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Informacia
z działalnościBurmistIza Miasta i Gminv Sztum i iednostek gminnvch
w okresie miedzvsesyinvm (VI sesia Rady lVlieiskiei - 30 marca 2011 roku)

W olresie międzysesyjnym pruygotowałem 7pĄektów uchwał, które sąprzedmiotem
obrad dzisiejszej sesji.
Ponadto w okresie międzysesyjnym podjąłem następuj ąse óecyzje, znządzeruai
rozstrzygnięcia.
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W zakresie spraw budżetowych podiałem Zarzadzenia w sprawie:
1. Zmiarl'wbudżecie gminy ta20l1 rokw zvitązkuz;
- zwiększeniem dotacj i celowej z budŻetu państwa z przeznaczeniem:
- na realizację zadania zleconego gminie w 2011 roku, w cęlu organizacji oraz
przygotowani a i przeptowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkan 20l l.
na utrzymanie Srodowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie w 20l l roku.
2. Przsntesień planowanych wydatków ztęzerwy budżetowej do działu:
- 926 ,,Kultura ftzyczna i sport'' rozdz.92695 ''Pozostała działalność,,kwotę 19.500zł.
3. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałani, w grupach i między grupami
wydatków w dzia]e:
a) 01 0 ''Rolnictwo i łowiectwo" w rozdz. 01 04 1 ,,Program rozwoju obszarów
Wiejskich 2007-2013" ,
b ) 600 ''Tranqrort iłąszrclśÓ" zrozdz.60016 ''Drogi publiczne gminne'' do roz&z.
60017,,Drogi wewnętzne'''
c) 710 ,,Działalnośćusługowa" w rozdz-'' Plany zagospodarowania przestrzennego'',
d) 85 l "Ochrona zdrowid' w rozdz. 85 I 49"Programy polityki zdrowotrej ".

II. W zakresie Referatu Gospodarki Komunalnei i Spraw Obywatelskich:
1' W okresie od 15 lutego do 22 marca br. odbyĘ się zebrania wiejskie, na których
dokonano wyboru rad sołeckich i soĘsów. W trakcie zebrafiprzedstawiono informację do
buÓŻetu miasta i gminy na rok bieŻący orazo podejmowanych działaniach w celu
pozyskania środków finansowych dla obszarów wiejskich. Lista sołtysów w załąpzeniu do
informacji.
2. w okresie sprawozdawcrym złoŻono dwa projekty w naborze organizowanym przez
Lokalną Grupę
Działania,,Kraina Dolnego Powiśla'':
- Zitększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w
Postolinie. Wartośćprojektu l07 tys. zł ,kwotadotacji 64Ęs. zł;
- Alctywizacja mieszkńców na tęrenach wiejskich popt:Zęz poprawę infrastruktrrry
sportowej, tj. remont boiska do koszykówki i siatkówki w Białej Gótzę. Wartośćprojektu
l18 Ęs. zł, kwota dotacji 75 Ęs. zł.
3. W Urzędzie Marszałkowskim złoĘliśmywniosek o dofinansowanie remonfu dróg
gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w Uśnicach. Wartośćzadaria 490 Ęs. ń _
kwota dotacji 200 Ęs. ń.
4. od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2011 roku rolnicy z miasta i gminy Sztum składają
wnioski wrazz fakturami VAT (ub ich kopiami) o zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie zakupionego oleju napędowego. W 2011 roku stawka zwrotu części
tego podatku na 1 litr zakupionego oleju napędowego wynosi 0,85 zł. Maksymalny
limit zwrofu podatku na 1 ha uĄrtków rolnych wynosi 73,10 zł.
Do chwili obecnej zlożono 64 wnioski. KoĘny terrnin składania wniosków o zwrot
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czĘci podatku akcyzowego do 30 września 2011 roku.
o Z zakresu ochrony środowiskawydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:
l. Decyzję umarzającąna budowę linii napowietrzno-kablowej 110 kV (est to zvdtązane
z budowąFarmy Wiatrowej w Postolinie);
2. Decyzję na przebudowę mostu w ciągu drogi krajowej nr 55 wNowej Wsi;
3. Decy'ję na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś;
4. Decyzję umarzającą na budowę wiat stalowych (est to zwtryanę z zakładem granulacji
biomasy SAFARI Sp. z o.o. Zajezierze);
5. Dwie decyzje umarzające postępowania na wniosek zainteresowanego podmiotu (dot.

\.

v

wyrobisk piasku i zwiru w Nowej Wsi);
Pruekazano Regionalnemu Dyrektorowi ochrony Środowiska w Gdansku jako organowi
właściwemudo wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postępowanie
mitęane z budową elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW w miejscowości KoŚliŃa;
a
Prowadzi się siedem postępowań środowiskowych;
a
W dniu 14 marca odbyło się w sali 33 urzędu, spotkanie przedstawicieli UMiG Szhlm,
MłodzieżowejRady Gminy Szrum, szk<>ł z terenu miasta oraz Zakładu Karnego w
Sztumie w sprawie rozpoczęcia wspołpracy w zakresie porządkowania miasta w ramach
zarówno jednorazowych jak i cyklicznych akcjach;
W dniu 18 marca w salach Z,alonl<tl w Sztrrmie odbyła się VII edycja Seminarium
i edukacja naszą wspólną przyszłością''zorganizowane przez
Naukowego pn.
',Nauka
UMiG Sztum, Centrum Edukacji Ekologicznej w Sztumie, Powiślanską Wyższą Szkołę
w KwiĘmie orazUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
Przeprowadzono aktualizację wniosku o dofinansowanie zdań mrłięanych z demontażęm
orazlĘlizacjąazbesfu z terenu miasta i gminy Sztum
Wvkaz sołysów z terenu Gminv SZTUM
Piotr Siebert
1. Barlewice
Krystyna Olszewska
2. Biała Góra
Marek Laskowski
3. Ul. Domańskiego
Kazimierz Barański
4. Czeritn
Ryszard Antoniuk
5. Gościszewo
Krzysztof Scijka
6. Gronajny
Marek Smoter
7. Kępina
Dawid Jetke
8. Koślinka
Barbara Murawska
9. Koniecwałd
Justyna Krupa
l0. Nowa Więś
Katarzyna Maczyszyn
11. Piekło
Kawryna Wiącek
12. Pietrzwałd
ElŻbięta Wysocka
13. Postołin
Konrad Preuss
14. Parowy
Kazimieru Majewski
15. Sztumska Wieś
Małgorzata Charycka
16. Sztumskie Pole
Wiesława Pauzder
17. Uśnice
Adam Poćwiardowski
lS.Zajezierze

Iu. W zału.esie Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania PnestrzenneEo

w okresie sprawozdawcąrm:

l.

Przekształcono prawo uffiowania wieczystego na własnośćw drodze decyzji
administracyjnej nieruchomośó położonąw Sztumie przy ul. JagiełĘ 47A (działka nr
107/8).
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2.

3.
4.

5.

6.
7.

Wszczęto:

2

postępowania

w sprawie

ptzeksz1ałcenia uzytkowania wieczystego na

własność
Sprzedano: na rzecz najemcy lokal mieszka|ny przy ul. Chełmińskiej tu 2A,oraz działkę
nr 140 położonąprzy ul' Paderewskiego na poszerzenie nieruchomościprzyległej
Drua 25.03.2011 r. złożmno odwołanie od Decyzji Starosty zezłłalającejna budowę
budynku przł,ul. MĘńskiej w sąpiedztwie nieruchomoŚci Plac Wolnościnr 26. Gmina nie
zgadza" się z decyzją Starostwa pozwalająpą na budowę 4-kondygnacyjnego budynku z
uwagi na to, że miejscolYy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza Ęlko
budowę 2-kondygnacyj ną.
Przeprowadzono wizję lokalnązagospodarowania nieruchomości przy ul. Reja nr 6 i 6a i
Kopernika nr l z udziałem resortowej Komisji Rady Miejskiej i zainteresowanych
mieszkańców w celu zajęcia stanowiska w sprawie propozycji docelowego
zagospodarowania terenu: rozbiórki ganą i innych budowli w ramach zachowania ładu
przestrzennego i estetyzacji miasta.
Wydano: 30 zaświadczeft o pneznaczeniu nieruchomości w sfudium i miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego
26 - decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
Wszczęto: 13 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego,
6 postępowań w
sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z Ęrfułu podziału nieruchomości,
13 postępowń w sprawie wydania decyzji zatwierdz-ających podziaĘ nieruchomoŚci

lV. W zakresie Referatu Inwestvcii i Rozwoiu:

W okresie sprawozdawcąrm wykonano następujące zadania:
I. Zadańazakończone:
1. Termomodernizacja Zespofu Szkół Czerninie, wykonawcą robót było konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe,,PIK'' z Grudziądza orazPIK Spółka Z o.o. Kłódką
Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 31.01.201 lr. Zadante odębrano bez uwag.
II. Zadania w toku realizacji:

1. Budowa terenu rekreacyjnego i boiska do piłki siatkowej-plazowej przy plazy miejskiej w
ramach modernizacji bulwaru nad Jeziorem Sztumskim w Sztumie, temrin realizacji od
5.08.2010 r. do 30.05.201l r. , kosź robót wynosi l.200.256,22 zł
Zadanię wykonuje DEKPOL Sp. z o.o. zPincryną zadanię w toku realizacji.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitamej dla obszaru częściSztumskiego Pola.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usfugowo-Produkcyjne Budownictwa ,,ALFA''
Sp.z o.o. z Kwidzyna, kosŹ robót wynosi l.411.889,98 zł, terminrea|izacji ustalono do
4 lipca 201lrokq
Nadzór inwestorski nad robotami pełni Pan Zbigniew Dolęwski _ Usfugi Projektowe i
Wykonawcze w Budownictwie ,,PROJBUD'' Sp. Jawną koszt usługi wynosi 21.960,00zł,
natomiast nadzór autorski sprawuje Pan Michał Rajkiewicz -Biuro Techniczne,,EKo-w0D",
koszt ush,rgi wynosi 10.578,00ń.
Zadartie w toku realizacji.
3. Przebudowa istniejącego bulwaru nad Jeziorem Sztumskim (...) '', orazna Cęntrum Miasta.
W dniu 7.03.2011 r. dokonano odbioru częściowego ósmego etapu robót na zadałiu
,,Przebudowa istniejącego bulwaru nad Jeziorem Sztrrmskim (...) " .
Wykonawcą robót jest Firma DEKPOL sp. z o.o. zPinczyną natomiast nadzór inwestorski
pełni PoWIERNIK Biuro obsługi Budownictwa_ Pan Stanisław Kordęk.
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W okresie sprawozdawczym, tj. w styczniu i lutym br. nie wykonano robót na Centrum
MiasĘ gdyż zostaĘ wstrzymane prace ptzęz inspektora nadzoru z uwagi na niskie

t€mperatury.
4. Parafia św.Anny w Sztumie otrzymała dofinansowanie na odwilgocenie fundamentów
budynku kościoław wysokości 150 Es. zł.
5- Budowa monitoringu wiryjnego dla centrum miasta Sztum oraz bulwaru nad Jeziorem
Szhrmskim w Sztumie"
Zadante w toku rcalizacji, uzyskano zrnianę pozwolenia na budowę masztu antenowego,
który jest zamontowany na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.
Monitoring dla bulwaru został uruchomiony, obru. z kamer trafia do centrum monitoringu,
który znajduje się Komendzie Powiatowej Policji w Sztumie.
Termin zakonczeniazadarńa- do 15 kwietnia 201l roku.
III. Przetargi z zamówień oublicznych

l. W dniu

20|I r. zakończono postępowaniepvntargowe: na,,Budowę oświetlenia
uliczrrego ulicy WładysławafV w Sztumie''.
Najkorrystniejszą ofertę złoĘłENERGETYK Przedsiębiorstwo InĄmierskie Jerzy
Łyszkiewicz zElblrya. Cena wybranej oferty wynosi: 68 693,63zł
18 marca

W prowadzonym postępowaniuzłoŻono 10 ofert.
2. W dniu 3 marca 20l1 roku uniewazniono postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na,,Świadczenie usfug w zakręsie utrąrmania i konserwacji sieci kanalizacji
burzowej na terenie miasta i gminy Szfum'', zuwagi,iŻmjruższacenaprzewyŻszała kwotę,
któąMiasto zamierzało przeznacryć, na sfinansowanie. (tj. 130 000,00zł)'
Wprowadzonympostępowaniu złożono dwieoferty (2l'69o4'97złil57 898,40zł).
3. Trwają czynności nad przygotowaniem kolejnego postępowania na ,'Świadczenie usfug w
zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacji burzowej na terenie miasta i gminy
Sztum".
4. Przeprowadzono postępowanie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjązadania
Budowa oświetleniaulicznego WładysławaIV.

V. W zakresie oświatv:
Bieżącadziałalność.
ZłoŻnno wniosek o dofinansowanie projektu edukacyjnego w ramach Programu
operacyjnego Kapitał Ludzki pn. ,rRówny start w przyszłośĆ'.Działanja w ramach
projektu prowadzone będą dla uczniów szkóŁ z terenu gminy SZfum iDzierzgoit.
2. Dokonano kontroli wykorzystanej dotacji przyznanej zbudżęttl Miasta i Gminy Sztum na
częściowepokrycie kosztów bieŻącej działalnościNiepublicznego Przedszkola im. ,JrIa
Słonecznej Górce'' w Szfumie za okres od stycznia do grudnia 2010 roku. Kontrolę
przeprowadzono w okresie 22.02.2011 rok do 24.02.2011 rok. Kontrolą objęto:
dokumentację przebiegu naucz'arńą działalnośćwychowawczą i opiekuńczą napodstawie
której sporądzono miesięczną informację o rzeczywistej liczbie uczniów stanowiącą
podstawę naliczania dotacji w darrym miesiąpu oraz dokumenĘ finansowe potwierdzające
prawidłowośćwydatkowania środków otrzymanej dotacji.
3. Trwają prace złitązale z przygotowaniem konkursów na stanowiska dyrektora Zespołu
SZkół w GoŚciszewie i Zespofu Szkół w Czemie w zwiągku zkoilczącąsię kadencją.
II. ProjekĘ edŃacyjne i programy.
l)' Przygotowany we wspóĘracy z LekkoatleĘcznym Klubem Sportowym ZANTYR Szfum
wniosek o pozyskani" dofi''*'owania z Ministerstwa Sportu i Turystyki pd ttanłą ,,Żyj
zdrowo i sportowo II'' - powszechna nauka pĘwania omz gry i zabawy dla dzieci z terenu
Miasta i Gminy Sztum zostaŁ pozyfywnie rozpatrzony. Na realizacje zadanta otrzymamy

I.
l.
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50.000 zł. od dnia 15.03.2011 roku roryoczrJy się zajęcia nauka pływania na basenie
Zespofu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku. Nauka trwać będzie do listopada
2011 roku. Łąszllńe przewidziano 18 godzin zajęć: dla kazdego ucznia klasy III szkoł
podstawowych. Udział dzięci w zajęciach jest bezpłatny.
2) Rozpoczęła się realizacja projektu pt. ,'Akademia Malucha" _ zajęeia ogólnorozwojowe z
elementami edukacji regionalnej dla dzieci z terenu gniny Sztum. Trwająprace związane
z rekrutacją uczestników. Zajęcia odbywaó się będą dla dzieci 3-5 lat, 2 razy w tygodniu
przez 3 godziny w okresie od kwietnia do czerwca 2011 roku.
3) Wspólnie ze Sztumskim Towarzystwem oświatowym złoĘliśmykolejny wniosek do
LEADER-anarealizasję projektu pt. ,,,Ąkademia Malucha II" _ zajęia ogólnorozwojowe
z elementami edukacji regionalnej dla dzieci z terenu gminy Szhrm.
a) Gimnazjum ff l im Jana Pawła II w Sztumie otrzymało dotację z V/ojewódzkiego
Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdansku w wysokości 10.000 zł.
narealizację projektu pn. ,,Nasze jezioro i my''. Realizację projektu rozpoczęto w marcu.
5) W Publiczrym Przedszkolu Nr 1 w Sztumię zorganizowano dla rodziców dzieci z Wp
najmłodszych warsńaĘ z udziałem psychologa nt.: ,,Granice-konsekwencje w
wychowaniu i obowiąpki dzieci".
6) W Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Szfumie realizowano działanlanplanowane w ramach
projektu pn.: ,,Kubusiowi Przyjaciele Nafury'' - przeprowadzono wśród rodziców konkurs
litęracki na wierszo rymowankę o treści ekologicznej, zorganizowano wśród dzięci konk_urs
plastyczny ,,Jesteś Kubusiowym Przyjacielem Natury''' przeprowadzono zajęcia złitryane
z oszczędzaliem energii, zorgarizowano dzień owoców, warzyw i soków oraz obchody
Światowego Dnia Wody w ramach, którego przygotowano dla rodziców ulotki na temat
oszczędzalia wody.
7) W Publicznyn Przedszkolu Nr l w Saumie opftrcowano projekty na ogłaszane konkursy
plzez firmę DANONE _,,Podziel się posiłkiern'' i Fundację Nasza Zięmia _ Po stronie
Nafury oraz z$osznno na konkurs MEN pt. ,,otwarta szkoła'' projekt ,,od akĘwności do
umiejętności dzieck'd'realizowanego ptzez Stowarzyszenie ,,Przy1aciele Dzieci''.
IIII. Informacja doĘczącaprac remontowych.
l) Podpisano rrmowę na realizację zadania pn. ,,Termomoderruzacja budynku Szkoły
Podstawowej w Gościszewie''.
2) w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi przeprowadzono remont podłóg w 2 salach
lekcyjnych oraz wymieniono częśćwyposirżenia.
IV. osiągnięcia w konkursach:
l) Zespół EKOFANKI z Gimnazjum nr l im. Jana Pawła II w Sztumie w II etapie konkursu
Tesco dla Szkoł _ ,,Ekomania Filmowanit' zdobył Grand Prix. WyĘpowana 3 ekipy
filmowe, które nakręciĘ ekofilmiki o największych walorach edukacyjno-ekologicznych.
Uczniowie pojadą na zagraticzllą wyprawę ekologiczną do Wielkiej Brytanii. Ekofilmik
ze Sztumu zasłuĘłwedług Jurorów na Grand Prix ze względu na dynamiczrty montaż,
zaskakujące ujęcia oraz dobór muzyki.
2) Ucznowie gimnazjów wzięli udziafu w Licęaliadzie zorgarizowanej przęz Zespół SZkół
im. Jana Kasprowicza w Sztumie. Uczennica Gimnazjum Nr 1 w Sztumie Kinga
Ruczkowska zajęła I miejsce w konkursie Literackim' a wyróżnienia oftrymaŁy _
Berenika Ryszkowska i Milena Sikorska. Natomiast w konkursie wiedzy o języku II
miej sce zajęła Milena Sikorska.
Uczeń Gimnazjum Nr 2 w Czerninie Dawid Teska zaj$I\ miejsce w konkursie literackim,
Rafał Skalmowski i Marcin Lis zdobyli wyróżnieni, zaśuczennica Joanna Gałka zdobyła
wyróżnienie w kategorii prac plastycznych.
3)

Uczsfl Zespołu szkół w Czerninie Michał Sztandarski został laureatem I stopnia w
ogólnopolskim Konkursie Matematyc znym,,oxford''.
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YI. W zakresie dzialalności Mieisko-Gminnego ośrodkaPomocv Społecznei
1. Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego,,Program aktywizacji społecmozawodowej w gminie Sznm WCZORAJ DZIS ruTRo'' na rok 20Il ze Środków EFS w
ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki na2007 _2013 (Priorytet VII' Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji'
Poddziałanie 7.l.7. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ops) IV edycja w
roku 2011.

przeszedł poryfywnie ocenę formalną i pnekazany został do oceny
merytorycznej . Zgodrue z załoŻerianti rea|izacja działaśprojektowych rozpoczęła się w
lutym br. podpisaniem 15 kontraktów socjalnych. Kontrakty wykorzystują instrumenty
aktywnej integracji, w tym m. in. trening kompetencji i umiejętności Ęciowych i
społeczno-zawodowych, usługi doradńvła zawodowego' kursy zawodowe, wsparcie 6

PĄekt

rodzin dysfunkcyjnych usługami tzw. asystenta rodziny.

2.

W okresię międzysesyjnym w drodze konkursu wyłoniono asystenta rodziny oraz
podpisano umowy z psychologami na przeprowadzenie warsztatów psychologiczrych i
terapii psychospołecnrcj. Uczestnicy projektu zostali również skierowani na badania z
zakresu medycyny pracy. Zatrudniono równieŻ wybranego w drodze konkursu
Koordynatora proj ektu.
W dniach 7 - 8 marca br. przeprowadzona została w ośrodkukontrola realizacji projektu
systemowego Qrzez pracowników Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego w
Gdansku), oczekuj emy na protokół pokontrolny.
otwańy konkurs na realizację zadail publicznych zakresu pomocy społecznej
w roku 20ll _ w okresie międzysesyjnym prueprowadzono i rozstzygmęto otwarty
konkurs ofert. W jego wyniku podpisano umowy na realizację ponizszychzadan:
1) ,,Pomoc żywnościowadla najuboższych mieszkńców miasta i gminy Sztum'' - Bank
Zywności w Tczewie - dotacja 5.000 zł.
ptzechowywanie żywności''_ Sztumskie Towarzystwo oświatowe_
2)
',Transport
dotacja l.500 zł.
integracja osób niepełnosprawnych wzrokowo.
,,,Ąktywizacja społeczna
organżowanie spo&ań i imprez integrujących środowisko osób niewidomych'' _ Polski
ZitryekNiewidomych okęg Pomorski Koło w Sztumie _ dotacja 1.000 zł.
4) ,,Integracja osób starszych niepehosprawnych'' _ Polski Zyvtązęk Emerytów,
rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Sztumie _ dotacja 1.000 zł.
W okresie międzysesyjnym wydano 284 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń
rodzinnych i świadczeń ztzw. Funduszu Alimentacyjnego' w tym 66 decyzji dotyczących
zwrotu świadczeń z funduszu przez dłużników alimentacyjnych'
Liczba osób uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 243 (176 rodzitt} natomiast
świadczeniarodzinne wypłacane sądla 1269 rodzn.
W okresie międzysesyjnym wydano 4ll decyzji adminisfiacyjnych w zakresie świadczeń
pomocy społecznej.
wdrożono
Przeprowadzono ogółem 290 wywiadów środowiskowych, podpisano
43 nowe kontrakty socjalne.
W schroniskach przebywało 21 klientów oraz 10 osób w DPS.
Zpomocy w formie usfug opiekuńczych korzystało 26 osób.
posiłków w szkołach przedszkolach korzystało 329 dzieci. Gorący posiłek
zapewniamy 3 dorosłym osobom.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie.
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Realizacja programu terapeutycznego i rehabilitacyjnego w odniesieniu do uczesfirików
Śos w Sztumie * w okresie sprawozdawcnym z usfug ŚDS korzystało 17 osób z
zablltzeńaripsychicznymi (choroba psychiczna lub niepełnosprawnośćumysłowa).

VIr. W zakresie Referatu Programów Pomocowych. Współpracv z Zagranica i
orrganizaci ami PozaĘadowYmi
l. Projekt pn. ,,Podniesienie atrakcyjnościSzlaku Zanków Gotyckich na Powiślurewitalizacja i zagospodarowanię głównych przestrzeni publicmych w Sztumie
z pvywróceńem historycznego charakteru centrum sztumu''
obecnie trwa weryfikacj aryzezurząd Marszałkowski III-go Wniosku o Płatność
za okres od 18.05.2010r. do 13.08-2010r. oraz IV-go Wniosku o Płatnośćza okres
od 14.08.2010r. do 09.11.2010r.
W dn. 08.02.2011r. ńoŻono V-Ę Wniosek o Płatnośóza okres od 10.11.20l lr. do

08.02.2011r.
2. PĄekt pn' ,,Podniesięnie atrakcyjności furystycznej Szlaku Zamków Gotyckich
na Powiślu- budowa trasy rowerowe1łączącej zamek w Malborku z atrakcjami
furysĘcznynri powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego.''
w dn. 22.02.20ltr. złoźnnoIV-ty Wniosek o Płatnośćza okres od24.I1.2010r. do
22.02.2011r. i obecnie trwajego weryfikacja.
3. Projekt pn ,rPoprawa efektywności wykorzysĘwania energii w budynkach
uzytecznościpublicznej na terenie Gminy Sztum _ termomodernizacja Zespołu
SZkół w Czerninie oraz Przedszkola Publicznego nr 1 w Sztumię''.
W dniu 26.01.20l1r. złoŻono I Wniosek o PłatnośÓ za okres od 27 .07 .2009r. do
24.0l.20l1r. obecnie trwająprace nad II Wnioskiem o Płatnośópośrednią.
Przygotowano aneks poprze targolvy nrniejszajryy wartośćdofi nansowania
projektu.
4. Projekt pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i częściSzhrmskiego Pola''
(I etap)
Trwa weryfftacja przezUrząd Marszałkowski V_go Wniosku o Płatnośóza okres
od l6.10.20l0r. do 30.11.2010r. W dniu Ż6.01.201lr. ńożony został Wniosek o
PłatlrośóKońcowąza okres od0l.l2.2010r. do 3l.l2.2010r. na kwotę 253 576,43
PLN ( ztego 70%o refmdacji - 177 5A3,50 PLN). Obecnie oczekujemy kontroli na
miej scu realiz.asji proj ektu.
5. Projekt pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitanrej dla częściSztrrmskiego Pola''
(II etap)
Trwa weryfikacja i ocęna ptaęz DPRow procedury przetargowej. Nięzwłocznie
po otrzymaniu pozytywnej opinii nalezy wysĘlić z wnioskiem o aneks do umowy
o przy7rlanie pomocy korygujący wartośćprzyznanĄ pomocy po
przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Wartośćdofinansowania
przedprzetargarti wynosi: 1.805.667,00 PLN
(7 5% z 2.407 .556,37 PLN)
Wartośćdofinansowaniapo przetargu wynosi: 954-761'66 PLN
(7 5% z 1.273.015,55 PLN)
6. W dniu 06.12.2010r. ogłoszono nabór wniosków o prryznaruę pomocy dla operacji
doĘczących gospodarki wodno - Ściekowej w ramach działama,'Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludnościwiejskiej'' objętego Programem Ronvoju obszarów
Wiejskich talata2007-20l3. Nabór trwał do 3l.01.2011, do tego konkursu w dn.
27.0l.20l1r. zgłoszono projekt pn. ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Nowa Wieśgmina Sztum''.
Całkowity koszt projektu to: 864.355'23 PLN; w fym koszĘ kwalifftowalne to:
7|S ł r o n a

705.530'27 PLN. wartośó dofinansowania w ramach tego programu vłynosi75Yo
wydatków kwalifikowalnych - wnioskowana kwota pomocy : 529.147 PLN.

pozarądowych:
1. AkĘwizacja środowiska kobiece go poplzez organlzarję spotkania:
o W dniu 18 lutego 201b. spotkanie z psychologiem pt.roKomunikacja werbalna i
niewerbalna _ efeĘwne porozumiewanie się''. Pod takim hasłęm odbyło się
pierwsze w tym roku spotkanie organizowane ptzez Miasto i Gminę Sztum w
ramach aktywizacji Środowiska kobiecego. Zostało ono zorganizowanę przy
współpracy
z Poradnią Psychologicno _ Pedagogiczną w Sztumię oraz Sztumskim Centrum
Kultury. Panie wzię}y udział w warsztatach prowadzonych przez paniąpsycholog
Aleksandrę Pietrulewicz, któta przedstawiła problemaĘkę komunikacji oraz jej
efektywnego wykorzystywania w celu skuteczrego porozumiewania się. w
spotkaniu uczestniczyło 48 kobiet z terenu Miasta i Gminy sztum.
o W dniu 4 marca 201k- zorganizowano wylazd do Teatru Dramatycznego im.
A. Sewruka w Elblągu na Spektakl pt. ,,Testosteron''. Bohaterami szhrki byli Ęm
razem sami panowie. Niespodziewany rozwój wypadków i zaskakujące relacje
międty bohaterami. Sztuka była pełna humoru i zabawnych sytuacji. W wyjeździe
uczestricz-yło 100 kobiet z terenu Miasta i Gminy Sztum.
o W dniu 25 marca 20ll r. odbyło się spotkanie warsztatowe - Palmy Wielkanocne.
Panie ucTyły się jak poprawnie wykonać palmę, z czago może być zrobiona i jakie
zvłyczaje sązruązwtryanę. W warsztatach uczestniczyło 50 kobiet z terenu miasta
i gmrny Sztum.
o Prace nad strategiąrozwoju aktywizacji kobiet.
2. Ochrona zdrowia:
o W dniach 2l _ 23 marca 201Ir. odbyb się badania mammograficzne dla kobiet w
wieku 50 - 69 lat zorganizowane przy współpracy z FADO S.A. ,,Centrum usług
medycznych w Gdansku.
C Znrgarliiuowanie kursu samoobrony dla kobiet. Zajęcia w kazdą środęod 6
kwietnia do 25 maja 20l1r. w sali Gimnastycznej SzkoĘ Podstawowej Nr 2 w
Sztumie, w godz. 17.00 - 18.30.
3. Realizacja Uchwały Nr XLIV316/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dńa 13 listopada

W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia i organizacji

sprawie przyjęcia ,,Programu wspóĘracy Miasta i GmĘ Szhm
z orgaruzacjatri pozaruądowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dńa24 kwietnia2003r. o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2010-, wptzez przyjęcie sprawozdari końcowych zrealizacji zadań zleconych
oraz prrygotowanie sprawozdania z realizasji w/w Programu wspóĘracy
z orgarliz'asjami pozarządowymi za rck 20 1 0.
Przygotowania do ogłoszenia otwartego Konkursu ofert zgodnie z Uchwałą Nr
LW4t8l10 Rady Miejskiej w Sztumie z dtia 10 listopada 2010t w sprawie przyjęcia
,,Programu wspóĘracy Miasta i Gminy Szfum z orgalizacjani pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dria 24 kwietnia 2003r. o
2009r

4.

w

działalnościpoĄrtku publicznego i o wolontariacie na rok 2011''.
Realizacja Uchwały Nr IIV13/10 Rady Miejskiej w Sztumie zdnia29 grudnia 2010r w
sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotĘi w zakresie
rozwoju sportu podmiotom rue zaLiczartym do sektora finansów publicznych' poprzez
ogłoszeniu naboru wniosków o prTymLarlie dotacji w zakresie rozwoju sportu na
terenie miasta i gminy Szfum na rok 2011.

SlSrron*

5.

Przygotowanie i złożerlle wniosku pod nazwą AkĘwizacja społeczeństwa ,,Zadbajmy
o siebie razem możemy więcej'' w ramach konkursu nr 413 Wdrazanie lokalnych
strategii rozwoju, ogłoszonego dnia 17 lutego 20llr. Działarne Małe ProjeĘ
Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek został
zaopiniowany pozyĘwnie przez Radę Lokalną G*pę Działanta Kraina Dolnego
Powiśla.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTAMSKIEGO CENTRUM KULTURY

l.

l.26.01. _ Bal karnawałowy dla dzieci w Sztumskiej Wsi _ nagłośnieniei
prowadzenie
2. 27.0l. - BalPrzebierańców dla dzieci
3. 28.01. - Spektakl dladzieci w salach zamku
4. 28.01. - Koncert Noworoczny - Opery i operetki
5. 04.02. _ WemisaŹ prac Bogdana Stadelmeiera
6. 09.02. _ Przesłuchaniad|adzieci do zespofu wokalnego
7. Il.02. - Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl ,'Lalkł'
8. 12.02. - Otwarfy Turniej Szachowy
9. 8.02. - Promocja ksiąaki TMZS
l0.9.02. - Grand Prix w Biegach Przełajowych
1l. 04.03. _ Wernisaż Agnieszki Rutki - sale zamkowe
12.04.03. - Wernisaz Hanny Uchmanskiej w Tczewie, koncert Shuflady
13. 06.03. _ obsfuga techniczna spotkania zwirykal głłębiarzy
14. 09.03. - Otwarty Tumiej Brydzowy
15. 17.03. _ obsługa techniczna Pomorskiej organizacji Turystycznej
16. 18.03. _ Sęminarium naukowe,J.{auka i edukacja nasząwspólnąprzyszłością'' - w
trakcie podpisanie rrmowy patronackiej pruęZ Powiślanską Szkołę Wyższą nad
Uniwersytetem Trzeciego Wieku
17. 18.03. _ Wemisaz Klubu Plastyka,,Paleta'' w Galerii Bonitas w Elblągu
18. 24.03. _ Cała Polska cryta dzieciom - obsĘa techniczna
19.25.03. - Spotkanie kobiet - obsługatechniczna
20.26.03. - Koncert muryki Ignacego Paderewskiego
21.w kaŻdy poniedziałek, środęi piątek odbywająsię zajęcia fitress, natomiast w
poniedziałki i środyzajęciatanecnrc dla wszystkich grup wiekowych. od
poniedziałku do piątku odbywająsię także zajęcia z nauki gry na instrumentach, próby
zespołów teatralnych i wokalnych.
22. w kazdą środęodbywaj ą się otwarte spotkania szachistów.
23.Dlauczestników UTW wkazdy poniedziałek odbywająsię zajęcia ruchowe, we
wtorki warsztaĘ znaukl, jęz. angielskiego, W czwartki z jęz. ruemieckiego, a w piątki
warsztaty komputerowe. Poza tym razw miesiąpu sązajęciamanualne, warsztaty
muątczrlrę, wycieczki piesze i wykłady.

VIII. W zakresie spraw organizacyinvch
odwołałem ze stanowiska dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury. Jak najszybciej będę
chciał unormować sytuację. Nie byĘ spełnione do końca oczekiwania mieszkńców,
organizacji' środowisk,władz samorządolvych.
Ponadto dokonałem przeglądu sytuacji w Utzędzie i w innych
Ędą zmiany organizacyjne, aby uzyskać jeszsze lepsze efekty

Efektem tego

