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Informacia
z działalnościBurmistrza Miasta i Gminv Sztum i iednostek gminnvch
w okresie miedzysesvinvm (VI I sesia Rady Mieiskiei - 04 maia 2011 roku)

W okręsie międzysesyjnym przygotowałem 10 projektów uchwał, które są
przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.
Ponadto w okresie międzysesyj nym podj ąłem następuj ące decyzj e, zarządzerua i
rozstrzygnięcia.

I.

l.

\il zakresie spraw budżetowvch podiałem Zanadzenia w sprawie:
Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałarti, w grupach i między grupami

wydatków w dziale:
a) 851 ''ochtona zdrow'ia'' rozdz.85154 ,,Przeciwdziałanie alkoholizmowi'' w wydatkach
bieżących, wydatki jednostek budzetowych, wynagrodzęnia i składki od nich naliczane,
kwotę 3.300 zł, przenosi się na wydatki biezące jednostek bud:żetowych złłiązanez
realizacją ich statutowy ch zadait.,

z

b)

rozdz. 85215 ,,Dodatki mieszkaniowe'' z wydatków
852 ''Pomoc społeczna"
bieżących jednostek budzetowych' w tym ze świadczeń na tzecz osób fizycznych kwotę
17.000 zł do tozdz.85ŻIŻ ,,Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecanego'' na
wydatki bieŻące, w tym; dotacje na zadaniabieŻące kwotę 13.000 zł, otazkwotę 4.000 ń na
przęznaczeniem lub pobranych w
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie
nadmiernej wysokoŚci. Ponadto w tozdz. 85212 ,,Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego orźV składki na ubezpieczenia emerytalne i
z
ubezpieczenia społecznego'' w wydatkach biezących jednostek budzętowych, wydatki
zvłiryane z realizacjąich statutolYych zadan, przenosi się kwotę 13.000 zł, na dotacje na
zadaniabieŻące.

z

rentowę

IL W zakresie Referatu Gospodarki Komunalnei i Spraw Obvwatelskich:

obecnie prowadzone sąpostępowania środowiskowe dla następujących przedsięwzięó
t.
2.

3.

:

,,Budowa biogazowni w Czernienie" - SKO,
,,Stacja demontażu i kasacja pojazdów samochodowych, położonej na działce 69 w
miejscowości Koniecwałd, gmina Sztum'',
dobudowę dwóch stanowisk
,,Rozbudowa budynku myjni samochodowej
warsztatowych
nadbudowę pomieszczeń biurowo_socja1nych'' Krupa Mirosław

i

o

Sztum,
4. ,,Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 Mw wraz z towarzyszącą
infrastrukturą drogową i elektroenergeĘczną w Ęonie miejscowości KośliŃa w
gminie Sztumoo,
piasku i zwiru
5. ,,Wydobywaniu kopaliny pospolitej _ krusąrwa naturalnego w postaci
oo,
na działkach Ż49/3, 24914 225 i 228 w Nowej Wsi Pan Adam Krupa
6. ,, ,,Eksploatacja piasku w miejscowości Koślinkaz działki nt 66 o pow. 0,63 ha.'' SKR Sztum Andrzej Jendryka,
7. ',Modemizacja instalacji do przerobu produktów ubocznych pochodzenia
zliteruęcego, zlokalizowanej w Uśnicach, gm. Sztum. Firma SONAC''
8' ,,Uruchomienie kopalin piasku Nowa WieśVII _ EugeniuszMiklelucz ,"
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9.

,,Termomodenizacja budynku intemafu Zespofu Szkół w Barlewiczkach ,,- zarząd
Powiatu Sztumskiego,
1 0. Termomodernizacja budynku mieszkalno-uŻytkowego przy ul. Mickiewicza 39A w
Saumie _ Znząd Powiafu Sztumskiego,
11. Termomodemizacja budynku Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Uśnicach.

W okresie wydano 8 decyzji administracyjnych zenvalających na usunięcie drzew i krzewów
obszarze miasta i gminy Szfum , & W 4 pzypadkach jest prowadzone postępowanie
wyjaśniające.

w

Przygotowano akcję sprzątania linii brzegowej jeziora ze skazanymi Zakładu Karnego w
Sztumie.

Wspołrrczestniczono w akcji,, Pogrzeb śmiecia,otaz w akcji sprzątania ziemi sztrrmskiej z
udziałem dzieci i rriodzieĘ ze szkół i członków Polskiego Zmryk:tt Wędkarskiego Koło w

Sznmie

.

Uzyskano potwierdzenie otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego funduszu do
programu ,, IJsuwania wyrobów zavłierających azbest z terenu miasta i gminy Sztum ,, w
wysokości176 52l zł. co stanowi 70 % dotacji.

W dniu 29 marca 2011 odbyło się zebranie zudziałem wszystkich soĘsów gminy Szfirm, na
którym omawiano sprawy bieĄce oraz nurtujące poszczególne sołectwa.
W dniu 02.04.2011 roku rolnikom z gminy Sztum wydano ll4 decyzji na zwrot podatku
akcyzowego zavłartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dniu 6 kwietnia 2011 roku podpisano umowy na dofinansowanie

w ramach Proglamu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata Ż007-2013:

z.adań realizowanych

wiejskich

Aktywizacja mieszkańców teręnów wiejskich poprzez remonty świetlic
w
miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz vrządzenie miejsc rekreacji w
miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe_wnioskowana kwota pomocy
150 000,00 zł Podniesienie atrakcyjnościwsi poprzez zagospodarowanie centrum w
wnioskowana kwota pomocy 102 000,00 zł W
miejscowościach Gościszewo i Węgry
dniach Ż7 i28 kwietnia 2011 roku dostarczono i zamontowano 5 wiat prrystanko}vych w
miejscowościach: Nowa Wieś,Gościszewo. Czemin, Sztumska Wieś(ul. Domańskiego)'
Sztum (ul. Mickiewicza). W dniach od 20 do 29 kwietnia 2011 roku dostarczono elemenĘ
doposażenia placów zabaw i w miejscowościach KoślinkąKoniecwałd, Nowa Wieś'
Sztumskie Pole, Sztum ul. Kopernika, ul. Wojciechowskiego.

-

V/ dniu 21 kwietnia20ll roku ogłoszono przetwg na remont dróg gminnych i wewnęttznych
na terenie miasta i gminy Saum.

W okresie sprawozdawczym dokonano : l3,wpisów do ewidencji działalnościgospodarczej
i 3- wykreślenia z ewidencji działalnościgospodarczej

.

16 podmiotów gospodarczych dokonało nnian we wpisie do ewidencji działalnoŚci
gospodarczej , a 8 _ załiteszęń we wpisach do ewidencji działalnościgospodarczej . Na
dzięn29.04.br. jest a}tywnych wpisówprzedsiębiorców w iloŚci l.153
W w/w okresie w zwią,zku z likwidacją punktów sprzedaŻy (wykreśleniem z ewidencji
działalnościgospodarczęj) _ polegającąna rezygnacji ze sprzedaĘ napojów alkohololvych
2|Stron:ł
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wydano 3 decyzje o wygaśnięciudecyzji dotyczących zezwolenia na sprzedaŻ napojów
alkoholowych, w tym: 1 decyzja* na piwo, l decyzja_ na wino, 7 decyzja- wódka. W w/w
okresie wydano I zerwolenie dla podmiotu gospodarczego na korzystanie z miejsca
położonego przy cmentarruw ZĄezierzu na sprzedaż płodów rolnych własnych tj. kwiatów i
zrucry. Do wszystkich placówek gastronomiczrrych z terenu miasta i gminy Szfum przesłano
obowią7ującąuchwałę RM w sprawie ustalenia dni i godzin otwieraniai zamykania placówek
gastronomicznych i usfugowych na terenie gniny Sztum .
Zakoircryłasię I częśó kwalifikacji wojskowej która, odbywała się
26.04.2011 r. do 29.04.201

w

dniach od

1,r.

_

Rocznik podstawowy , stawiło się - 8l osób na wezwanych _ 94 osób

-

Rocznik starszy

_

przebywa za grarucą

-

przebywa za grulj'cą z rocznika starszego 26 osób

_5

ll

-

1

osoba na wezwanych - 27 osób

zrocnika podstawowego

8 osób

osób zroczlikapodstawowego odebrało wezwania i nie stawiło się

II częśó kwalifikacji wojskowej odbędzie się w dniach od 09.05.20l
10.05.2011r.

l

do

Jednocześnie trwa bieżąca obsługa punktu konsultacyjnego ,,KROKUS''. w ramach
nadzorowania funkcjonowania punktu konsultacyjnego w dniu 07.04.2011 odbyło się
posiedzenie Gminnej Komisji' na które wezwanych było 10 osób. W dniu 21.04.20l l odbyło
się posiedzenie Gminnej Komisji na którę było wezwanych 11 osób Ponadto na wniosek
komisji skierowano 8 wniosków do sądu o przymusowe leczenie osób uzalemionych.
W dniu 05.04.2011 nastąpiło ogłoszenie konkursu na powierzenie ,,organizacji
pozalekcyjnychzajęć, sportowych dla dzieci imłodzieŻy na20l1 rok.-do kwoty 35.000'00zł
rozsttzygtięcie nasĘliło w dniu 27.a4.20t1r. na podstawie przedłozonego przęz Komisję
protokofu, dokonałem wyboru najkorzystniejszej oferty złoŻonej ptzez_ Lekkoatletyczny
Klub Sportowy,,ZANTYR" w Sztumie.
Przesłano pisma do sohysów o pomoc w ustaleniu, czy na ich terenię zamieszkująrodziny
ltodzicel, których troje lub więcej dziec\ odbyło lub odbywa czynnąsłużbę wojskową.
Informacja ta jest niezbędna w zwią,zku z mozliwościąodznaczeruarodziców medalem ,,ZA
ZASŁUGI DLA oBRoNNoSCI KRAJU''. Zgłoszono 11 rodziców do odznaczenia.

III. W zakresie Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
W okresie sprawozdawczym:
Przekształcono prawo uŻ.vtkowania wieczystego na własnoŚć w drodze decyzji
administracyjnej 2 nieruchomości położonew Sztumieprzy ul. Kwiatowej i Paderewskiego
oraz wydano 1 decyzję odmownądla nieruchomości położonej przy ul. JagiełĘ
postępowania w sprawie przekształcenia uĄrtkowania wieczystego na
Wszczęto:
własność.
Przygotowano:
protokół dotyczący obciązenia nieodpłatną służebnościąprzesyłu, działek gminnych,
połoznych w Sztumie ptzy ul. Władysława IV i Kasztelanskiej w zwią7ku z projektowaną

2
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siecią elektryczną La rzecz Energa _ operator, oddział w Elblągu - termin aktu
llryzLaczany na dzień 09 maja 201l roku

Góruę

został

- pod budownictwo mieszkaniowe

Działek nr 103/1 , 103/2 i 10313 o łącznej pow. 2400m2 Cenawywoławcza 59zł/rlł,położone
w Pietrzwał dzie _ pod budownictwo mięszkaniowe
- działkl 40l o pow. 62861ł położonejprzy ul. Zeromskięgo w Sztumskim Polu ' za cenę
47,20ń l rrł z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowo_ rzemieślnicze

Gmina sztum nabyła z mocy prawa prawo własnościnieruchomości połozonych w
Szhrmskim Polu o nr 298 ( Stacja Paliw) i działki nr 148 będące w uffiowaniu wieczystym
_ w wyniku regulacji stanu prawnego nieruchomości.
Wydano:
miejscolvych planach
zaśvłtadczęil,o prueznaczentu nieruchomości w sfudium
zagospodarowania przestrzenne go
l0 - decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
Wszczęto:
postępowania
warunkach zabudowy
wydanie decyzji
zagospodarowania
przestrzennego,
2 postępowania w sprawie renty planistycznej na wniosęk osób zaintęresowanych
6 postępowń w sprawie opłaty adiacenckiej z Ęrtułu podziału nieruchomoŚci,
5 procedur w sprawie wydania decyzji zatwierdzających podziĄ nieruchomości
Wydano
decyzjt zatłńerdzEących podziały nieruchomości,
PodjałemZarządzenta:
w sprawie podwyżki kwoĘ bazowej czynszu o t0 oń za najem lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy obowią3ujący od 01 sierpnia 201I .
- w sprawie podwyzki czynszu zadńerŻawęi najem nieruchomości gminnych z terminęm
od 01 maja 20lt r.
Wszczęto procedurę dotycząca oddania w administrowanie terenu Kąpieliska Plaży
Miejskiejw Sztumie na sezon letni.

i

40
4

o

o

i

6
_

i

IV. W zakresie Referatu Inwestvcii i Roznvoiu:
W okręsie sprawozdawcrq wykonano następujące zadanta.
I. Zadaruazakończone:

l.

Zakoirczono prace nad opracowanięm dokumentacji projektowej dlazadania: Budowa sieci
wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś.

Dokumentację opracował Pan ZbigĄlew Dolęwski _ Usfugi Projektowe w Budownictwie
,,PROJBUD'' Spółka Jawna 82-500 Kwidzyn.
2. Zakoitczono roboty dodatkowe na przebudowie pomostów

stĄchnaplaĘ

miejskiej.

II. Zadania w toku ręalizacii:

i boiska do piłki siatkowej_plazowej przy plazy miejskiej w
ramach modernizacji bulwaru nad Jeziorem Sztumskim w Szfirmie, termin realizacji od
5.08.2010 r. do 30.05.Ż0ll r., koszt robót wynosi 1.200.256,22 zł
1. Budowa teręnu rekreacyjnego

Zadarue wykonuje

DEKPOL Sp.z o.o. zPinczaną zadarie w toku realizacjl
4lS t r
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2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru częściSztumskiego Pola.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usfugowo-Produkcyjne Budownictwa ,,ALFA''
Sp.z o.o. z Kwidąmą koszt robót wynosi 1.411'889,98 zł, termin rea|lzacji ustalono do
4 lipca 201lroku,
Nadzór inwestorski nad robotami pełni Pan Zbigniew Dolewski _ Usfugi Projektowe i
Wykonawcze w Budownictwie ,,PROJBUD'' Sp. Jawna, kosŹ usfugi wynosi 21.960'a0zł,
natomiast nadzór autorski sprawuje Pan Michał Rajkiewicz _Biuro Techniczne
',EKo-w0D-,
koszt usfugi wynosi 10.578,00zł.
Zadantę w toku rea|izacji.
3. Przebudowa istniejącego bulwaru nad Jeziorem Sztumskim (...)

\
\.

'', otazna Centrum Miasta.

W dniu 28.04.Ż011 r. Dekpol Sp. z o.o. dokonał zgJloszerua zakończenia robót na zadaniu
,,Przebudowa istniejącego bulwaru nad Jeziorem Sztumskim (...) " z informacja iż cąść
robót nie została wykonana w terminie z powodu wysokiego stan wód gruntowych i wód w
leńotze Sztumskim, co uniemozliwiało prowadzenie robót ziemnych. Firma Dekpol

przewiduje' że całkowrte zakoflczenie zadania nastąpi do 31 maja 20tl t.

W

dniu 4 maja2011 r. komisja odbiorowa planuje ptzeptowadzić odbiór częściowy robót na
Centrum Miasta za okres III-IV/2011r.

4. Budowa monitoringu wizyjnego dla centrum miasta Saum oraz bulwaru nad Jeziorem
Sztumskim w Sztumie"
Wykonawca robót

Przedsiębiorstwo Inzynieryjno_Tęchnicme ,,Teltor-Pol Północ'' S.A. z
Gdanska zgłosiła zakonczerue robót na przedmiotowym zadaruu. Trwają czynności
odbiorowe.

-

5. Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Władysława IV w Szfumie _ w dniu 24 marca Ż0ll
roku podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadanla
firmą ENERGETYK
Przedsiębiorstwo lnzynierskie Jerzy Tyszkiewicz z Elbląga. Termin wykonania zadarua
ustalono do 24 maja}0llr. , koszt robót wynosi: 68 693'63zł.

z

\

\..

ó. Trwająprace nad opracowaniem dokumentacji
1) na

pĄektowej:

modemizacjębudynku Reja 1lb połozonego przy p|dŻy miejskiej w Sztumie,

Wykonawca zamówienia _ Piotr Świrąłiski,
2) naptzebudowę budynku uĄrtkowego ptzy pltzy miejskiej w Sztumie,
Wykonawc a zamówtenia _ Piotr Świrzyński,

3) na odprowadzenie wód opadowych retencjonowanych w zbiorniku zlokalizowanym na
działce nt 279lI5| obręb II m. Sztum wykonywanym dla odwodnienia ul. Spokojnej oraz
nowo wybudowanego Osiedla Mieszkaniowego SM RENAWA,
Wykonawca zamówienia: Tomasz Mrówczyński.
III. Przetargi z zamówień publicznych

5lSirona
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l. W

dniu 20.04.20ll r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane na zadanie: Utrzymanie
bieĄce dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Sztum /termin składania
ofert do 6 maja}}llr.
2. W dniu 29.04.20ll r. Komisjaprzetargowa dokonała otwarcia ofęrt w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na Zagospodarowanie istniejącego placu zabaw na dz. nr
455,640lŻ,45ll2 w Sztumie, obręb II.
W postępowaniu z}ożonoŻ ofefty.3. Trwajączynnościnad przygotowaniem postępowań na:

l)

opracowanie dokumentacji projektowej na omakowanie ścieżekpieszo-rowerowych
( projekt partnerski' Miasto i Gmina Sztum partner wiodący),

2) opracowanie progmmu funkcjonalno-uzytkowego dla zadanta Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej dla obszaru częściSzhrmskiego Pola _ etap III.
3) budowę ścieżekpieszo_rowerowych,
4) utworzenię terenów zielonych z elementami małej architektury.
s) opracowanie dokumentacji projektowej na podjazdy dla rowerów na terenie rekreacyjnym
przy zejściu na bulwar przy siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej oraz projekfu
wykonania poręczy bezpieczeństwa przy schodach na ul. Reja w stronę jeziora'

i

V. W zakresie oświatv:
I. Bieżąca działalność.
1. Wniosek o dofinansowanie projektu edukacyjnego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki pn. ,, Równy start w przyszłość2" złożonyw odpowiedzi na konkurs
ogłoszony przez Urz& Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdansku
przeszedł pozytywną ocenę formalną i został przekaq do oceny merytoryczrej.
Projekt zakłada organizację zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno _ wyrównawczych
dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnĘów z terenu Miasta i Gminy
Sznrm oraz Miasta i Gminy Dzierzgoit.
2. Trwająprace nńryane zprzygotowaniem wniosku dotyczącego dofinansowaruazajęć,
w ramach indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkoł
podstawowych w ramach środków z Etlropejskiego Funduszu Społecznego Programu
operacyjnego Kapitał Ludzki. Konkurs systemowy został ogłoszony ptzez Urząd
Marszałkowski Wojewódńwa Pomorskiego w Gdansku. Termin składania wniosków
upływa w dniu 31.05.2011. Projekt zakłada organizację zajęó pozalekcyjnych i
specjalistycznych m.in. logopedii, gimnastyki korekcyjnej i terapii dla uczriów
pierwszego etapu edukacyjnego szkół podstawowych.
3. W gimnazjach w dniu 12.04.2011 roku odbył się egzamin z częścihumanistycznej, w
dniu 13.04.2011 roku egzamin z częścimatematyczno-ptTytodniczej oraz w dniu
t4.04.2011 roku zjęzyków obcych.
4. w szkołach podstawowych w dniu a5.04.2011 roku odbył się sprawdzian

5'
6.

,,szóstoklasistów''.
ogłoszono konkursy na stanowisko dyrektora Zespofu Szkół w Czerninie i Zespołu
Szkół w Gościszewie w zvńązku z upływem kadencji dyrektorów w dniu 31.08.2011
roku. Trwają prace ruńązane z organizacją posiedzenia komisji konkursowej w dniu
0ó.05.2011 roku.
Trwajązajęcia dla dzieci 3 _5 lefirich w ramach,,Akademii Malucha'' organizowanych
w Bibliotece miejskiej w Sztumie. Dzięci odbyły pierwszy vłysud edukacyjny do
pracowni artystycznej Galeria Pisanek pani Małgorzaty Krause w dniu 28.04.201l
roku.
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Trwa analizazłożonychprzez dyrektorów arkuszy organizacji szkoły na rok szkolny

201112012.
II. Informacj a dotycząca p!:ac remontowych.
1. W Nowej Wsi kontynuowane są prace remontowe w ramach projektu ,,Utworzenie
miejsca rekreacji w Nowej Wsi poprzez remont boiska, urządzenie placu zabavł wraz z
zagospodarowaniem przyległego teręnu w celu stworzenia warunków do aktywnej
integracj i mieszkańcód'.
2. Przeprowadzono remont podłogi w jeden z sali w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
orazrozpoczęto prace przy budowie drogi wewnętrznej i parkingu.
3. ZŁoŻono wniosek o zwiększenie o 36.000,00 zł częścioświatowejsubwencji ogólnej z
0,6Yo rczervły w roku 2al1 z Ęrtułu dofinansowania remontów bieżących - remontu
drogi dojazdowej i parkingu przed SzkołąPodstawowąwNowej Wsi.
4. Utworzono plac zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie, wyposźony w sprzęty
rekreacyjne, które umożliwiają prowadzenie ztóżmicowanych zajęć ruchowych na
świeżympowietrzu. Inwestycja objęła zakup sprzętu typu huśtawki zjeŻdżalrue,
utworzono boisko do gry w siatkówkę oraz ustawiono plenerowy stół do gry w ping_
ponga' Szkolny p|ac zabaw został sfinansowany z budżefu Miasta i Gminy Szfum.
Całkowity koszt wyniósł 47 Ż14,00 zł brutto. odbiór końcowy
dnia
19.04.2011 roku.
5. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe w Ębie przetargv nieograniczonego
na oddymianie klatki schodowej w budynku SzkoĘ Podstawowej Nr im.
Maksymiliana Golisza w Sztumie.

i

nasĘlił
2

ilI. Organizacjalmprez:
l. w Szkołach Podstawowych'

Przedszkolu oraz Gimnazjum odbyła się impreza

ekologiczna
pn. ,, Pogrzeb śmiecia'' .
2. Szkob braĘ udział w akcji ,,Sprzątanie Świata'w ramach obchodów,,Dni Ziemi''.
osiągnięcia w konkursach:
1. Uczennicę Gimnazjum Nr 2 w Czerninie Dominika Kapuścińska Magdalena
MączewskazostzĘ wybrane na XVII sesję Sejmu DzieciiMłodzięży w Warszawie.
2. Uczniowie Gimnazjum Nr im. Jana Pawła II w Sztumie i Gimnazjum Nr 2 w
Czerninię brali udział w konkursach powiatolYych organizowanych ptzez Zespół
Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie odnosząc sukcesy w swoich kategoriach:
Czerninie:
a) Uczniowie Gimnazjum
Powiatowym Konkursie
Matematyczrrp: Marcin Lis i Jonasz Kowalczuk - II miejsce.
b) Uczniowie Gimnazjum Nr w Sztumie: w I Powiatowej olimpiadzie Języka
Angielskiego: Kacper Fijałkowski - I miejsce; w II Powiatowej olimpiadzię Języka
Nięmieckiego: Dorota Klein _ I miejsce, Sarah Łazn _ II miejsce, PaĘcja Redmer III miejsce; w Powiatowym KoŃursie Historycznym,,Rzeczpospolita w XVIIIw.'':
Paulina Sigowska - I miejsce, Agata Olszewska - III miejsce, druzynowo
I
miejsce.
3. W Powiatowym Konkursie jęzłka niemieckiego w Dzierzgoniu uczennice
GimnĘum Nr 2 w Czeminie Aleksandra Zając _ I miejsce i Dominika Kapuścińska II miejsce.
4. Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego została Katuzyna Litwin z
Gimnazjum Nr l w Sztumie zajmując 1 miejsce, natomiast Paulina Sigowska zajela
IV miejsce.
5. Uczennica Gimnazjum Nr Paulina Sigowska zajęła I miejsce w Wojewódzkim
Konkursie ,,Krąg''.

ry.

i

l

Nr 2 w

w

l

-

l
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Gimnazjum Nr 1 w Sztumie było organizatorem XI Międzygimnazjalnego Konkursu
ortograficznego. Podium zajęIi uczniowie Gimnazjum ze Sztumu izCzemina.
7. Szkoła Podstawowa w Piekle wzięła udział w konkursie ,, Złote Usta'' w kategorii
klas I-III Adrian Malinowski zdobył. nagrodę główną w kategorii klas IV-VI
Aleksandra Tomczyk została wyrózrriona.
8. W ,,Konkursie Rachmistrzów'' organizowanym ptzez Bank Spółdzielczy w Sztumie
uczerrnice Gimnazjum Nr 1 w Sztrrmie Anita Kaszuba i Aleksandra Janowska njęty I
i III miejsce.
9. W I etapie turnieju Coca Cola Cup GimnĄumNr I zajęło I w kategorii chłopców i II
miejsce w kategońi dziewcząt.
6.

v.

W zakresie działalnościMieisko_Gminnego ośrodkaPomocv Społecznei

1.

Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego,,Program aktywizacji społecz"no_
zawodowej w gminie Sztum WCZORAJ DZIŚ ruTRo'na rok 2011 ze środków EFS w
ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki nal..2007 _Ż0l3 (Priorytet VII.
Promocja integracji społecznej, Dńałante 7.1. Rozwój i upowszechnianię aktywnej
integracji, Poddziałanie 7 .| .I. Rozrvój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ops)
IV edycja w roku 2011.
Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. obecnie trwa
kompletowanie załączników koniecznych do podpisania aneksu do umowy
dofinansowania projektu w 2011r.
Zgodrue z załoŻęnialrti rea|izacja działań projektowych rozpoczęła się w luĘm br.
podpisaniem
15 kontraktów socjalnych. Kontrakty wykorzysĘąinstrumerĘ aktywnej integracji, w
tym m. in. trening kompetencji i umiejętności zyciowych i społeczno-zaułodowych,
usługi doradztwa zawodowego, kursy zawodowe, wsparcie 6 rodzin dysfunkcyjnych
usługami tzw. asystenta rodziny.
W okresie międzysesyjnym rozpoczęto cyklwarsztatów oraz konsultacji indywidualnych
beneficjentów projektu z psychologiem, terapię psychospołęczną, pracę asystenta rodziny
w środowiskach dysfunkcyjnych, zajęcia z doradcązawodowym. Przeprowadzono
równiez rozeznarie dot. kursów zawodowych dla uczestników projektu i podpisano

-

J.

4.

5.

umowę z insĘrtucj ą szkoleniową.
Żyvłnosć:z Banku Zyvrności w Tczewie _ wśród klientów pomocy społecznej

rozdysponowano
I turę żywności(ponad 13 ton). W dniach ll _ 12 kwiebria br. pracownicy socjalni
ptzekazali m. in. makaron, kaszę, płatki kukurydziane, dania gotowe, mąkę, ser topiony,
mleko, masło, d:żem 366 najubożsrym rodzinom zternumiasta i gminy Sztum (l171 osób
w rodzinie).
Kontrola doposazenia stołówek i wydawanych posiłków _ w okresie międzysesyjnym
w placówkach oświatowych objętych Programem rządowym ,fomoc państwa w zakresie
doĄnviania'' przeprowadzono kontrolę zakupionego ze środków tego programu sprzęfu
i wyposażenia do stołówek szkolnych oraz finansowanych posiłków.
W okresie międzysesyjnym wydano 106 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń
rodzinnych i świadczeń ztnxl. Funduszu Alimentacyjnego' w tym 36 decyzji doĘczących
zwrotu świadczęń z funduszu ptzez dłuzników alimentacyjnych.
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Liezba osób uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 243 (177 rodzn} natomiast
świadczenia rodzinne wypłacane sądla 1285 rodzin
W okresie międzysesyjnym wydano l75 decyĄi administracyjnych w zakresie świadczeń
pomocy społecznej, z pomocy finansowej ośrodkaskorzystały 434 rodziny (1229 osób).
Przeprowadzono ogółem 146 wywiadów środowiskowych, podpisano i wdrożono
32 nowe kontrakty socjalne, 79 todzin objęto wsparciem wyłącznie w postaci pracy
socjalnej.

W schroniskach przebywa obecnie 1 1 klientów oraz l0 osób w DPS.
Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzysta 25 osób.
Z posiłków w szkołach i przedszkolach korzysta3Z5 dzieci (w tym 4a dziecibez decyzji
administracyjnej). Gorący posiłek zapewniamy 4 dorosĘm osobom.
6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie.
Realizacja programu terapeutycznego i rehabilitacyjnego w odniesieniu do uczestników

Śns

w Sztumie - w okresie sprawozdawczqzusfug ŚDS korzystało 18 osób z zaburzeniałri
psychicznymi (choroba psychiczna lub niepełnosprawnośćumysłowa).

vI.

W zakresie Referatu Programów PomocowYch. Wspólpracv z Zagranica i
organizaciami Pozanądowvmi
1. Projekt pn. ,,Podniesięnie atrakcyjnościSzlaku Zanków Gotyckich na Powiślu
rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeli publicznych w Sztumie

z prrywtócenięm historycznego charakteru centrum Sztumu''

Urz& Marszałkowski zakoitczył weryfikację wniosku o płatnośćza okres 18.05
13.08.2010r i w druu 22.a4.2011r. wpłynęłarefirndowana kwota w wysokości 40.394,77
PLN. Na weryfikację oczekuje IV (za okres 14.08.2010 _ 09.11.2010) i Y (za okres

10.11.2010 _ 08.02.2011) wniosek o płatnośóna kwotę 356.536'36 PLN (z tego 85%
refundacji dla Miasta i Gminy Sztum - 148.118,08 PLN) araz 561.988,13 PLN (z tego 85Vo
refundacji dla Miasta i Gminy Sztum - 477.689,91 PLN). Do dnia 06.05.2011 zostanie
ńożony do Urzędu Marszałkowskiego VI Wniosek o Płatnośó.

Ż. PĄekt pn.

,,Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku

na Powiślu_ budowa trasy rowerowej łączącej zarnek w Malborku

powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego.'o

Zal*ów

Gotyckich
z attakcjarrti turystycznymi

22.04.20IIt. złoŻono V-ty Wniosek o PłatnoŚć za okres od 22.02.2010r. do
22.04.2011r. i obecnie trwa jego weryfikacja. Ponadto zweryfikowano IV-ty Wniosek o
Płatność,przesłano korekty w nviąpku, z cT;vrr' wniosek jest ponownie sprawdzany.

W dn.

3. Projekt pn. ,,Poprawa efektywności wykorzystywania energii w budyŃach uĄrteczności
publiczrrej na terenie Gminy Sztum _ termomodernizacja Zespofu Szkół w Częrninie oraz
Przedszkola Publicznego nr 1 w Sztumie".

Dnia 07 kwietnia 201It. został podpisany Aneks poprzetargowy Nr 1 do rrmowy
o dofinansowanie, zmniejszający wartośćdofinansowania projektu. Na weryfikację częka
I Wniosek o Płatnośóza okres od27.07.2009 do 24.01.2a11 r. na kwotę |.758.426,17

50% refundacji - 879.213,08 PL}D. W dniu 22.04.20llt. ńożono Wniosek
Końcową za okres od 25.a1.Ż0 1 r. do 3 1 .03.20 1 1 r.

o

(ztego

Płatność
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4. Projekt pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie

i

częściSztumskiego Pola''

(I etap)

Trwa weryfrkacja ptzez Urząd Marszałkowski Wniosku o PłatnośóKońcową za okres od
0l.I2.Ż0l0r. do 3l.I2.20l0r. na kwotę 253 576'43 PLN ( z tego 70% refundacji _ I77 503,50
PLN). Obecnie oczekujemy kontroli na miejscu realizacji projektu.

5. w druu22.04.2011'r. złożonezostaĘ I uzupełnienia/wyjaśnienia do wniosku o ptzyznarue

pomocy dla operacji doĘczryych gospodarki wodno _ ściekowej w ramach działania
,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej'' objętego Programem Rozwoju
obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dot. projektu pn. ,,Budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Nowa Wieśgmina Sztumo'.

Całkowity koszt projektu to: 863.873,09 PLN; w tym koszty kwalifikowalne to: 696.747,a4
PLN. Wartośó dofinansowania w ramach tego progfttmu wynosi 75% wydatków
kwalifikowalnych - wnioskowana kwota pomocy : 522.560,00 PLN.

\

!

i Gminy Szmm * Burmistrz
Leszek Tabor otaz Ewa Ruczyńską Kierownik Referafu Programów Pomocowych'
WspóĘracy z Zagranicą i organizaĄani Pozarządowymi, wzięli udział w wyjeździe do
gniny partrrerskiej Polessk (Rosja obwód Kaliningradzki) w ramach nawią4ania
wspóĘracy w celu ńożentaprojektu do programu Litwa_Polska_Rosja 2007-2013.
6. W dniach 15

-

17 kwietnia br. przedstawiciele Urzędu Miasta

W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia i organizacji pozarądotlt1lch:

l.

Aktywizacja środowiska kobiecego (organizację spotkania):
o W dniu 15 kwiefiria 20llr. odbył się konkurs pn. ,,Wielkanocne potrawy na wsi''
zorganizowany ptzęz Miasto i Gminę Szhrm, w którym wzięło udział 17 druŻyn
czteroosobowych_ reprezentacje sołectw i ekipydobranenazasadziętowarzyskiej.
2. Ochrona zdrowia:
o W każdą środęod 6 kwietnia do 25 maja 2011r. w sali gimnasĘcznej Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Szhrmie, w godz. 17.00 _ 18'30 odbywa się kurs samoobrony dla

3.

4.

kobiet.
Realizacja Uchwały Nr LII/418/10 Rady Miejskiej w Sztumie

w sprawie ptzyjęcia ,,Proglamu

z dnia

10

listopada20l0r.

współpracy Miasta i Gminy Sztum
z organtzacjanipozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
zdtia 24 kwietniaŻ003r. o działalnościpoĄrtku publicznego i o wolontariacie na rok
20tt" poprzez ogłoszenie orazrozsttzygnięcie otwartego Konkursu ofert ogłoszonęgo w
dniu 31 marca 201lr. na realizację zadafi publicznych w 20ltr. obecnie trwa

przygotowywanie umów z wyłonionymi stowarzyszeniami.
Realizacja Uchwały Nr IIVI3/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnta 29 grudnia 2al0r.
w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzięlenie dotacji w zakresie
rozwoju sportu podmiotom nteza|\czanym do sektora finansów publicznych, poptzez
rozstrzygnięcie otwartego KoŃursu ofert ogłoszonego 25 marca 20l1r. (o udzielenie
dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom rue zaliczanym do sektora finansów
publicznych). obecnie trwają prace mające na celu przygotowanie umów
z wyłonionymi organi zacjalrń oraz ptze|arue pierwszych transzy przy rul.airly ch dotacj i.

l0
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIE CENTRUM KULTURY
07 .04.

_ Konkurs recytatorski ,,O ZŁote Usta''

08.04.

- Wernisaż Krystyny Jażdzewskiej - Baranowskiej,

08.04.

-

wykład TMZS

10.04. _ uroczystościrocznicowe
14.04. _ obsfuga techniczna

katastroł pod Smoleńskięm _ obsługa techniczna

- nagłośnieniedla PUP w Dzierzgoniu

15.04. _ Wystawa konkursowa ,,Jak pomagać i ochraniać
15.04.
0

1

-

koncert Grupy Teatralnej Shuflada

ziterzynęw lesię i

na polach''

spotkanie kobięt _ obsługa techniczna

.05. _ koncert papieski,,Janowi Pawłowi II. . . z

miłości{'

03.05. _ uroczystościz okazji rocznicy uchwalenia KonsĘrtucji 3 Maja

W kazdy poniedziałek, środęi piątek odbywająsięĄęciafitness, natomiast w poniedziałki i
środyzajęciataneczne dla wszystkich grup wiekowych. od poniedziałku do piątku odbywają
się także zĄęciaz nauki gry na instrumentach, próby zespołów teatralnych i wokalnych.
W kazdą środęodbywają się otwartę spotkania szachistów.
Dla uczestników UTW w kazdy poniedziałek odbywają się zajęcia ruchowe, we wtorki
warcztaty z nauki jęz. angielskiego, w czwartki z jęz. ruemieckiego, a w piątki warsztaty
komputerowe.Pozatymraz w miesiącu sązajęcia manualne, warsztaty muzyczną wycieczki
piesze i wykłady.
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