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Informacia
z dzialalności Burmistrza Miasta i Gminv Sztum i iednostek gminnvch

w okresie miedzvsesvinvm (YIII sesia Radv

w

Mieiskiei

z dnia 15 czerwca 2011 noku)

okresie międzysesyjnym przygotowałem 12 projektów uchwał, które są

przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

Ponadto

w

okresie międzysesyjnym podjąłem następujące decyĄe, zanądzenia i

rozstrzygnięcia.

I. w ZAKRESIE sPRAw BUDZEToWYCH PoDJAŁEM ZARZADZENIA w
1.

SPRAWIE:

Zmianw budżecie eminy na}Oll rok w zsłtqklz:
1) zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa zprzemaszeniem:
a) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym zgodnie z art.90d i art.9Oe ustawy o systemie oświaty(128.294 zł),
b) na zwrot częścipodatku akcyzowego zavłartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie

c)

kosztów postępowania w sprawie jego zwrofu poniesionychpruezg'rrinę (297 897 zł)'
na zwrot nienależnie pobrarrych świadczeń rodzinnych alimentacyjnych wraz z
odsetkami, które klienci wpłacają zalata zale$e, w celu pruekazaria do Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego (22.000 zł),

- zwiększeniem dotacji

publicznej (18 000 zł),

2.

z powiafu

ptzeznaczonej dla powiatowej biblioteki

a) 750 ''Administracja publiczna'' rczdz. 75a75

,,Promocja jednostek samorządu

terytorialnego'' kwotę 45.750 zł,
800 ''oświatai wychowanie'' rozlz.8010l ,,Szkoły Podstawowe" kwotę 19.600 ń,
c) 900 ,,Gospodarka komunalna ochrona środowiska" tozflz. 90095 ''Pozostała
działalność,,kwotę 43.480 zł.
Przeniesień planowanych wydatków między tozdziałarti, w grupach
i między grupami wydatków w dziale:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
II.

celowej

Przeniesięń planowanych wydatków z relzenilty budżetowej do dziafu:

b)

3.

i

i

010 ''Rolnictwo i łowiectwo" w tozdz.01041 ,,Program Rozwoju obszarów Wiejskich
2007-2013"
700 "Gospodarka mieszkanio wd' z rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i
nieruchomościami''
50 ,,Administracja publiczna" w rozdz.75056 "Spis powszechny' i inne,
754''Bezpieczęństwo publiczre i ochrona przeciwpożarowa'' w rozlz.754|6"stIdŻ
gminna"
756,,Dochody osób prawnych, od osób fizyczl;rychi od innych jednostek
nieposiadających osobowościprawnej oraz wydatki zstłiązane z ich poborem'' w rozdz.
75647 ,,Pobór podatków, opłat i niepodatkolvych należnościbudżetowych''
801 ,,oświatai wychowanie" w rozdz. 8010l ,,Szkoły podstawowe''.

W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI KOMUNALI\EJ I
OBYTVATELSKICH:

Prowadzone są posĘpowania środowiskowe dla następujących przedsięwzięć,

SPRAW

:

1|Strołll

l.
2.
3.

,,Budowa biogazowni w Czernienie"- SKO
,,Stacja demontażu i kasacja pojazdów samochodowych, połoŻonej na działce 69 w
miej scowościKonięcwałd, gmina Sztum''

,,Rozbudowa budynku

myjni sarnochodowej o dobudowę dwóch

stanowisk
warsztatowych i nadbudowę pomieszczen biurowo-socjalnych''- Krupa Mirosław Sztum
4. ,,Budowa elektrowni wiatrowej o mocy óo 2,5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą
drogowąi elektroenergeĘcntąw rejonie miejscowości Koślinkaw gminie Sztum''
5. ,,Wydobywaniu kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego w postaci piasku i zrviru
na działkach 24913,24914225 i228 wNowej Wsi Pan Adam Krupa ''
6. ,,Eksploatacja piasku w miejscowości Koślinka z działk't nr 66 o pow. 0,63 ha" _ SKR
Sztum Andrzej Jendryka
7. ,,Modemizacja instalacji do przerobu produktów ubocznych pochodzenia znnęrzęcego,
zlokalizowanej wUśnicach, gm. szfum- Firma soNAC''
8. ,,Uruchomienie kopalin piasku Nowa WieśVII _ Eugeniusz Miklewicz''
9. ,,Budowa elektrowni wiatrowej Gronajny wraz z infrastrrrkturą towarzyszącą o mocy
nominalnej do 2,5 MW, w obrębie ewidencyjnym Gronajny w gminie Sztum''- Wind
Energy
l0. ,,Budowa elektrowni wiatrowej Gronajny wraz z ineastrukhĘ towarzysząsą o mocy
nominalnej do 2,5 MW, w obrębie geodezyjnym Gronajny w gminie Szhrm"_ EoL
ZielonaEnergia Sp. z o.o.
11.,,Budowa elektrowni wiatrowej Gronajny wraz Z infrastrukturą towarzyszącą o mocy
nominalnej do 2,5 MW, w obrębie ewidencyjnym Gronajny w gminie Sztum''*
Elektrownia Wiatrowa Sp. z o.o.
Wydano 4 decyzje umarzające postępowanie w sprawie okrsślenia środowiskowych
uwarunkowań dla ponizszych zanięrueń inwesĘcyjnych:
1. ,,Termomodemizacja budynku internafu Zespołu Szkoł w Barlewic7]<ash ,,- Zatząd
Powiatu Szhrmskiego
2. ,,Termomodemizasja budynku mieszkalno-użytkowego ptzy ul. Mickieuicza 39A w
Sztumie _ Zarząd' Powiatu Sztumskiego
3. ,,Termomodemizacja budynku Specjalnego ośrodka Szkolno_ Wychowawczego w
Uśnicach''
4. ,,Remont obiektrr mostowego zlokalizowanego na cieku Rów BiĄ w miejscowości
KoniecwałĄ gn. Sztum''.
W okresie sprawozdawczylrr wydano l decyzję administracyjną na usunięcie krzewów na
terenie Gminy sztum, a w 4 przypadkach jest prowadzone postępowanie wyjaśniające.
Ponadto przekaz,ano do StarosĘ Sztrrmskiego zgodnie z jego uprawnieniami postępowania
zvłtryane zniszczetiemzadrzewtenia rosnącego w obrębie działb't gminnej przy ul. Wiejskiej.
W dniach 23 oraz25 maja br. na terenie Miasta i Gminy Sztum, odbyła się II edycja akcji

edukacyjno-ekologicznej zwiryanej

z uĘlizacją zużytego sprzętu elekbryczrego i

elektronicznego. ZałoŻeniem przeprowadzonej akcji był bezpłatny odbiór od mieszkańców
miasta otaz gr'niny Sźum, niepotrzebnego, niesprawnego sprzęfu elektrycznego i
elektronicznego. Zebrarro ponad 3,5 tony zużrytego sprzętt4 który został przekazarry do
z*ładuprzetwarzaruaodpadów.
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W okresie sprawozdawczym realizowano załoŻenla porozumienia podpisanego z ZakJadem
Karnym na podstawie, którego osadzeni przeprowadzili prace porządkowe polegająpe, m.fo.
na odkrzaczeniu i wysprzątarriu tęrenu, usunięciu wiatrołomów w obszatze działkJ gminnej
przy Parlecie.
Podpisano umowy na utrzymanie biezące dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i
Sniny Sztum.
w okresie międzysesyjnym doskrczono i zamontowano wiaty przystankowe w
miejscowościach Nowa Wieś,Czernin, Gościszewo, Sztumska Wieś- ul. Domńskiego'
Szhrm ul. Mickiewicza.
Rozstrzygnięto przetarg na łatanię cą5tkowe dróg o nawierzchni bitumicznej- podpisanie
umowy odbędzie się w dniu 17 cZęTNca20l1 roku.
W minionym okresie dokonano: 12 wpisów do ewidencji działalnościgospodarczej i |7wykreśleńz ewidencj i działalnościgospodarczej.
32 podmioty gospodarcze dokonaĘ zmiarl we wpisie do ewidencji działalnościgospodarczej,
a 8- zavńęszeń' we wpisach do ewidencji działalnościgospodarczej. Na dzień Ż9 majabrj est aktywn y ch I .I 52 wpisanych przedsiębiorców.
W okresie międzysesyjnym w zwiąpku z likwidacjąpunktów sprzedaĘ wydano 5 decyzji o
wygaśnięciu decyzji doĘczących zezwolenia na spnsdaż napojów alkoholowych (w łym: 2
decyzje - na piwo, 2 decyzje - na wino, l decyzję - na wódkę). W minionym okresie wydano 1
zezwolenie dla podmiotu gospodarczego na korzystanie z miejsca położonego przy cmentarzu
w Zajezierzu na sptzeduŻ kwiatów i ztttczy oraz 1 zęzwolenie nta sprzedaz truskawek i
czereśni własnej produkcj i.
W ramach działalnościpunktu konsultacyjnego ,,KRoKUS'' w dniach 12 i 26 maja 20ll r.
odbyły się posiedzenia Gminnej Komisji, na które wezwanych było 20 osób z czego I2
osób nie zgłosiło się W miesiąpu w maju podczas dyŻurów specjalistów zgłosiłosię: _ na
dyŻw prawnika 17 osób,_ na dyżur kuratora 16 osób. Przeprowadzono 5 wywiadów
środowiskolvych.
Na organizatora kolonii letniej w tym roku wybrano Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras firma LUTUR z Lublina. W roku bieżącym
sfinansujemy pobyt na koloniach letnich dla 52 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z
rodzin dysfunkcyjnych- dzieci będąprzebywać w Zakopanem _ Biały Dunajec.
Zakofrczyła się kwalifikacja wojskową która odbywała się w dniach od 26.04.2011r. do
29.04.201k.ora2 od 09.05. do 10.05.2011r.
Rocznik podstawowy, stawiło się - 124 osoby na wezwanych_ 144 osób
Rocznik starszy
>l - 2 osoby na wezwanych _ 34 osób
Przebywa za granicą zrocnikapodstawowego 1l osób
Przebywa za grantcą zrocznika starszego 32 osoby
Przebywa w ZakJadzie Karnym z roczlika podstawowego 2 osoby- 3 osoby stanęĘ do
kwalifikacji wojskowej na terenie innej gminy - w 3 przypadkach zastosowano przymusowe
doprowadzenie przez Policję- l osoba nie odebrała wezwania i nie stawiła się.
P ozz tym kwalifi kacj a woj skowa przebiegla sprawnie i bezproblemowo.

Iu. w ZAKRESIE REFERATU GosPoDARKI

PLANOWAh{IA PRZESTRZEI\INEGO O MAJATKU

MERUCHoMoŚCIAMI.
3lS{r*na

w

okresie międzysesyjnym podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i
Kanalizacji w Sztumie doĘczącą oddania w adminis&owanię terenu plaży i miejsca
wykorzystywanego do kąieli. Przekazante terenu nastąpi w dniu 20 czerwcabr. a otwarcie
pLaŻy i Ęlieliska nasĘli w dniu 25 czerwca20ll r.
W dniu 09 maja 201l r. zawarto umowę notarialną
- dotyczącą obcięenia nieodpłatrrą sfużebnościąprzesyłu, działek gminnych, połoźnych w
Sztumie pruy ul. WładysławaIV i Kasźelńskiej w zwiąku z projektowaną siecią
elektryczną narzęcz Energa - operator, oddział w Elblągu.
- przedłużeniaprawa uąrtkowania wieczystego nieruchomości położonejw Sztumie przy uL
Chopina nr 15 A,
W ponadto w zakresie działalnościręferafu wydano:
35 zaśvaadczeń o ptzeznaczeniu nieruchomości w sfudium
zagospodarowania przestrzennego
14 - decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
Wszczęto:

14 posĘpowń o wydanie decyzji o

przestrzennego,

i

warunkach zabudowy

miejscowych planach

i

zagospodarowania

IY. W ZAKRESIE REFERATU IITTWESTYCJI I ROZWOJU:
Zadaniazrealizowanez
l. Termomodernizacja budynku Urzędu _ zadanie zostało zakonczone w dniu 30 maja
2011 r. i odebrane przęz komisję w dniu 7 czerwca 20lt r. bez uwag. (koszt robót w1miósł

865 293,54 ń)
Wykonawcąrobót była Firma: Usługi ogólnobudowlane Piotr Bęski zKutńzyna.

2. Budowa monitoringu wĘjnego dla centrum miasta Szfum oraz bulwaru nad
Jeziorem Szfumskim w Sztumie

Zadarię zostało wykonane przez _ Przedsiębiorstwo InĄmieryjno-Techniczne ,,Teltor-Pol
Północ'' S.A. z Gdańska, roboty odebrano bez uwag.
Na terenie bulwaru i terenu rekreacyjnego zamontowano 13 szt. kamer, załoŻono 1 780 mb
sieci teletechnicznej, wartośó robót wyniosła 857 529,7I zł.
Na terenie centnrm zamontowano 5 szt. kamer stałycĘ przekazano 2 szt. kamer i masztów
antenowych mobilnych, l szt. masztu do rejestracji, założonomaszt antenowy na budynku
Urzędu MiG, wyposźVono Centrum Dozoru, wartośćrobót wyniosła 234064,99 ń. TnvĄa
prace nad zainstalowaniem dodatkolvych kamer.

3. Budowa terenu rekrearyjnego i boiska do pilki siatkowej-plażowej prry p|azy
miejskiej w ramach modernizacji bulwaru nad Jeziorem Sztumskim w Sztumie, termin
rcalizacji od 5.08.2010 r. do 30.05.2011 r. , koszt robót wyniósł l.200.256,22 zł
Wykonawca robót: DEKPOL Sp. z o.o. zPitcryna zgłosiłgotowośó odbioru robót, trwają
czynności odbiorowe.
II. Zadania w toku realizacii:
1.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dta obszaru częściSztumskiego Pola.

4|5tronł

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Budownictwa ,,ALFA''
Sp. z o.o. z Kwidryną kosź robót wynosi 1.4l l.889'98 zł, termin rcalizacji ustalono do
4lipca20l lroku,
W dniu 2 czsrwca2Oll r. przeprowadzono odbiór częściowy robót' Wykonawca wykonał na
dzięn 30 maja 20IIr. - 55 % wartości robót, zakres zg}oszony do odbioru został odebrany
komisyjnie bez uwag.

Nadzór inwestorski nad robotami pełni Pan Zbigniew Dolewski _ Usługi Projektowe i
Wykonawcze w Budownictwie ,,PROJBUD'' Sp. Jawna, kosŹ usługi wynosi 2l.960'00zł,
natomiast nadńr autorski sprawuje Pan Michał Rajkiewicz _Biuro Techniczne ,,EKo-w0D'',
koszt usfugt wynosi 10.578'00ń.
2. Pnebudowa istnĘącego bulwaru nad Jeziorem Szfumskim (...) ", otaz na Centrum

Miasta.

odsĘliono od odbioru końcowego zadania,,Przebudowa istrriejącego bulwaru nad Jeziorem
Sztumskim (...) ''' wysĘliono jedynie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
o wydanie decyzji na uĄrtkowanie plaŻy i kąpieliska miejskiego wraz z pomostami, aby
umożliwió mięszkńcom korzystanie ztego terenu w sęzonie letnim.

fV w Sztumie - w dniu 24 marca20ll
przedmiotowego
podpisano
zadarua z ftmą ENERGETYK
umowę
na
realizasję
roku
Przedsiębiorstwo InĄmierskie letzy Łyszkiewicz zElblrya. Termin wykonania zadatiazostał
pruedłuŻony do 31 lĘca20l1 r. (Aneks nr 1zdnia17 maja20l1
), kosźrobótwynosi:
'.
68 693,63ń.

3. Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Wadyslawa

Przedłużono termin realizacji
napowietrzną.

z

uwagi na kolizje

Z

istniejącą siecią energetyczną

4.

Zagospodarowanie istnĘącego placu zabaw na dz. nr 455, 64012, 4s1I2 w Sztumieo
obręb II - w dniu 26 maja 2011 roku podpisano rrmowę na realizację pruedmiotowego
zadanla z firmą DEKPol sp. Z o.o. z Pinczyna. Terrnin realizacja zadania ustalono do
26 sierpnia

20ll

r.

Nadzór nad zadatltem wykonuje Przedsiębiorstwo ogólnobudowlane Nadzory, PĄektowanie
Marcin Baź;mierowski z Malborką wartośćusługi wynosi 2 rca,00 zł.

z

5.

elementami malej architektury po
Zagospodarowanie terenu zielonego
przeprowadzonym postępowaniu o udzielęnię zamówienia o wartoścido 14 000 zł euro w dniu
l czerwca 20llr. zawarto umowę z Magdaleną Kaźmierczak _ Galeria Przestrzeni Pracownia
PĄektowo-Wykonawcza ze Sztumskiego Pola; termin rcalizacji zadania ustalono do
l wrueśnia 20ll r. ' wartośó robót wynosi 54 767,07z]..

Nadzór inwestorski nad robotami wykonuje Andrzej Reindl ,,ACer'' Biuro PrawnoKonsultingowe ze Starego Polą wartośó usfugi wynosi 2 460ń
ó.

TIwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej:

llb

położonego przy p|ilŻy miejskiej
1) na modemizację budynku'Reja
Wykonawca zamówienia - Piotr Swirzyński,

w

Sztumie.

2) na przebudowę budynku uĄrtkowego przy p|aŻy miejskiej w Sztumie. Wykonawca
zamówienia

-

Piotr Świrrynski,

5|Strrłnł

3) na odprowadzenie wód opadowych retencjonowanych w zbiomiku zloka]izowanym na
działce nr 279ll5l obręb II m. Sztum wykonywanym dla odwodnienia ul. Spokojnej oraz
nowo wybudowanego osiedla Mieszkaniowego sM RENAWA. Wykonawca zamówienia:
Tomasz Mrówczyński. Drugi blok może jeszczn w tym roku będzie oddany. Właścicięl
działki, na której jest rów- zasypał rów. Trwa postępowanie wyjaśniająceStarostwa.
III. Przetargi z zamówień publicznYch

1. W dniu 9.05.2011r. - ogłoszono przetarg na Remonty czą,stkowe dróg gminnych na
terenie miasta i gminy Sznlm, postępowanie zostało zakoitczone' wybrano ofertę
Przedsiębiorstwa Drogowego Bazalt ze Sztumu'
Z.Zakoilczono postępowanie przetargowe na roboĘ budowlane nazadalię: Utrąrmanie
bieĄce dróg gminnych i wewnętrzrrych na terenie miasta i g''iny Szh]m

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę
złoŻonąprzez Wykonawcę

RoMEX Roman Grzywiński.

3. Zakoftczono posĘpowanie przetargowe na Zagospodarowanie isfiriejącego placu zabaw na
dz. nr 455, 64012, 45ll2 w Sztumie, obręb II , wybrano wykonawcę _ Dekpol Sp. z o.o. w
Sztumie.
4. Trwają czynności md przygotowaniem postępowań przetargowych na:

1) budowę i remont ścieżekpieszo-rowerowycĘ

2)
3)
4)

5)

nautrzymanie zieleni
na utrzymanie i administrowanie boisk sportowych
na opracowanie projektu zrrriany studium uwaruŃowan i kierunków zagospodarowania
przestrzemego miasta i gminy Szhrm
orgarńzasja kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych

fV. Postępowania o wańoścido 14 000 euro.
1. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia o wartoścido 14 000 zł euro na
wyłonienie wykonawcy programu funkcjonalno-uĄrtkowego wykonania sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z odrębnym opracowaniem na budowę ptzyłączy do istniejących budynków
mieszkalnych dla obszaru częściSztumskiego Pola _ etap III . Do udziału w postępowarriu
Zaproszono 5 wykonawców. Umowę na wykonanie programu funkcjonalno_uĄrtkowego
podpisano z w dniu 26 maja z GraĘną SkowrońsĘ _ Prywatna Pracownia Projektowa z
Elblągą koszt usługi olłreślonona kwotę 14 760ń' termin realizasji_ do 3l lipca 201 l r.
2. Prowadzane jest postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadanta pn.
,,Wytyczenie i ozrrakowanie ścieżekpieszo-rowerowych'' ręalizowanego na obszatzę:
1) Miasta i Gminy Sztum,
2) Gminy Stary Targ,
3) Gminy Mikołajki Pomorskie,
4) Miasta i Gminy Dzierzgoft,
5) Gminy Stary Dzierzgoń,
6) Miasta i Gminy PrabuĘ,

7) Gminy Malbork

Gmina Sztum jest parbrerem wiodąpym wtym postępowaniu.
Do udziału Zaproszono 3 wykonawców. WpĘnęły dwie oferty. Trwają czynności nad
badaniem ofert.
6|5trłrla

Najkorzystniejszą AoĘł Jacek Zdrojewski (cena brutto 50 061,00zł w tym kosŹ gminy
SZh]m 8 487,00zł).
V. Pzeglądy gwarancyjne
1. Przeprowadzono przegląd gwarancyjny w Przedszkolu Nr l w Sztumie, stwierdzone usterki
Wykonawca usunie do 15 sierpnia 20ltr.
2. PrzeprowadzorLo ptzegląd gwarancyjny w Zespole Szkoł w Czerninie, stwierdzone usterki
Wykonawca robót usunię do 15 sierpnia 20||r.
V. \il ZAKRESIE DZIAŁALNOSCI oSWIATY

:

I. w zakresie bieżącej dzialalności:

l.

ZłoŻono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdansku
o dofinansowanie realizĄi projektu systemowego w ramach Priorytetu IX, Działałtta
9.1, Poddziałania 9.l.2 pn. Raz, Dwą Trzy _ zajęcia dodatkowe i doposazerlte bazy
dydaktycznej w materiaĘ edukacyjne dla uczniów klas I-III szkoł podstawowych
prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum. Projekt doĘczy dofinansowania zajęć w
ramach indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I _ III szkół
podstawowych. PĄekt ZakJada organizację 2910 godzin zajęć: poz-alekcyjnych i

specjaliĘcznych m.in. logopedii, gimnastyki korekcyjnej i terapii dla uczniów
pierwszego etapu edukacyjnego szkół podstawowych omz doposaŻenie w pomoce

2.
3.
4.

5.

6.

7.

dydaktyczne i meble. Całkowita wartoŚć projeknl wynosi 236.415 zł.
W dniu 6 maja odbyły się posiedzenia komisji konkursolvych.Na stanowisko dyrektora
Zespołu SZkół w Czerninie wyłoniono Panią Bożenę Andrzejewską natomiast na
stanowisko dyrektora Zespołu SZkół w Gościszewie PaniąMagdalenę Zimńską.
W dniu 26 maja odbyło się posiedzenie komisji zdrowotnej. Komisja rozpafuyła 32
wnioski o prrynarue pomocy zdrowotnej w formie jednorazowego bezzwrotnego
świadczenia pieniężnego. Pomoc przyznano dla naucrycieli oraz nauczycieli emerytów
na łącznąkwotę 12.650,00 zł.
Trwają zajęcia dla dzieci 3-5 letnich w ramach projektu ,,Akademia Malucha''
organizowane w Bibliotece Miejskiej w Sztumie. W ramach zajęi regionalnych dzieci
wykonaĘ makietę Sztumu oraz w dniu 14 czerwca uczestniczyły w spotkaniu Koła
Gospodyń Wiejskich w Czeminię. Dzięci braĘ udział w obchodach dńa Dziecka. W
dniu 15 czefiNcaodbyło się spotkanie z Bractwem Rycerzy Zięmi Sztumskiej.
Za&itetdzono arkusze orgarizacjt szkół na rok szkolny 20lll20l2. Z powodu zmian
organizacyjnych i zmian planu nauczania w szkołach. 2 nauczycieli otrzymało
wypowiedzenia stosunku pracy oraz u 2 nauczycieli dokonano zmniejszenia wymiaru
zatrudnienia na mocy porozumienia między stronami. Spośród 8 nauczycieli
zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Jana Hinca w Piekle, 6 otrzymało zatrudnienie
od l wrześniaw placówkach gminnych. 2 osoby, które nie otrzymały propozycji
zatrudnienia pracowaĘ w SP Piekło w niepełnym wymiarze etatu.
Społdzielnia Edukacyjna,,P-TKM'' w Sztumie ńoĘła wniosek o wpisanie do ewidencji
niepublicznych szkoł i placówek prowadzonej pruez Miasto i Gminę Sztum
Niepublicznego Gimnazjum' Wniosek spełniłwymagania formalne i w dniu 3 czerwca
roku dokonano wpisu do ewidencji. Data rozpoczęcia działalnościdydaktycznej przez
Niepubliczne Gimnazjum została określona na 01.09.201l roku.
Wydano 3l4 decyzji administracyjnych ptzyznających uczniom zamieszkałym na
terenie Miasta i Gminy SZfum sĘpendium szkolne oraz 9 decyzji przyznajryych zasiłek
szkolny z plzeznaczeniem na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych na łącntą
kwotę 1l4.1t4 zł Minimalna miesięczrra wysokośćsĘpendium wynostła 91,00 zł, a
maksymalna 182'00 zł. obecnie trwają prace mlliązane z rozliczaniem dowodów
księgowych potwierdzających zaktlpy dokonane w ramach stypendium.
7|Strłllla

8.

Dyrektorzy szkoł podstawolYych otrzymali wstępnąinfonnację o wynikach sprawdzianu
przeprowadzonego 5 kwietnia w szósĘch klasach szkoł podstawolvych. Uczrriowie
gmlny Sztum uzyskali średniwynik 23,9. Średni wynik powiatu sztumskiego również
wyniósł 23'9 (6 miejsce wśród 16 powiatów województwa pomorskiego).
II. Informacja dotycząca prac remontowych:
1 . W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi zakońc zono rcalizację zadanta pn. : ,,Utworzenie
miejsca rekreacji wNowej Wsi poprzez remont boiska, wzTdzełlle placu zńaw wrazz
zagospodarowaniem przyległego terenu w celu stworzenia warunków do aktywnej
integracji mieszkaricov/'. obecnie trwajączynnościzwią7ane z odbiorem robót.
2. Również w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi przeprowadzono remont
pomieszczetia z pr7ez:rras7śniem na bibliotekę polegająpy na w1mrianie pokrycia
podłogi, wymianie lamp oświetleniowych i malowaniu. Prace zostaĘ wykonane we
własnym zakresie. Rozpoczęto również remont pomieszczeń, w których obecnie
znajduje się biblioteka. Pomieszczenia zostaną przezruaczone na sale oddziału
Zerowego orazę-przedszkola dla dzieci w wieku 3-5 lat.
3. W Szkole Podstawowej w Gościszewie trwają prace zwięane z termomodemizacją
budynku szkoły Podstawowej. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
4. W odpowiedzi na wszcąte postępowanie przetargowe na zadanie pn.: Wykonanie
systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie
wpłynęĘ 2 oferty. obecnie trwająpracęmlitąznrc z badaniem ofert.
uI. Organizacja imprez i wyjazdów:
1. W dniu 7 maja Szkolny Klub Europejski z Gimnazjum Nr 1 w Sztumie brał udział w
Paradzię Schumana w ramach Dnia Europy _ organizator i opiekun Pani Eleonora
Karzarnowicz.
2. W dniach 9-l3 maja roku odbyła się wycieczf<ado Londynu w ramach nagrody Grand
Prix zdobytej przez Gimnazjum Nr l w Sztumie. Udział w wyjeździe wzięli: Anna
Dominikowską Marlena Konefał, Kamila PalucĘ Natalia Wiklandt z opiekunką
LudmtłąZdziennicką.
3. W Gimnazjum Nr 1 w Sztumie 18 maja zorganizowano wieczomicę poświeconą
patronowi szkoły Janowi Pawłowi II.
4. W dniach 27-31 maja 1l dziewcząt z Gimnazjum Nr l w Sztumie wraz z opiekunką
JolanĘ Pestką brało udział w EuroWeeku (w Sudetach, Długopole Z&ój). od
płźdńemka20lOr.naleząone do grona Młodych Noblistów w ramach laboratorium z
języka anglelskiego. Program
Szkoła Lideród' obejmował 4 bloki
',EuroWeek przedmiotowe: ,,Praca w grupie", ,,Kierowanie", ,,Pracd' i ,,Europa". Wszystkie
Ąęcia były prowadzone w języku angielskim przez szkolęniowców i wolontariuszy
Europejskiego Forum MłodzieĘ z Kenii, Wietnamu, Francji, Niemiec, Austrii, Łotwy
i Turcji. Uczennice uczesbriczyły w wielu prezentacjach multimedialnych, zaba'wach
językowych. Brały również udział w Debacie oksfordzkiej, kursie negocjacji,
autoprezentacji. Program EuroWeek _ Szkoła Liderów jest specjalnym obozem

edukacyjnym pozrvalająpym młodym ludziom aktywnie włączyć się w

5.

życiedemok'raĘcntegospołeczeństwadzisiejszejEuropy.
W dniu 28 maja w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie odbyło się podsumowanie projektu
Młodzi AktywiściPrezydencji (podsumowanie członkowstwa Polski w Unii
Europejskiej i przygotowania do objęcia prezydencji). Uczennice realizujądńałanta
dotyczące unijnych inwestycji w gminie i powiecie, przygotowują katalog obiektów
architektoni cmych, przyrodnic zych oraz typowych produklów regionalnych.

8lStrtina

6. W
7.
8.
9.

Iv.
L.
2.

3.

4.
5.

Nr

1 w Sztumie

l

czerwca br. odbyło się podsumowanie projektu
EDUKACJA HUMAMTARNA, której koordynatorem działań była Pani Eleonora
Karzamowicz.
W szkołach z okazji Dnia Dziecka odbyĘ się festyny rodzinne.
W dniu 7 czerwca br. dzieci uczęszczające do oddziałów zerowych wzięĘ udział w I
olimpiadzie Sportowej dla przedszkolaków organizowanej ptzęz Niepubliczne
Przedszkole Na Słonecznej Górce w Sztumie.
W Gimnazjum Nr 1 w Sztumie odbyło się 9 czerwca pod opieką koordynatora
wojewódzkiego Pani Bożysławy Belzyt podsumowanie działan wolontariuszy w
ramach ogólnopolskiej akcji ,,CałaPolska czyta dzieciom'' .
osiągnięcia w konkursach:
14 maja 201l roku odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski dla gimnazjów
zorgatizowany w Gimnazjum Nr I w Sztumie.
16 maja 2011 roku uczennica Gimnazjum Nr 1 w Sztumie Agata olszewska zajęłal
miejsce w gminnym konkursie ,,Polskie zatr:'kj gotyckie''. Następnie II miejsce na
etapie centralnym. Natomiast w kategorii szkół podstawowych Michał Sztandarski ze
SzkoĘ Podstawowej w Czerninie 7Ajd I miejsce etapie gminnym i II miejsce w
Gimnazjum

etapie centralnym.

Udział w konkursach i zawodach sportowych uczniów Gimnazjum Nr l w Sztumie:
l) 19 maja (Kwidzyn) - połfinałwojewódzki w piłce nożnej chłopców- I miejsce
2) 6 czerwca (Gdynia) finał wojewódzki w piłce nożnej- III miejsce
3) 25 maja (Sztum) - Coca-Cola Cup - II etap - I miejsce
4) 8 czerwca (Gdansk)- Coca-Cola Cup- udział w finale wojewódzkim
5) 27 maja (Gdansk) - gSmnazjada w LA - sztafeta4xl00m -XII miejsce
6) Kinga Ruczkowska _ 300 m przezpłotki- VIII m.
7) Michał Kopecki _ 2000 m- VIII m.
W Zespole szkół w Czerninie klasa II a zaj$a I miejsce w konkursie ,rNauka,
oszczęllzanie, zabaw a' i wygrała wycieczkę do Torunia.
Ucmiowie Zespofu SZkół w Czerninie: Dawid Teska oraz Kamil Sosnowski zajęli
odpowiednio I i II miejsce w Międzywojewódzkim Konkursie Historyczrym,,Powiśle
i Kwidzyn w dwudziestoleciu międzywoj enn1y'm''.

sPoŁECZNEJ
1.

Braki środków linansowych w budżecie państwa na finansowanie zadań zleconych

i

dofinansowanie zaćlafi wlasnych gminy

- z Pomorskiego

Urzędu Wojewódzkiego
napływają niepokojące sygnały dotyczące niedoborów środków finansowych w budżecie
państwa narealizacjęzadań z zakresu pomocy społeczrej. Nieoficjalne informacje zostały
ostatecznie przekazane pismem Wydziału Polityki Społecznej PUw w Gdansku z dnia26
maja br., w którym poinformowano' iŻ stwierdzono znaczny niedobór środków
finansowych na realizację zasiłków okresowych, składek na ubezpieczenie zdrowotne
opłacanych od świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalisĘcznych usług opiekuńczych.
Ministerstwo Finansów nadal nie zajęło natomiast ostatecznego stanowiska w sprawie
zasiłków staĘch i składęk zdrowotnych od nich (od 2009 r. włączone do katalogu zadań
9lStrrina

2.

własnych gminy, wcześniej zadante zlecone finansowane w 100% przez buÓŻet państwa),
tj. czy gmina Ędzie musiała ponosić częśćkosztów n^ńryarrych z rea|izacją tych
świadczeń. Pod zrrakiem zapytarua pozostaje również otrzyrrranie dotacji na utrzymanie
Ośrodka.
Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego ,,Program akĘwizacji społecznozawodowej w gminie Sztum WCZORAJ DZIŚ ruTRo'' na rok 2011 zę środków EFS w
ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki na l. 2007 _ 2013 (Pńorytet VII.
Promocja integracji społecznej, Działarńe 7.1. Rozwój
upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie7.l.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ops) IV edycja w roku 2011.

i

przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną obecnie trwa
kompletowanie załąsników konieczrych do podpisania aneksu do umowy

PĄekt

dofinansowania projektu w 2011r.

3.

4.

Zgodnte z załoŻeruami rea\izacja działan projektowych roąoczęła się w lutym br.
podpisaniem 15 kontraktów socjalnych. W okresie międzysesyjnym 8 uczestników
projektu zakoircryło ludział w kursach zawodowych, 3 uczestników nadal bierze udział w
kursach, które zakończą się w czerwcu br. 3 rodziny nadal korą'stają ze wsparcia
asystenta rodziny i psychologa (terapia psychospołeczna). W okresie międzysesyjnym w
ramach projektu systemowego przygotowywano rodzinny wyjud integracyjny pn.
,,Szkoła dla rodzicód', któ.y odbędzie się w dniach 26-27.06.ll r. w Stegnie
(Gospodarstwo agroturystyczne Godkowo); weźmie w nim udział 19 osób, w tym
uczestniczki/cy pĄektu, asystent rodziny, psycholog.
Realizacja tzw. instrumentu elastyczności w ramach projektu gminy Szfum pn.
,,Podniesienie atrakcyjności zamków gotyckich na Powiślu rewittalizaĄa
i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z ptzywróceniem
historyczrrego charakteru centrum Szh]mu'' _ w okresie międzysesyjnyrr prowadzona była
rekrutacja osób do uczestnictwa w projekcie w roku bieżącym. 9 osób zadeklarowało chęć
udziału. Zgodrue z planowanymi dżałaniamina rok 2011 przygotowywany jest piknik
rodzinny z udziałem uczestrików i ich rodzin (stajnia ,,Iskla'', 20.06.llr.), warsŹaty
psychologicme (2I-22.06.11r.), warsztaty z doradcązawodowym (27-28.06.Ilr.).
WarsztaĘ balonowe dla dzieci klientów ośrodka w okręsie międzysesyjnym
Stowarzyszenie ,,Przyjaciele ózięci'' przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Sztumie
prą, współpracy ośrodka zorgalizowało w dniu l czerwca br. dla dzieci podopiecznych
MGOPS warsztaĘ balonowę z okazji Dnia dziecka na Dziedzińcu Zamkowym w
Sztumie.

5.

Kolonie letnie dla dzieci podopiecznych ośrodka- w okresie międzysesyjnym Ępowano
dzieci na kolonie letnie organizowaneprzez Pomorskiego Kuratora oświaty:
- 20 miejsc dla dzieci z miasta Sztum - 24.06. - 07.07.11 r. ,Baza kolonijno-obozowa
,,Skauf'w Orkuszu, gm. Prabuty,
- 19 miejsc dla dzieci z terenu gminy Sztum - 09 - 22.08.11 r., Dom Harcerza

w Gdansku.
W okresie międzysesyjnym wydarro 162 decyzje administracyjnych w zakresie świadczeń
rodzinnych i świadczeńztzlłł.Funduszu Alimentacyjnego' w tym 28 decyzji dotyczących
zwrofu świadczeń z fimduszu ptzęz dfużników alimentacyjnych.
l0
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7.

8.

Liczba osób uprawnionych obecnię do świadczeń z FA to 236 (175 rodzin), natomiast
świadczenia rodzinne wypłacane sądla 1297 rodzn.
W okresie międzysesyjnym wydano 216 decyzji administacyjnych w zakresie świadczeń
pomocy społecznej, z pomocy finansowej ośrodka skorzystało 427 rodzin(1203 osoby).
Przeprowadzono ogółem 2Il wywiadów środowiskowych, podpisano i wdrożono
39 nowych kontraktów socjalnych, 108 rodzin (304 osoby) objęto wsparciem wyłącznie w
postaci pracy socj alnej.
W schroniskach przebywa obecnie 10 klientów oraz 10 osób w DPS.
Zpmocy w formie usfug opielcuńczych korzysta 26 osób.
Z posiłków w szkołach i przedszkolach korzysta 309 dzieci (w Ęm 42 dziecibez decyzji
administracyjnej). Gorący posiłek zapewniamy 3 dorosłym osobom.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie.
Realizacja progrźrmu terapeutycznego i rehabilitacyjnego w odniesieniu do uczestników
Śos w Sztumie _ w okresie sprawozdawczym z usług Śos korzystało 18 osób z
zaburzęriarrti psychiczrrymi (choroba psychiczna lub niepełnosprawnośćumysłowa).
W okresie międzysesyjnym, tj. l1 maja br., ŚDS w Czeminie był organizatotemfestynu
sportowo- rekreacyjnego na terenie ''Campingu Nad Białym'' w Szfumskim Polu pod
hasłem ,,Razem Pokonamy Przeciwności''.Na zaproszenie naszego Domu do
Sztumskiego Pola przybyło ponad 80 gości.Byli to uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej z Kwidzyna i Ryjewą Środowiskowego Domu Samopomocy w
Kończewicach oraz ''Daru Serca'' Ze Szfumu. Podczas imprezy zaproszeni goście
uczestniczyli w rozgrywkach sportowych, nawią7ywali nowe majomości,relaksowali się
w otoczeniu pięknej prryrody. Przedsięwzięcie nawiązyvvało do Europejskiego Dnia
Walki z Ęslłyminacją osób Niepełnosprałnycłobchodzonego 5 maja i zakończyło się
wspólnynr prrygotowaniem ptzęz uczestników baneru z napisem ,,Razem pokonamy
przeciwności''.
Uczestnicy Śos w Czerninie wzięli udział w Biegu terenowym Ryjewo 20ll r., który
odbył się 25 maja br., dnżyna Śos
8 miejsce.
'dobyła

YII. W zakresie Referatu Programów

PomocowYch. Współpracv z Zagranica i
Organizaciami Pozazadowymi
1. Projekt pn. ,,Podniesienie atrakcyjnościSzlaku Zal*ów Gotyckich na Powiślu
rewftalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z

przywłóceniem historycznego charakteru centrum Sztumu''.

Dnia 06.05.20l lr. złoŻnno w Departamencie Programów Regionalnych VI wniosek o
płatność73. okres od 09.02.2011r. do 06.05.20l1r. na kwotę 2l.278,03 PLN
(ztego 85% retundacji, tj. 18.086,33 PLN).

obecnie trwa weryfikacja przez Urz& Marszałkowski V-go wniosku o płatnośćza okres
18.05.2010-13.08.2010r. na kwotę 561.988'13 PLN (ztego 85% refundacji, tj. 477.689,91
PLN) oraz wlw VI-go wniosku. Jednocześnie przygotowywane są dokumenty do VII
wniosku o płatnośćza okres od 07.05.20l lr. do 05.07.2011r.
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Dnia 02.06.201lr. wpĘnęłana konto Urzędu zręfundowana kwota za'T{ wniosek o płatnośó,
tj.153.442'16 PLN. Trwająprace nad aneksem wydfuzająpym termin realizasji projektu.
2. Projekt pn. ,,Podniesienie atrakcyjnościturysĘcznej Szlaku Zanków GoĘckich na Powiślu
- budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turyĘcznymi powiatów

malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego.''
Dnia 02.06.20IIr. wpłynęła na konto Urzędu zrefundowana kwota zaIY wniosek o płatność
za okres 24.11.2010r. do 22.02.201k., tj. 1.906.516 PLN.
obecnie trwa weryfikacja przez Urząd Marszałkowski V-go wniosku
płatność
za okres od23.02.20l1r. do 22.04.2011r. na kwoĘ 75"552,70 PLN (z tego 60Yo refundacji, tj.
45.331,62 PLN).

o

Trwaprzygotowywanię dokumentów do VI wniosku o płatnośćza okres 23.04.20t1r. do
22.06.201lJ.
3. Projekt pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i częŚci Sztrrmskiego Pola'' (I etap)

Dnia l2.05.20l1r. wpĘnęła na konto Urzędu zrefundowana kwota za V wniosek o płatnośó
za okres od 16.10.20 I 0r. do 30. I 1.20 I 0r ., tj. 7 .925,83 PLN.
Trwa weryfikacja przez UrZ& Marszałkowski Wniosku o PłatnośćKońcową za okres od
0I.l2.20I0r. do 3l.12.20l0r. nakwotę 253 576,43 PLN ( ztego70%orefundacji_I77 503,50
PLN). Obecnie oczekujemy kontroli na miejscu realizacji projektu.
4. Projekt pn. ,rPoprawa efektywności wykorzysĘwania energii w budynkach uzyteczności
publicznej na terenie Gminy SzhJm _ termomodemizacja Zespołu Szkół w Czerninię otaz
Przędszkola Publiczrrego nr l w Sztumie''.
Trwa weryfikacja przezurz& Marszałkowski I Wniosku o Płatnośćza okres od27.07.2009
do 24.01.2011 r. na kwotę |.758.426,17 PLN (z tego 50% refundacji _ 879.213,08 PLN) oraz
Wniosku o płafrrośćKońcowąza okres od25.0l.201r. do 3t.03.20llr. na kwotę 174.457,45
PLN (z tego 50Yo refundacji - 87 228.72 PLI.{).
5. Projekt pn- ,,Budowa sieci

wodociąowej w miejscowości Nowa Wieśgmina Sztum'.

Wniosek o prz-yzlnranię pomocy w ramach działalolra 32l ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludnościwiejskiej" objęty PRow na lata 2007-2013 został złoŻony w dn.27.01.2011r. W
dniu 20.05.20IIt. zŁoŻono II uzupełnienia/wyjaśnienia do wniosku.

CałkowiĘ koszt projektu to kwota 865.828,09 PLN; w tym koszty kwalifikowane 696.447,04
PLN. obecnie trwa weryfftacja wniosku o przyznalie pomocy przęz Departament
Programów Rozwoju obszarów lWiej skich.

W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia i ołganizacji

pozarądowych:

1. Aktywizacja środowiska kobiecego poprzez organizację spotkania:
maja 2011 r. spotkanie pod hasłem ,,Być piękna latem''. Zostało ono
zorganizowane przy wspóĘracy z Firmąoriflame oraz Sztumskim Centrum Kultury. Podczas

W dniu 27

l2lStrt;na

spotkania odbył się pokaz makijazu, panie zapoznĘ się ze szfuka malowania krok po kroku,
a także odbył się pokaz fiyzjerski. W spotkaniu uczestniczyło 43 kobiet z terenu Miasta i
Gminy Sztum.
2. Ochrona zdrowia:
Zorganizowarue kursu samoobrony dla kobiet w dniach od 6 kwietnia do 25 maja 20llr.
Zajęcia odbywĄ się w każną środęw sali gimnasĘcznej SzkoĘ Podstawowej Nr 2 w
Sztumie, w godz. 17.00 - 18.30.
2. Realizacja UchwaĘ Nr LIV4l8l10 Rady Miejskiej w Sztrrmie z drua 10 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia ,'Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organtzacjarri
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia Ż4

kwietnia 2003r. o działalnościpoŻytku publicznego i o wolontariacie na rok 20ll'',
poprzez zawarcie umów z wyłonionymi w drodze otwartego Konkursu ofert

3.

4.

5.

stowarzyszeniami oraz przelanię pITYTIarrych dotacj i.
Realizacja UchwĄ Nr IIVl3ll0 Rady Miejskiej w Sztumie z dllla 29 grudnia 2010 r. w
sprawie okręślenia warunków i trybu postgnwania o udzielenie dotacji w zakresie
rozwoju sportu podmiotom nte zaliczartym do sektora finansów publicznych, poprzez
zawarcie umów i przelanie pierwszych ratprzyznanych dotacji.
Realizacja Uchwały Nr V/3Il20Il Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 20llr. w
sprawie zasad, Ębu przyntaulanta i pozbawiatia onz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych, nagród i wyrózrień za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym i krajowym wpruez prrynarue stypendiów sportowych, zawatcie
umów i przelanie pierwszych rat dla zawodników: Agnieszki Borowskiej, Andrzeja
Rogiewiczą Michała Kopeckiego, Cypriana Korinthą Jakuba Cysewskiego i Wojciecha
Zyski. Stypendia ptzyzlnlano na wniosek Klubóq Komisji Edukacji, Kultury i Spraw
Społecznych.
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku na dotację celową Parafii Rzymsko_ Katolickiej p.w.
Sw. Anny w Sztumie na przęprowadzerie prac konserwatorskich w zakresie wykonania
remontu i osuszęnia murów Z odprowadzeniem wód opadowych prTy Kościele
poewangelickim p.w. Wspomożenia Wiemych w Sztumie. Przygotowanie i zawarcię
umowy onz pruekazalia przyntanej dotacji w wysokości49.850,36 ń. zgodne z
Uchwały Rady Miejskiej Nr ){J{'ll39/08 z dnta 31 sĘcznia 2008r. w sprawie udzielania
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboĘ budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

WII. W zakresie soraw organizacyinych:

Po analizie i diagnozie sytuacji wUrzędzie Gminy wprowadzono niezbędne zrriany
orgariz'acyjne w sensie strukturalnym nie mająjednak rewolucyjnego charakteru,ale duŻe
znaczerie w sensie funkcjonalnym.

Dopasowanie i doprecyzowanie zakresu obowiąpków pracownika w zwiąku z narastająpą
liczbązadańmiędzy referatami mające na celu wzrrrocnienie kompetencji i odpowiedzialności
wszystkich pracowników ze szczególnym uwzględnieniem szczebli kierowniczych_
pośrednich tj. kierowników i zastępców kierowników.
W okresie międzysesyjnym skwitowano Znządu Spółki PwiK i udzielono absolutorium
Zarządowjt spółki
a) Zgromadzente Wspólników zaŃterdziło bilans spółki i rachunek zysków i strat- udzieliło
absolutorium zanądowt spółki.
b) Podjęto uchwałę o podziale zysku 738 Ęs. zł. brutto - ztego 200 Ęs. dywidendy trafi do
bud:Żefu gminy na cele społeczne zprzeznaczetiem na wsparcie funduszu remontowego

13|Stronł

1)

wspólnot mieszkaniolvych- zachęcanie do termomodernizacji poptzęzpomoc w spłacie
odsetek.
W Koniecwałdzie powstała Fabryka pelet -nowoczesny zaldadprzetwarzałlla biomasy na
pelet- paliwo do szerokiego zastosowania w ciepłowniach

2) odbyło się spotkanie zrrńodzieĘw sprawie bulwaru- na policji centnrm monitoringu
3) Sprawa może prywatną ale staje się publiczna- pełrre troski pytanią czy jakas choroba

,,dopadła'' burmistrzą żre dużo go ubyło od wyborów. Zapewnialn,Że to nie chorobą ale
intensywny trening przpdmaratonem i obiecujązmianę po odbyciu maratonu.

Sprawozdanie merytorycłte Sztumskie Centrum Kultury za okres międ4lsesyjny

Wydarzenie

Data
01.05.

Koncert w KościeleEwangelickim,,Janowi Pawłowi II...z miłością''

03.0s.

Uroczyste obchody 3. maja / Bieg Solidarności

05.05.

Dom Pomocy Czernin- spotkanie (obsługa techniczna)

06.05.

Arkamed _ wkaa wyrobów zdrowotnych _ wynajem sali

10.05.

lnauguracja działalnościKlubu Literackiego - biblioteka

13.05.

Wernisaz Hanny Uchmanskiej

18.05.

Wycieczka UTw do Elbląga i Fromborka

Ż0.05.

Cykliczne Spotkania Kobięt _ kosmetyczka_ obsługa techniczna

21.0s.

Spotkanie AA;

25.05.

Zakończerue roku

26.05.

Turniej Gier Planszowych-

02.06.

Wemisaz prac Wandy Wolak (Gościszewo, Dworek Leszczyńskich), połąpzony z
koncertem grupy,,Shuflada"

03.06.

Dzień Dziecka w

03.06.

Spotkanie Harcerry * obsługa techniczna

04.06.

Festyn Przedszkola ,,Kubusia Puchatka'' _ obsługa techniczna

04.06.

Festyn w Pietrzwałdzie

04.06.

Festyn w Postolinie

05.06.

Festyn w Gościszewie

regionaĘ festyn rodzinny Ruchu Trueźlltościowego _ obsługa

UTw

bardzo udana impreza we wspóĘracy nauczycielami ze SP Nr 2 w
Sztumie panią Marleną Nowosielską i panem Sławomirem Wiechowskim

B

arlewic zkash
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07.06.

DzieńDziecka w Nowej Wsi

09.06.

Cała Polsk a Czyta Dzieciom

09.06.

Piknik Czytelrrczy przy Bibliotece

10.0ó.

Otrvarcie )o( Jubileuszowego Przrglądu Sztuki Więziennej

10.06.

Spartakiada osób Niepełnosprawnych

-

obsfuga techniczna

W kazdy poniedziałek, środęi piątek odbywająsię zajęcia fitness' natomiast w poniedziałki i
środyzajęciataneczne dla wszystkich grup wiekowych. od poniedziałku do piątku odbywają
się także zajęcia z nauki gry na instrumentach, próby zespołów teatralnych i wokalnych.

w każdą środęodbywają

się otwarte spotkania szachistów.

Dla uczestników UTW w kazdy poniedziałek odbywają się zajęcia ruchowe, we wtorki
warsztaĘ z nauki jęz. angielskiego, a w piątki warsztaty komputerowe. Poza tym raz w
miesiąpu ązajęcia manualne, warsztaĘ mlJryczrte, wycieczki piesze i wykłady.

BtlnrrjsŁ'r:

łW
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