aneks nr 2 do Umowy a Przyznanie Pomocy, zgodnie
z którym zrrianie uległ termin realizacji projektu.Na wniosek Gminy kampania promocyjna
ryb ma odbyć się w dniach 9 i 10 września201Ir. tj. w czasie Dni Ziemi Sztumskiej.
7. Projekt pn. ,oRemont i doposazenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZsZ
w Barlewiczkach w celu podniesienia jakościoferty edukacyjnej na poziomie
ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim'o
W dniu 24.l2.2uar. wptynęła na konto UMiG Sztum kwota zrefundowana przez Urząd
PLN.
Marszałkowski w wysokości 223.557
'65
8. w dniu 06.12.2010r. ogłoszono nabór wniosków o ptzyznante pomocy dla operacji
doĘczących gospodarki wodno - ściekowejw ramach działania,,Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej'' objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na|ata
2007-20|3. Nabór trwa do 31.0l.2011, do tego konkursu zostanie zgłoszony projekt pn.
,rBudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś* Gmina Sztum''. Trwają prace
nadzaŁącznkami do ww. wniosku. Wartośćdofinansowania w ramach tego programu wynosi
7 5Yo vry datków kwal ifikowanych.
9. Przygotowano Spotkanie Noworoczne, klóre odbyło się 2l.01.2011r. w salach zamku
w Sztumie.
W zakresie kultur.v. sportu. ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych:
1. Aktywizacja środowiskakobiecego poprzez organizację spotkania:

W dniu 26 listopada 2010r. na Zamku Sztumskim odbyło się spotkanie Andrzejkowe.
Przy współpracy pań zKoła Gospodyń Wiejskich w Czerninie zotgatizowane zostały
wtóżby, konkursy i zabavły. Uczestniczki spotkania przygotowaĘ różnorodne
potrawy, natomiast Urząd Miasta i Gminy zakupił tradycyjne pierogi, które wspólnie
degustowano. Była to również okazja do wymiany przepisów kulinarnych.
W spotkaniu uczestniczyło 50 kobiet z terenu miasta i grrriny Sztum.
W dniu 10 grudnia 20l0r. na Zamku Sztumskim odbyło się spotkanie z okazji
zbliŻających się Świąt Bożego Narodzenia. Zostało ono zorganizowane ptzez LJrząd
Miasta i Gminy w Sztumie przy współpracy ze Sztumskim Centrum Kulfury. Podczas
spotkania nastąpiło rozstrzygnięcie VII juz edycji konkursu pn. ,,Tradycyjne Potrawy
Wigilijne''. Do konkursu przystąpiły 25 grup' w Ęm 14 z sołectw i l| z miasta. Do
grona wyróznionych weszĘ następujące grupy: Czernin' Koniecwałd' Nowa Wieś,
Pietrzwałd, Sztumskie Pole, Sxumska Wieś,Przedszkole ,,Kubusia Puchatka'',
Przedszkole ,Na Słonecznej Górce'', 7łspół Szkół z Gościszewaoraz reptezentacja
sztumu. Kazda uczestniczka konkursu atrzymała nagrodę w postaci kosmetyków,
natomiast kuide wyróanione sołectwo otrzymało drobny upominek. Wigilijny wieczór
na Zamku uświetniłlvystęp dzieci ze SzkoĘ Podstawowej w Sztumskiej Wsi oraz
Zespołu Pieśnii Tanca,,Powiślanie''. Burmistrz Sztumu złozyłwszystkim przybytym
gościom serdeczne Życzeria spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia.
Realizacja Uchwały Nr XLII/3l6l09 Rady Miejskiej w Sztumie

z drua 13 listopada
ptzjęcia
współpracy
Miasta
i
2009r w sprawie
Gminy Sztum z
,,Programu
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

ustawy z dnla24 kwiętnia2003r. o działalnościpoĄrtku publicznego i o wolontariacie
na rok 2010", poprzez realizację umów zawartych z otganzacjari pozarządowymi
realizującymi zadana własne gminy: przyjęcie sprawozdań końcowych z realizacji
zadań zleconych.

Przygotowanie i przyjęcie Uchwały Nr LII/418/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia
10 listopada20l0r w sprawie przyjęcia,oProgramu współpracy Miasta i Gminy Sztum
z oryantzacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o działalnościpoĄrtku publicznego i o wolontariacie
na rok 20!1- oraz Uchwały Nr IIV13/10 Rady Miejskiej w Sztrrmie z dnia 29 grudnia
20I0r w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w
zakresie rozwoju sportu podmiotom rue za7iczanym do sektora finansów publicznych.
4. Realizacja umów na sĘpendia sportowe poprzez przelanie kolejnych tłansz oraz
przyjecie sprawozdań z realizacji szkoleń zawodników.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizaqi dotacji celowej dla Parafii Rzymsko _ Katolickiej
p.w. Św. Anny w Sztumie na przeprowadzenie prac w zakresie wykonania
dokumentacji budowlano- konsęrwatorskiej z kosztorysem dotyczącym osuszenia
murów orźLz remonfu elewacji wraz z vńeŻą Kościołafilialnego pod wezwaniem
Wspomożenia Wiernych oraz dotacji celowej na przeplowadzenie prac w zakresie
wykonania naprawy pokrycia dachowego i konstrukcji drewnianej dachu na kościele
filialnym p.w. Wspomozenia Wiernych.
3.

Sprawozdanie

z

działalnościSztumskiego Centrum Kultury

od

22.1l.20l0r.

24.01.2011r.
23.11. *

UTW - warsztaty z muzykoterapii
23.l l. _ Turniej Brydżowy
25.ll. - warsztaty manualne - papier częrpany

- spotkanie kobiet - pomoc techniczna
29.lI.- Świeczkowisko poetyckie _uŻyczerue

26.11.

sal, pomoc techniczna

29.Il.*Tumiej Brydżowy
30.l1' _ debata wyborcza _użryczęrue sal, pomoc tęchniczna
01.12. - UTW - spotkanie z drPietrzak

\!'

-\*'

03.12. _ wemisaż Joanny Budzynskiej
03.I2. _wykład TMZS
03.12. - zapalenie światełekchoinkowych _ impreza plenerowa
07.12._ UTw - ,,Wykład o winie _ czyli co z cTymna Święta''
07.l2. _uĘczeme sal zamkolvych _ koło emerytów i rencistów
09.12. - Cała Polska Cz'Ąa Dzieciom
09.12. - UTW - warsztaty manualne - decoupage
10.12. - spotkanie kobiet - pomoc techniczna
l0.l2. _ uroczyste rczpoczęcie olimpiad Specjalnych _ pomoc techniczną koncert zespołu
Shuflada
l2.l2. _ llĘczerue sal zamkołYych - Mniejszość Niemiecka
16.12. _ Wigilia Sportowców _vĘczenie salzamkowych
14.12. - UTw - wykład z muzykoterapii
l6.t2. - UTw - warsztaty teatralne prowadzi p. Jarosław Rebeliński
17.l2. - wemisaż fotograficzny
17.12. - Wigilia Harcerska - uzyczenie sal
18.12. - promocja kwartalnika Prowincja
31.12. -lmpreza plenerowa ,,Powitanie 201I Roku07.01. - wernisaż uczniów Liceum Plastycznego w Malborku
09.01. * XIX Finał V/ielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy
1 1.01. _ UTw - wykład z muzykoterapii
13.01. - Podsumowanie roku sportowego _ufczęrue sal, pomoc techniczna
19.01. _ UTw _ spotkania z dr GraĘnąPietrzak
21.01. _ Spotkanie Noworoczne Burmistrza * obsługa techniczna
W dniach od 17.01. _ 28.01.br. _ zajęcia dla dzieci i młodziezy w ramach feńi
zimowych wmieście i gminie.

W kazdy poniedziałek, środęi piątek odbywają się zajęcia fitness, natomiast w poniedziałki
zajęcia taneczne dla wszystkich grup wiekowych. od poniedziałku do piątku odbywają się
takŻe zajęcia z nauki gry na instrumentach.

W kazĘśrodęodbywają się otwarte spotkania szachistów.

Dla uczestników UTW w każdy poniedziałek odbywają się zajęcia ruchowe, we wtorki
warsztaty z nauki jęz. angielskiego, w czvrartki z jęz.niemieckiego, & w piątki warsztaĘ
komputerowe.

iGnitry

