INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XIV sesja Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2011 roku)
W okresie międzysesyjnym przygotowałem 21 projektów uchwał, które są
przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.
Ponadto w okresie międzysesyjnym podjąłem następujące decyzje, zarządzenia i
rozstrzygnięcia. Na XII sesji w dniu 14 listopada br. zwołanej na mój wniosek nie
przedstawiałem informacji z działalności międzysesyjnej.
I. W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, PODJĄŁEM ZARZĄDZENIA W
SPRAWIE:
zmian w budżecie zwiększenie dochodów i wydatków w dziale:
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność” kwotę 213.144 zł
zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział
Finansów
i
Budżetu
Nr FB-I.3111.274.2011.KK z dnia 02.11.2011 r. w sprawie zwiększenia dotacji
celowej na 2011 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów
rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych
przez
gminę,
w drugim okresie płatniczym 2011 r.,
2) 852 „Pomoc społeczna” w rozdz.:
a) 85216 „Zasiłki stałe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.334.2011.SM z dnia 17.11.2011 r. zwiększającego plan
dotacji w kwocie 4.800 zł, na wypłatę zasiłków stałych,
b) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.309.2011.PE z dnia 10.11.2011 r.
zwiększającego plan dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) w
kwocie 17.480 zł, na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a
ustawy
z
dnia
12
marca
2004
r.
o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), tj. na wypłatę
dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w
środowisku w roku 2011 oraz na „Wynagrodzenie opiekunów prawnych za
sprawowanie opieki” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku
Nr FB-I.3111.334.2011.SM z dnia 17.11.2011 zwiększającego plan dotacji w
kwocie 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekunów prawnych za
sprawowanie opieki i dotację w kwocie 2.090 zł z przeznaczeniem na dodatki do
wynagrodzenia dla pracowników socjalnych,
c) 85295 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.307.2011.PE z dnia 17.11.2011
zwiększającego plan dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.25) w
kwocie 23.500 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania
osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011
Rady Ministrów
z 27.09.2011 r.,
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3) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla
uczniów” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr
FB-I.3111.316.2011.MS z dnia 28.10.2011 zwiększającego plan dotacji w kwocie
2.324 zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 26) z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu
pomoc uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”.
zmniejszenia dochodów i wydatków w dziale:
1) 852 „Pomoc społeczna” w rozdz.:
a) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego
w
Gdańsku
Nr FB-I.3111.334.2011.SM z dnia 17.11.2011 r. zmniejszającego plan dotacji w
kwocie 20.000 zł, przeznaczonych na świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
b) 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre
świadczenia
z
pomocy
społecznej…..”
na
podstawie
pisma
Pomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
w Gdańsku Nr FB-I.3111.334.2011.SM z dnia 17.11.2011 r. zmniejszającego plan
dotacji w kwocie 14.000 zł przeznaczonych na składki od zasiłków stałych,
przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy budżetowej
do działu:
1) 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań kwotę 13.800 zł, na wydatki związane
z zakupem kruszywa
na uzupełnienie nawierzchni,
2) 852 „Pomoc społeczna”:
a) rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na wydatki bieżące w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6.100 zł na wypłaty dodatków
mieszkaniowych,
b) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” na wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz
osób fizycznych kwotę 1.200 zł na zabezpieczenie środków,
3) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka
ściekowa i ochrona wód” na wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z
realizacją ich statutowych zadań, kwotę 23.000 zł , na wykonanie oceny stanu
technicznego i czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Parkowego
w Sztumie,
przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, grupami wydatków i
paragrafami w dziale:
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz.:
a) 01010
„Infrastruktura
wodociągowa
i
sanitacyjna
wsi”
w
wydatkach
bieżących
w
tym:
z
wydatków
związanych
z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.110 zł do rozdz. 01030 „Izby rolnicze”
na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na
dokonanie wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego,
b) 01041
„Program
rozwoju
Obszarów
Wiejskich
2007-2013”
w
wydatkach
bieżących
z
wydatków
jednostek
budżetowych
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z wynagrodzenia i składki
od nich naliczanej
kwotę 550 zł
na
wydatki
na
programy
finansowane
z
udziałem
środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p oraz wydatków między paragrafami
o kwotę 845 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania zadania „Utworzenie
miejsc rekreacji w Nowej Wsi poprzez remont boiska, urządzenie placu zabaw wraz
z zagospodarowaniem terenu w celu stworzenia warunków do aktywnej integracji
mieszkańców” z 49,66% na 50 %,
c) 01095 „Pozostała działalność” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych z
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 7 zł na wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań,
2) 600 „Transport i łączność” z rozdz. 60095 „Pozostała działalność”
z wydatków
majątkowych w tym: z zadania pn. „Budowa zatoczki autobusowej i adaptacja
istniejącej w Sztumie przy ul. Jagiełły” kwotę 11.400 zł, do rozdz. 60016 ”Drogi
publiczne gminne” na wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań na
zakup kruszywa na uzupełnienie nawierzchni, oraz kwotę 8.200 zł
na wykonanie remontu drugiej części chodnika przy ul Akacjowej
w Czerninie
3) 750
„Administracja
publiczna”
rozdz.
75023
„Urzędy
gmin”
w wydatkach majątkowych w zakupach inwestycyjnych z zadania „Serwer z
oprogramowaniem” kwotę 10.000 zł na „Zakup komputerów” w związku z
koniecznością zakupu komputerów,
4) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz.
75412„Ochotnicze straże pożarne” w wydatkach bieżących, na wydatki związane z
realizacją
ich
statutowych
zadań,
kwotę
1.209
zł
z przeznaczeniem na opłatę obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego
samochodu służbowego OSP,
5) 756„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz.
75647
„Pobór
podatków,
opłat
i niepodatkowych należności budżetowych” w wydatkach bieżących jednostek
budżetowych w tym: z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 2.500 zł
na wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na
opłatę komorniczą za ściągnięcie zaległości podatkowych i dokonanie wpisów na
hipoteki przymusowe,
6) 801 „Oświata i wychowanie”;
a) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
z wydatków majątkowych
z zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji solarnej w Szkole Podstawowej w
Nowej Wsi” kwotę 1.035 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań na remont podłogi w Sali lekcyjnej oraz w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Sztumie w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w
grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane między paragrafami
na zabezpieczenie środków na finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników oraz na wypłatę świadczeń ZUS dla pracowników w miesiącu
grudniu 2011 oraz z wydatków majątkowych, z zadania pn. „Wykonanie systemu
oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie” kwotę
27.632 zł do rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na wydatki bieżące
związane
z realizacją ich statutowych zadań,
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b) w

rozdz.
80104
„Przedszkola”
z
wydatków
Przedszkola
w Czerninie z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją
ich statutowych zadań kwotę 200 zł do rozdz. 80110 „Gimnazja” w Czerninie na
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań na wyjazd służbowy do Warszawy oraz na wydatkach bieżących jednostek
budżetowych w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
między paragrafami wydatków o kwotę 7.046 zł na zabezpieczenie środków na
finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz na wypłatę
świadczeń ZUS dla pracowników w miesiącu grudniu 2011 r. oraz z wydatków
bieżących,
w
tym
z wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 18.116 zł
z do rozdz.
80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na wydatki bieżące związane z realizacją
ich statutowych zadań ,
c) w rozdz. 80110 „Gimnazja” Nr 1 w Sztumie w wydatkach bieżących jednostek
budżetowych w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
między paragrafami wydatków o kwotę 24.800 zł na zabezpieczenie środków na
finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz na wypłatę
świadczeń ZUS dla pracowników w miesiącu grudniu 2011 r. i na przeprowadzenie
przeglądu budynku gimnazjum oraz z wydatków majątkowych, z zadania
pn. „Wykonanie izolacji posadzki w szatni w Gimnazjum Nr 1
w Sztumie” kwotę 20.000 zł, do rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”
kwotę
12.000
zł
na
wydatki
bieżące
związane
z realizacją ich statutowych zadań, na zabezpieczenie środków na dowóz dzieci do
szkół z Piekła i Białej Góry i do rozdz. 80104 „Przedszkola” na wydatki bieżące, w
tym na dotacje na zadania bieżące kwotę 6.000 zł na zabezpieczenie środków na
zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,
oraz kwotę 2.000 zł na zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola ,
d) w rozdz. 80146
„Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli”
w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w wydatkach bieżących jednostek
budżetowych z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę
1.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na sfinansowanie szkolenia,
4) 851 „Ochrona zdrowia” w rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii”
w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, z wydatków związanych z realizacją
ich
statutowych
zadań
kwotę
1.350
zł
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane m.in. na przeprowadzenie warsztatów
profilaktycznych,
3) 852 „Pomoc społeczna”:
a) w rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” w wydatkach bieżących jednostek
budżetowych, związanych z realizacją ich statutowych kwotę 821 zł, (między
paragrafami wydatków – zadania zlecone), na zakup materiałów do poszczególnych
pracowni,
b) w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, związanych z
realizacją ich statutowych kwotę 1.228 zł, (między paragrafami wydatków– zadania
zlecone), na opłacenie faktury za rozmowy telefoniczne,
5) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z rozdz.:
a) 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 800 zł do rozdz.
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90002 „Gospodarka odpadami” na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych na finansowanie opłat komorniczych,
b) 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych,
związanych z realizacją ich statutowych zadań na wynagrodzenie za nadzór prac
porządkowych z „dzikich wysypisk” i między paragrafami wydatków, z
przeznaczeniem na ubezpieczenie NNW.
II. W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I SPRAW
OBYWATELSKICH:
W okresie sprawozdawczym:
1. Wyłoniono wykonawcę na zimowe utrzymanie dróg gminnych – wykonawcą jest
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie.
2. Zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe na ul. Jagiełły oraz jedną w Piekle.
3. Rozpoczęto współpracę z Zakładem Karnym w Sztumie w ramach której osadzeni przez
5 dni w tygodniu prowadzą prace porządkowe w obrębie Bulwaru Zamkowego i terenach
przyległych.
4. Rozpoczęto przygotowania do uruchomienia Rejestru Działalności Regulowanej dla
przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Rejestr taki będzie prowadzony od 1 stycznia 2012 r. na podstawie nowelizacji ustawy o
utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
5. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku utrzymało decyzję Burmistrza Miasta i
Gminy w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na budowę
biogazowi w Czerninie. Odwołanie wniosła firma Aufwind Schmack Nowa Energia Sp. z
o.o.
6. Trwa rozliczenie I edycji Programu Usuwania Azbestu. Do chwili obecnej z 16, na 25
nieruchomości usunięto i zutylizowano azbestowe pokrycia dachowe. Wartość tych prac
wyniosła 99.735,27 zł. Wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej o przekazanie 70% w/w kwoty, tj. 69.815,- zł.
7. Zakończono modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uśnicach za kwotę
176.831 zł, w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 70.000,- zł
8. Przeprowadzono prace polegające na:
a/ konserwacji sieci drenarskiej od studni na drodze Sztum - Czernin do stawu
położonego na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie,
b/ odmuleniu i udrożnieniu rurociągu położonego w Koniecwałdzie o długości 100 mb.
c/ naprawie przepustu, odmuleniu części rowu RA w Nowej Wsi o długości 20 mb,
d/ naprawie przepustu, okoszeniu, odmuleniu rowu położonego w Sztumskim Polu o
długości 30 mb,
e/ oczyszczeniu, odmuleniu , okoszeniu rowu RD Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie,
f/ okoszeniu, odmuleniu rowu długości 50 mb położonego w Górkach , okoszenie,
odmulenie rowu położonego przy u. Fiszera o długości 60 mb, rowu przy ul Wiejskiej
w Sztumie o długości 0,8 km, okoszenie, odmulenie rowu położonego w sołectwie Ul
Domańskiego działka nr 298 0,17 ha.
9. Ogłoszono w dniu 13.12.2011 roku przetarg : „ Administrowanie nieruchomościami
gminnymi położonymi w Sztumie obręb 2 obejmującymi teren ogólnodostępny plaży i
miejsca wykorzystywanego do kąpieli. ”
10. W terminie od 1 września do 30 września 2011 r. złożono 116 wniosków o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej. W miesiącu listopadzie przekazano rolnikom kwotę 208.964,43
złotych. W 2011 roku stawka zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr zakupionego
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oleju napędowego wynosi 0,85 zł. Maksymalny limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha
użytków rolnych wynosi 73,10 zł.
III. W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI,
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU
W okresie sprawozdawczym: podpisano umowę dotyczącą świadczenia usług związanych z
pracami geodezyjnymi z Firmą Geodezyjną GEODEZJA PHU Aleksander Świątecki z
Malborka wybraną w drodze przetargu nieograniczonego
Ogłoszono w biuletynie zamówień publicznych przetarg
na wybór rzeczoznawcy
majątkowego, który będzie świadczył usługi w okresie kolejnych 2 lat w zakresie wycen
nieruchomości na zlecenie Gminy.
Zawarto umowy notarialne dotyczące:
1)- trzech lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
2)- sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Sztumskiej Wsi
3)- sprzedaży nieruchomości lokalowej z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału do
gruntu nieruchomości położonej przy ul. Skłodowskiej nr 21, na rzecz osoby wyłonionej w
przetargu nieograniczonym, która była bezumownym jej użytkownikiem w związku z
wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego z upływem okresu ustalonego w umowie.
4. Wniesienia Aportem do PW i K w Sztumie na podwyższenie kapitału Spółki - sieci
kanalizacji sanitarnej i nieruchomości gruntowych z nią związanych o wartości 1.284.500 zł
i objęcia przez Gminę 2569 nowych udziałów o wartości 500 zł każdy.
Dnia 14 grudnia br. Przeprowadzono przetargi nieograniczone dotyczące sprzedaży:
- Działek położonych w Sztumie przy ul. Plac Wolności o łącznej pow. 1471 m 2 cena
wywoławcza 140.000zł , przetarg wyłonił nabywcę za cenę 141.400zł
Wadium wpłaciły 3 osoby.
- działki przy ul. Baczyńskiego o pow. 6250m2 – cena wywoławcza 562.000zł - nieruchomości przy ul. Czarnieckiego- Spokojnej o pow. 8430 m2 cena wywoławcza
464.000zł
- nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej przy ul.
Chopina 35 B.
- działki nr 322 położonej w Białej Górze przeznaczonej pod budownictwo jednorodzinne
Przetargi te zakończyły się wynikiem negatywnym.
Wysłano 80 wypowiedzeń opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów położonych
na terenie Miasta i Gminy Sztum w związku z ich aktualizacją.
Podwyższono stawki czynszów za dzierżawy i najem gruntów stanowiących własność
gminy zgodnie z cennikiem zatwierdzonym zarządzeniem nr 118/ 2011 z dnia 21.11. 2011 r.
Wydano:
- 41 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w studium i miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
- 19 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
Wszczęto:
- 23 postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego,
IV. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU:
. Zadania zakończone:
1. Zakończono zadanie pn. Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego,
w dniu 20.12.2011r. dokonano komisyjnego odbioru zadania
Wykonawcą robót była Jolanta Schreiber z Kwidzyna prowadząca działalność gospodarcza
pn. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD-EKO, koszt robót wyniósł 41 758,00 zł.
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W ramach zadania wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej ze zbiornika do rowu
melioracyjnego wraz z drogą. Nadzór inwestorski sprawował Wiesław Górecki prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ ELGÓR”
Starogard Gdański.
2. W dniu 25.11.2011 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla
zadania ”Budowa wzmocnienia skarpy poprzez utwardzenie terenu przy hangarze Victorii w
Sztumie(…), wykonawcą był Jerzy Cieszko Usługi Ogólnobudowlane, Budownictwo Ogólne
i Lądowe z Malborka, koszt opracowania wyniósł 1 000,00zł,
3. W dniu 10.11.2011r. uzyskano decyzję ostateczną zatwierdzającą projekt budowlany
przebudowy budynku użytkowego zlokalizowanego na działce nr 446 położonego przy plaży
miejskiej w Sztumie, wykonawcą dokumentacji był Piotr Świrzyński PSBUD Pracownia
Projektowa z Grudziądza.
II. Zadania w toku realizacji:
1. Przebudowa Centrum Miasta.
Zadanie w trakcie realizacji, w dniu 7.11.2011r. dokonano odbioru częściowego robót za
okres od 1 września 2011 do końca października 2011r., stan zawansowania robót wyniósł
58,59%.
Wykonawca Dekpol sp. z o.o. Pinczyna wykonał 100% planowanych robót za IX-X/2011
(wartość wykonanych robót 489 220zł) oraz część robót zaległych ( wartość wykonanych
robót zaległych 1 181 526,81zł). Łączna wartość wykonanych robót za IX-X wyniosła
1 670 746,81zł.
Do zakończenia zadania pozostają roboty o wartości 3 398 822,91zł w tym zaległe
1 014 048,91zł.
2. Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi
Zadanie w trakcie realizacji, w dniu 08.12.2011r. dokonano odbioru częściowego zadania
Wykonawcą robót jest Firma „INSTAL" Hurt- Detal Andrzej Landowski Lubichowo, zadanie
jest zaawansowane w wysokości 63,65% , termin realizacji ustalono do 18.07.2012 r. , nadzór
inwestorski nad realizacją robót sprawuje inspektor nadzoru Wiesław Górecki oraz nadzór
autorski Zbigniew Dolewski.
3. Wyłoniono wykonawcę dla robót budowlanych polegających na wykonaniu utwardzenia
części terenu działki nr 3, 4 i 5 obręb III i działki 458, 644/1 i 644/2 Sztum Obr. II. w ramach
zadania: budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu
bulwaru. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Jolanta Schreiber Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowe z Kwidzyna, cena robót wyniesie 21 894,00zł, termin wykonania zadania ustalono
do 30.04.2012r.
4. Wszczęto postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej i na wykonanie
instalacji pod montaż dwóch infomatów, zapytania ofertowe skierowano do dwóch
Wykonawców, termin złożenia ofert upływa z dniem 23.12.2011 r.
5. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej:
1) na „Wytyczenie i oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych”
Wykonawca : Jacek Zdrojewski, nie dotrzymał terminu realizacji zadania,
2) na „Rozbudowę monitoringu wizyjnego bulwaru nad Jeziorem Sztumskim”, umowę
nr RI.272.49.2001 podpisano w dniu 8.12.2011r. z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym
„HORYZONT” sp. jawna z Grudziądza, ustalono termin wykonania dokumentacji do
15.03.2012 r., koszt opracowania wyniesie 11 070,00zł
3) na „Remont ulicy Plebiscytowej w Sztumie”, umowę Nr RI.272.53.2011 podpisano
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w dniu 5.12.2011r. z Jerzym Cieszko Usługi Ogólnobudowlane, Budownictwo Ogólne
i Lądowe z Malborka, ustalono termin wykonania dokumentacji do 30.04.2012r., koszt
opracowania wyniesie 3 690zł,
4) na „Modernizację drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagiełły w Sztumie” umowę Nr
RI.272.45.2011 podpisano w dniu 3.11.2011 z Jerzym Cieszko Usługi Ogólnobudowlane,
Budownictwo Ogólne i Lądowe z Malborka, ustalono termin wykonania dokumentacji
do 31.03.2012r., koszt opracowania wyniesie 3 075zł,
III. Przetargi z zamówień publicznych
1. Zakończono w dniu 5.12.2011r. postępowanie przetargowe na Zimowe utrzymanie dróg
gminnych i wewnętrznych, chodników, parkingów, ścieżek pieszo-rowerowych, zatoczek i
przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Sztum, w postępowaniu została
złożona 1oferta, wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę PWiK
Sp. z o.o. w Sztumie, za cenę 249.600,00 zł,
2. Ogłoszono przetarg na „Administrowanie nieruchomościami gminnymi położonymi w
Sztumie obręb 2 obejmującymi teren ogólnodostępny plaży i miejsca wykorzystywanego do
kąpieli”, termin składania ofert upływa w dniu 22.12.2011r.
3. Trwają czynności komisji przetargowych na badaniu ofert złożonych w postępowaniach
przetargowych na:
1) Dostawę i montaż elementów na placach zabaw na terenie miasta i gminy Sztum,
4. Trwają czynności nad ogłoszeniem postępowań przetargowych na:
1) Wyceny nieruchomości,
2) Świadczenie usług w zakresie konserwacji i eksploatacji kolektorów sanitarnych sieci
burzowej.
V. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATY :
W okresie sprawozdawczym:
1) Wydano 319 decyzji administracyjnych przyznających uczniom zamieszkałym na terenie
Miasta i Gminy Sztum stypendium szkolne z przeznaczeniem na zakup podręczników i
pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 70.980,00 zł. Minimalna miesięczna wysokość
stypendium wyniosła 90,00 zł, a maksymalna 150,00 zł.
2) Przygotowano 12 decyzji administracyjnych przyznających pracodawcom dofinansowanie
kosztów kształcenia młodocianych pracowników na kwotę 90.504,62 zł. Dofinansowanie
kosztów kształcenia finansowane jest ze środków pozabudżetowych Funduszu Pracy.
3) W ramach projektu systemowego WND-POKL.09.01.02-22-233/11 pn. Raz, Dwa, Trzy
– zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla
uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. w okresie międzysesyjnym:
a) ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na świadczenie usług
edukacyjnych w ramach projektu; podpisano 48 umów na świadczenie usługi
edukacyjnej;
b) ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych w tym
mebli szkolnych i zestawów komputerowych w ramach projektu; przetarg został
rozstrzygnięty w części dotyczącej dostawy mebli szkolnych i zestawów
komputerowych, natomiast nie wpłynęła żadna oferta na dostawę pomocy
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dydaktycznych. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umów oraz do
ogłoszenia drugiego przetargu na dostawę pomocy dydaktycznych;
c) przeprowadzono rekrutację uczestników projektu;
d) zrealizowano 288 godzin zajęć w ramach projektu;
e) sporządzono wniosek o płatność za okres od 01.09.2011 roku do 30.11.2011 roku;
f) osiągnięto 3 wskaźniki pomiaru celu tj. stworzono 48 scenariuszy lekcyjnych
zmierzających do zniwelowania stereotypu płci, ukazujących korzyści płynące z
edukacji oraz dotyczących pracy na lekcji z uczniami i uczennicami z ADHD,
wadami postawy i z zaburzeniami mowy;
4) Prowadzono działania w ramach projektu WND-POKL.09.01.02-22-078/11 pn. Równy
start w przyszłość – czyli
programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia
pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy
Dzierzgoń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego tj.:
a) zakończono negocjacje i w dniu 28.11.2011 roku podpisano w Gdańsku umowę
o dofinansowanie projektu. Dofinansowanie na realizację projektu wynosi
1.999.985,00 zł.
Projekt obejmuje m.in.
a) organizację zajęć pozalekcyjnych z fizyki dla uczniów/uczennic gimnazjów- 210
godz. Zajęć;
b) organizację zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla uczniów i uczennic szkół
podstawowych i gimnazjów- 700 godz. zajęć;
c) organizację zajęć pozalekcyjnych w bloku naukowo-technicznym dla uczniów i
uczennic szkół podstawowych i gimnazjów- 840 godz. zajęć;
d) organizację zajęć pozalekcyjnych z technologii informacyjnej dla uczniów i
uczennic szkół podstawowych i gimnazjów- 1400 godz. zajęć;
e) organizację zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego i niemieckiego dla
uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów- 2380 godz. zajęć;
f) organizację zajęć pozalekcyjnych z języka ojczystego dla uczniów i uczennic
szkół podstawowych i gimnazjów- 630 godz. zajęć;
g) organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów i uczennic szkół
podstawowych klas I-III - 2100 godz. zajęć;
h) organizację zajęć
pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla
uczniów/uczennic szkół podstawowych- 1890 godz. zajęć.
5) Trwają prace związane z realizacją projektu pn.: Akademia Malucha w ramach
programu LEADER. Od dnia 01.11.2011 w Bibliotece Miejskiej w Sztumie
realizowane są bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia
prowadzone są dla dwóch dziesięcioosobowych grup.
6) Zakończyła się realizacja projektu pn. : „Żyj zdrowo i sportowo II, powszechna
nauka pływania oraz gry i zabawy dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Sztum”, w
ramach którego odbywały się zajęcia nauki pływania dla sześciu grup liczących
łącznie 180 uczniów klas II-III szkół podstawowych. Każda grupa uczestniczyła w 25
godzinach zajęć nauki pływania. Projekt był realizowany we współpracy z LKS
ZANTYR SZTUM. Całkowita wartość projektu wyniosła 62 500 zł.
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7) Wspólnie z LKS ZANTYR złożyliśmy kolejny wniosek do Ministerstwa Sportu i
Turystyki na realizację zadania pn.: „ Żyj zdrowo i sportowo III” -powszechna
nauka pływania oraz gry i zabawy dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Sztum.
Całkowita wartość zadania wynosi: 85.000 zł. W przypadku otrzymania
dofinansowania w 2012 roku planujemy zorganizować 25 godzin zajęć nauki
pływania dla uczniów klas II-III szkół podstawowych oraz zajęcia sportowe w formie
gier i zabaw.
8) 9 grudnia 2011 roku odbyło się posiedzenie komisji zdrowotnej. Wniosek o
przyznanie pomocy zdrowotnej złożyło 33 nauczycieli. Z powodów formalnych
odrzucono 8 wniosków
.
Ze względu na ciężką sytuację zdrowotną wnioskodawców komisja postanowiła
rozpatrzyć 2 wnioski złożone po terminie. Pomoc otrzymało 25 wnioskodawców na
łączną kwotę 8716,00 zł.
9) 17 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski
o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum. Z pośród 32 złożonych
wniosków stypendia przyznano dla: 2 najlepszych absolwentów, 14 gimnazjalistów
oraz 10 uczniów szkoły podstawowej. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 21
grudnia w salach zamku sztumskiego. Wyróżnieni uczniowie przybyli wraz z
rodzicami by razem świętować to podniosłe wydarzenie.
10) Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dowóz uczniów z terenu Miasta i
Gminy Sztum do gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli. Postępowanie było
podzielone na dwie części. W związku z powyższym wyłoniono dwóch wykonawców
tj. „Przewozy Szkolne, Usługi Turystyczne Jan Tryba” oraz „ Przewozy Autokarowe”Mieczysław Falkowski . Umowa została zawarta na okres od 02.01-29.06.2012 roku.
Rozliczanie będzie odbywało się na podstawie imiennych biletów miesięcznych.
VI. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ
1. Zakończenie realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji społecznozawodowej w gminie Sztum WCZORAJ DZIŚ JUTRO” współfinansowanego ze
środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na l. 2007 – 2013
(Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ops).
W okresie międzysesyjnym Ośrodek zakończył w roku bieżącym realizację projektu
systemowego. W ww. okresie w ramach kontraktów socjalnych z 8 beneficjentami
zrealizowano dodatkowe kursy zawodowe („Operator sprzętu komputerowego
z umiejętnością poszukiwania pracy przez Internet”, „obsługa sekretariatu”, „cukiernik”).
Ponadto kontynuowano rozpoczęte wcześniej działania, tj.:
asystent rodziny – wsparcie i aktywizacja 3 rodzin niezaradnych życiowo z problemami
opiekuńczo – wychowawczymi i w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz diagnoza
nieprawidłowości w rozwoju dzieci i wdrażanie pomocy.
terapia psychospołeczna – podejmowanie działań mających na celu minimalizowanie
zachowań dysfunkcyjnych uczestników projektu.
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3.

4.

5.

6.

7.

Podczas trwania projektu rodzinom objętym wsparciem asystenta rodziny, kwalifikującym się
do pomocy, Ośrodek zapewniał wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.
Dodatkowo uczestnicy otrzymali gadżety i materiały promocyjne, artykuły niezbędne do
realizacji zajęć. Zorganizowano dla nich grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego oraz
wyjazd integracyjny „Szkoła dla rodziców”. Dzieci uczestników projektu w ramach
dodatkowych atrakcji podczas wyjazdu „Szkoła dla rodziców” otrzymały zestawy
upominkowe (plecak i zabawkę/grę).
W okresie międzysesyjnym Urząd Marszałkowski WP Departament EFS zatwierdził
II wniosek o płatność w ramach projektu systemowego Ośrodka.
Zbiórka żywności w ramach ogólnopolskiej akcji „Świąteczna zbiórka żywności” –
w dniach 2-3 grudnia br. przy współudziale Banku Żywności w Tczewie i wsparciu
wolontariuszy z Zespołu Szkół w Sztumie zebrano na terenie Sztumu 655 kg żywności,
z której skorzystało 31 rodzin. Ponadto w ramach stałej współpracy z Bankiem Żywności
w Tczewie wśród potrzebujących 393 rodzin rozdysponowano 13413 kg żywności w III
turze. Ogółem w roku 2011 400 rodzin otrzymało 39700 kg (prawie 40 ton) żywności
z Programu PEAD.
Gala Wolontariusza – 15.12.2011 r. z okazji przypadającego w grudniu Międzynarodowego
Dnia Wolontariusza w nawiązaniu do trwającego Europejskiego Roku Wolontariatu
Burmistrz MiG Sztum oraz Dyrektor MGOPS w Sztumie złożyli na ręce ponad 300
wolontariuszy i ich opiekunów podziękowania za ich bezinteresowną pomoc na rzecz
potrzebujących.
Wigilia dla samotnych mieszkańców miasta i gminy Sztum – 19.12.2011 r – po raz 18-ty
MGOPS w Sztumie przy współudziale PZERiI Zarządu Rejonowego w Sztumie, PZN Koła
Powiatowego w Sztumie oraz obu sztumskich parafii zaprosił prawie 270 osób na uroczyste
spotkanie wigilijne, podczas którego skosztowali świątecznych potraw oraz otrzymali drobne
upominki. Dla przybyłych na spotkanie gości występy artystyczne przygotowali: Chórek
dziecięcy działający przy Parafii św. Anny w Sztumie, Chór działający przy Parafii św.
Andrzeja Boboli w Sztumie, PZERiI, PZN oraz uczestnicy Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czerninie.
W okresie międzysesyjnym trwał okres zasiłkowy, tzn. przyjmowano wnioski na nowy okres
świadczeniowy 2011/12 w tzw. Funduszu alimentacyjnym oraz wnioski na nowy okres
świadczeniowy 2011/12 w świadczeniach rodzinnych. W okresie międzysesyjnym przyjęto
ogółem 199 wniosków dot. ww. świadczeń. Wydano 651 decyzji administracyjnych
w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z tzw. Funduszu Alimentacyjnego. Od
07.10.2011 r. rozpoczęto przyjmowanie wniosków dot. dodatkowego świadczenia w formie
dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 100 zł w miesiącach listopadzie i grudniu
br., tzw. rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;
w okresie międzysesyjnym przyjęto 18 wniosków w tym zakresie
Liczba osób uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to ok. 246 osób (181 rodzin),
natomiast
świadczenia rodzinne wypłacane są dla ok. 1314 rodzin.
W okresie międzysesyjnym wydano 418 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń
pomocy społecznej, z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało 173 rodziny (324 osoby
w rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystały 203 rodziny (836 osób w rodzinie).
Przeprowadzono ogółem 320 wywiadów środowiskowych, podpisano i wdrożono
23 nowe kontrakty socjalne (od początku roku ogółem 232 kontrakty).
W schroniskach przebywa obecnie 15 klientów oraz 10 osób w DPS.
Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzysta 21 osób.
Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystało 50 rodzin.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie.
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Realizacja programu terapeutycznego i rehabilitacyjnego w odniesieniu do uczestników ŚDS
w Sztumie – w okresie sprawozdawczym z usług ŚDS korzystało 17 osób z zaburzeniami
psychicznymi (choroba psychiczna lub niepełnosprawność umysłowa).
W okresie międzysesyjnym uczestnicy ŚDS m. in. prezentowali swoje prace podczas
Kiermaszu Ozdób Choinkowych w Starostwie Powiatowym w Sztumie (08.12.11r.),
Świątecznego Kiermaszu przy UMiG w Sztumie (16.12.11r.). Ponadto przygotowali wystrój
uroczysty i świąteczny sali na Galę Wolontariusza (15.12.11 r.) i Wigilię dla samotnych
mieszkańców miasta i gminy Sztum (19.12.11r.). Na Gali Wolontariusza wręczone
zostały wolontariuszom i ich opiekunom Anioły wykonane przez uczestników terapii
ŚDS w Czerninie.
VII. W zakresie Referatu Programów Pomocowych, Współpracy z Zagranicą i
Organizacjami Pozarządowymi
1. Projekt „Spotkanie mieszkańców miast partnerskich”.
I.
Dnia 12.12.2011r. Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego w Brukseli ogłosiła wynik naboru w Działaniu 1 - Aktywni
obywatele dla Europy, Poddziałanie 1.1 – Spotkania mieszkańców miast partnerskich.
II.
Miasto i Gmina Sztum otrzymała dofinansowanie w wysokości 17 000 euro na projekt
pn. Bieg Solidarności, czyli razem do wspólnego celu.
III.
W ramach projektu w dniach 02-06.05.2012r. w Sztumie przyjętych zostanie 117
mieszkańców z miast partnerskich: Val de Reuil, Ritterhude oraz z litewskiego miasta
Kupiskis, z którym planowane jest podpisanie umowy partnerstwa.
2. W dn. 31.08.2011r. został złożony w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku wniosek aplikacyjny o
dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części
Sztumskiego Pola - etap III”. Całkowita wartość projektu: 2.301.698,37 PLN, w tym
wnioskowana kwota dofinansowania 1.320.636,95 PLN, tj. 70% całkowitych wydatków
kwalifikowanych.
Wniosek ten pozytywnie przeszedł przez ocenę formalną, ocenę wykonalności.
Obecnie czekamy na wyniki oceny grupy strategicznej.
3. W dn. 16.12.2011r. zostało wykonane Studium Wykonalności dla projektu pn.
„Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi
murami”. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wniosku i załączników do konkursu
8.1.2._5. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 20072013, Oś. Priorytetowa 8 „Lokalna infrastruktura podstawowa”, Działanie 8.1.2. „Lokalna
infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy”. Termin naboru wniosków upływa
13.01.2012r.
4. Projekt pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu
- budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku powiatów atrakcjami turystycznymi
powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego”.
I.
Zweryfikowano następujące wnioski o płatność:
V WNP – na kwotę 121 288,75 PLN, z czego refundacja MiG Sztum wyniosła
72 773,25 PLN,
VI WNP – na kwotę 1 397 469,68 PLN, z czego refundacja MiG Sztum wyniosła
838 481,81 PLN,
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VII WNP – na kwotę 2 179 309,74 PLN, z czego refundacja MiG Sztum wyniosła
1 161 506,42 PLN
II.
Obecnie trwa weryfikacja przez Urząd Marszałkowski VII-go wniosku
o płatność na kwotę 36 570,29 PLN (60% - 31 942,18 PLN)
III.
Trwają prace nad zwiększeniem zakresu rzeczowego w projekcie o nowe zadania,
dotychczas nie objęte wnioskiem o dofinansowanie, m.in.:
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego dla miasta Sztum – wartość zadania
85 000,00 PLN,
Utwardzenie części terenu jako podjazdy dla rowerów i stojaki dla rowerów na
terenie bulwaru nad j. Sztumskim – wartość zadania 33 000,00 PLN,
Zagospodarowanie istniejącego placu zabaw na dz. nr 455, 640/2, 451/2 w Sztumie,
obręb II – wartość zadania 108 120,62 PLN.
5. Projekt pn. „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie
z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu”.
I. W dniu 13 grudnia podpisano aneks do umowy dofinansowania wydłużający termin
realizacji projektu: rzeczowy do 30.06.2012r., finansowy do 29.08.2012r.
II. Obecnie trwa weryfikacja przez Urząd Marszałkowski następujących wniosków o
płatność:
VI-go wniosku o płatność za okres od 09.02.2011r. do 06.05.2011r. na kwotę 21.278,03
PLN ( z tego 85% refundacji, tj. 18.086,33PLN),
VII-go wniosku o płatność za okres od 07.05.2011r. do 08.07.2011r. na kwotę 65.163,01
PLN ( z tego 85% refundacji, tj. 54.904,43 PLN),
VIII-go wniosku o płatność za okres od 09.07.2011r. do 29.09.2011r.
na kwotę 235.364,20 PLN ( z tego 85% refundacji, tj. 195.062,35 PLN),
IX-go wniosku o płatność za okres od 30.09.2011r. do 16.12.2011r.
na kwotę 586.271,05 PLN ( z tego 85% refundacji, tj. 498.330,39 PLN).
6. Projekt pn. „Organizacja kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w Sztumie – A
gdyby tak ryby!!! Piknik w Sztumie”.
Dnia 24.11.2011 roku złożono wniosek o zmianę umowy o dofinansowanie oraz wniosek
o płatność na kwotę 94 206,00 PLN (w tym 100 % refundacji).
7. Projekt pn. „Utworzenie miejsc rekreacji w Nowej Wsi poprzez remont boiska, urządzenie
placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w celu stworzenia warunków dla aktywnej
integracji mieszkańców”.
Dnia 19.12.2011 roku podpisano Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie,
zmieniający zestawienie rzeczowo-finansowe operacji w związku z pozytywną oceną
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dnia 23.12.2011 złożono wniosek o płatność na kwotę 399 668,21 PLN, z czego
wnioskowana kwota do refundacji wynosi 133 945,00 PLN.
8. Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola”.
W dn. 24.11.2011r. został złożony do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich w Gdańsku wniosek o płatność w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” w związku z realizacją umowy o przyznanie pomocy nr
00026-6921-UM1100058/09. Wnioskowana kwota do refundacji wynosi 934 062,19 PLN
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W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych:
1. Aktywizacja środowiska kobiecego poprzez organizację spotkania:
W dniu 25 listopada 2011 r. w salach Zamku Sztumskiego odbyło się tradycyjne
spotkanie andrzejkowe zorganizowane w ramach aktywizacji kobiet. Przy współpracy pań
z Koła Gospodyń Wiejskich w Czerninie zostały przygotowane wróżby, konkursy i
zabawy. Spotkanie miało charakter koszykowy, toteż jego uczestniczki przygotowały
różnorodne potrawy, natomiast Urząd Miasta i Gminy tradycyjnie zakupił pierogi. Była to
doskonała okazja do spotkania i wymiany przepisów kulinarnych oraz podtrzymania
tradycji związanej z andrzejkami. W spotkaniu uczestniczyło 54 kobiet z terenu miasta i
gminy Sztum.
W dniu 9 grudnia 2011r. odbyła się kolejna edycja Konkursu Potraw Wigilijnych.
W Konkursie uczestniczyło 21 zespołów z terenu miasta i gminy Sztum. Celem konkursu
było pobudzenie aktywności społecznej w zakresie kultywowania tradycji ludowych, a
także ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez zachowanie i ocalenie od zapomnienia
charakterystycznych dla naszego regionu potraw wigilijnych związanych z tym pięknym i
rodzinnym świętem. Każda uczestniczka konkursu otrzymała nagrodę w postaci
kosmetyków, natomiast każde wyróżnione sołectwo otrzymało drobny upominek.
Spotkanie uświetnił występ dzieci uczestniczących w warsztatach organizowanych przez
SCK. Zastępca Burmistrza Sztumu pani Alicja Podlewska złożył wszystkim uczestnikom
oraz przybyłym gościom serdeczne życzenia spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia.
2.

3.

4.

5.

6.

Ochrona zdrowia:
W dniach 07 i 08 grudnia 2011 r. odbyły się badania mammograficzne dla kobiet
w wieku 50 - 69 lat zorganizowane przy współpracy z FADO S.A. Centrum usług
medycznych w Gdańsku.
Realizacja Uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2010r. w
sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie
rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez
przyjęcie sprawozdań końcowych z realizacji zadania.
Realizacja Uchwały Nr LII/418/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2011”, poprzez przyjecie sprawozdań końcowych z realizacji zadania.
Realizacja Uchwały Nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 2011r. w
sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym i krajowym poprzez przelanie kolejnych transz dla zawodników:
Agnieszki Borowskiej, Andrzeja Rogiewicza, Michała Kopeckiego, Cypriana Korintha,
Jakuba Cysewskiego i Wojciecha Zyski.
Realizacja Uchwały Nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 2011r. w
sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym i krajowym, poprzez przyznanie nagród finansowych sportowcom i
ich trenerom za wybitne osiągnięcia sportowe.
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SPRAWOZDANIE
MERYTORYCZNE
KULTURYLISTOPAD/GRUDZIEŃ 201

Z

DZIAŁALNOŚCI

SZTUMSKIEGO

CENTRUM

02.11. środa
* 15:00 – 18:00 – warsztaty teatralne
* 18:15 – aerobik
* 19:15 – joga
* 14:00 – 20:00 – zajęcia muzyczne (gra na gitarze)
03.11. czwartek
* 13:00 – 15:00, 16:00 – 18:00 – zajęcia muzyczne (keyboard)
* 15:00 – spotkanie grupy „Powiślanie”
* 15:00 – 16:00 próba Dziecięcego Zespołu Wokalnego
* 16:00 – zajęcia plastyczne dla dzieci
* 15:00 – 19:00 – zajęcia taneczne
* 15:30 – zajęcia fotograficzne (spotkanie organizacyjne)
04.11. piątek
* 17:00 – wernisaż: Małgorzata Trzcińska - Dąbrowska
* 18:15 – aerobik
* 19:15 – joga
05.11. sobota
* 10.00 – 13.00 – zajęcia muzyczne – prowadzi Krzysztof Maciąg
07.11. poniedziałek
* 15:00 – 18:00 – warsztaty teatralne
* 17:00 – aerobik dla UTW
* 18:15 – aerobik
* 19:15 – joga
08.11. wtorek
* 9:10 – wycieczka piesza Waplewo – Stary Targ (UTW)
*
16.00
–
21.00
–
zajęcia
muzyczne
–
prowadzi
Krzysztof
Maciąg
* 12:00 – UTW: język angielski
* 15:30 – zajęcia fotograficzne
* 15:00 – 18:00 – Klub Plastyka – warsztaty
* 15:00 – 19:00 – zajęcia taneczne
09.11. środa
* 15:00 – 18:00 – warsztaty teatralne
* 18:15 – aerobik
* 19:15 – joga
* 14:00 – 20:00 – zajęcia muzyczne (gra na gitarze)
* 15:00 – warsztaty fotograficzne: w salach Zespołu Szkół Medycznych (UTW)
* 17:00 – szachy
10.11. czwartek
* 13:00 – 15:00, 16:00 – 18:00 – zajęcia muzyczne (keyboard)
* 15:00 – 16:00 próba Dziecięcego Zespołu Wokalnego
* 16:00 – zajęcia plastyczne dla dzieci
* 15:00 – 19:00 – zajęcia taneczne
11.11. piątek
* 9:45 – Msza Św. w Kościele Św. Anny
* 10: 45 – Uroczysty korowód ulicami miasta
* 11:15 – Uroczystości pod Pomnikiem Upamiętniającym Poległych Polaków w Katyniu i Tragedii Smoleńskiej.
14.11. poniedziałek
* 15:00 – 18:00 – warsztaty teatralne
* 15:00 – 20:00 – pokaz firmy Velmer
* 17:00 – aerobik dla UTW
* 18:15 – aerobik
* 19:15 – joga
15.11. wtorek
* 12:00 – UTW: język angielski
* 10:00 – 13:00 – pokaz sprzętu rehabilitacyjnego
* 15:30 – zajęcia fotograficzne
* 15:00 – 18:00 – Klub Plastyka – warsztaty
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* 15:00 – 19:00 – zajęcia taneczne
* 16:00 – spotkanie z grami planszowymi (UTW)
* 16.00 – 21.00 – zajęcia muzyczne – prowadzi Krzysztof Maciąg
16.11. środa
* 15:00 – 18:00 – warsztaty teatralne
* 17:00 - szachy
* 18:15 – aerobik
* 19:15 – joga
* 14:00 – 20:00 – zajęcia muzyczne (gra na gitarze)
*
17:30
–
pokaz:
Zastosowanie
ziół
w
życiu
codziennym
(UTW)
17.11. czwartek
* 13:00 – 15:00, 16:00 – 18:00 – zajęcia muzyczne (keyboard)
* 10:00 – 13:00 – spotkanie dzieci (z Poradni Psychologiczno – Pedagog.) z Renatą Kurmin
* 15:00 – 16:00 próba Dziecięcego Zespołu Wokalnego
* 16:00 – zajęcia plastyczne dla dzieci
* 15:00 – 19:00 – zajęcia taneczne
18.11. piątek
* 18:15 – aerobik
* 17:00 – wykład TMZS – dr Danuta Wyrwa „Pierwsi więźniowie obozu koncentracyjnego Stutthof 1939 –
1941”
* 19:15 – joga
* 18:00 – 24:00 – turniej gier planszowych
21.11. poniedziałek
* 15:00 – 18:00 – Warsztaty Teatralne
* 17:00 – aerobik dla UTW
* 18:15 – aerobik
* 19:15 – joga
22.11. wtorek
* 16.00 – 21.00 – zajęcia muzyczne – prowadzi Krzysztof Maciąg
* 15:30 – zajęcia fotograficzne
* 17:00 – spotkanie z dr Sławińskim (UTW)
* 15:00 – 18:00 – Klub Plastyka – warsztaty
* 15:00 – 19:00 – zajęcia taneczne
23.11. środa
* 15:00 – 18:00 – warsztaty teatralne
* 15:00 – warsztaty fotograficzne: w salach Zespołu Szkół Medycznych (UTW)
* 18:15 – aerobik
* 19:15 – joga
* 14:00 – 20:00 – zajęcia muzyczne (gra na gitarze)
* 17:00 - szachy
24.11. czwartek
* 13:00 – 15:00, 16:00 – 18:00 – zajęcia muzyczne (keyboard)
* 10:00 – akcja: Cała Polska Czyta Dzieciom
* 15:00 – 16:00 próba Dziecięcego Zespołu Wokalnego
* 16:00 – zajęcia plastyczne dla dzieci
* 15:00 – 19:00 – zajęcia taneczne
25.11. piątek
* 18:15 – Aerobik
* 19:15 – Joga
* Spotkanie Kobiet
26.11. sobota
* 17:00 – koncert muzyki filmowej w wykonaniu AQUARTET
28.11. poniedziałek
* 15:00 – 18:00 – Warsztaty Teatralne
* 17:00 – aerobik dla UTW
* 18:15 – aerobik
* 19:15 – joga
29.11. wtorek
* 16.00 – 21.00 – zajęcia muzyczne – prowadzi Krzysztof Maciąg
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* 16:00 – spotkania z grami planszowymi (UTW)
* 15:30 – zajęcia fotograficzne
* 15:00 – 18:00 – Klub Plastyka – warsztaty
* 15:00 – 19:00 – zajęcia taneczne
30.11. środa
* 15:00 – 18:00 – warsztaty teatralne
* wystawa prac dzieci z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach
* 17:00 - szachy
* 18:15 – aerobik
* 19:15 – joga
* 14:00 – 20:00 – zajęcia muzyczne (gra na gitarze)
01.12. czwartek
* 16:00 – spotkanie z Burmistrzem Leszkiem Taborem (UTW)
* 15:00 – 16:00 próba Dziecięcego Zespołu Wokalnego
* 13:00 – 15:00, 16:00 – 18:00 – zajęcia muzyczne (keyboard) prowadzi Mirosław Wróblewski
* 17:00 – warsztaty teatralne dla młodzieży i dorosłych
* 16:00 – zajęcia plastyczne dla dzieci
02.12. piątek
* 18:15 – Aerobik
* 19:15 – Joga
05.12. poniedziałek
* 16:30 – 19:30 – Warsztaty Teatralne
* 17:00 – Aerobik dla UTW
* 18:15 – Aerobik
* 19:15 – Joga
06.12. wtorek
* 16.00 – 21.00 – zajęcia muzyczne – prowadzi Krzysztof Maciąg
* 15.00 – 18.00 – Klub Plastyka – warsztaty
* 16:00 – zapalenie światełek choinkowych
* 17:00 – warsztaty teatralne dla młodzieży i dorosłych
07.12. środa
* 15:00 – warsztaty fotograficzne – odbywają się w salach Zespołu Szkół Medycznych,
ul. Reja (UTW)
* 16:00 – spotkanie muzyką (UTW)
* 16:30 – 19:30 – warsztaty teatralne
* 18:15 – aerobik
* 19:15 – joga
* 14:00 – 20:00 – zajęcia muzyczne (gra na gitarze)
08.12. czwartek
* 10:00 – Cała Polska Czyta Dzieciom
* 16:00 – zajęcia manualne: wykonanie bombki (UTW)
* 15:00 – 18:00 – spotkanie opłatkowe Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
* 15:00 – 16:00 próba Dziecięcego Zespołu Wokalnego
* 17:00 – warsztaty teatralne dla młodzieży i dorosłych
* 13:00 – 15:00, 16:00 – 18:00 – zajęcia muzyczne (keyboard) prowadzi Mirosław Wróblewski
* 17:00 – warsztaty teatralne dla młodzieży i dorosłych
* 16:00 – zajęcia plastyczne dla dzieci
09.12. piątek
* 18:15 – Aerobik
* 18:00 – spotkanie Klubu Kolarskiego
* 19:15 – Joga
* Konkurs Potraw Wigilijnych
10.12. sobota
* 11:00 – XIII Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych
12.12. poniedziałek
* 17:00 – wykonanie dekoracji na potrawy (UTW)
13.12. wtorek
* 16:00 – spotkanie z grami planszowymi (UTW)
* 15:00 – wigilia Klubu Plastyka
* 16.00 – 21.00 – zajęcia muzyczne – prowadzi Krzysztof Maciąg
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* 15.00 – 18.00 – Klub Plastyka - warsztaty
14.12. środa
* 16:00 – spotkanie z funkcjonariuszami policji (UTW)
* 17:00 – wernisaż Krystyny Jażdżewskiej Baranowskiej
* 16:30 – 19:30 – warsztaty teatralne
* 18:15 – aerobik
* 19:15 – joga
* 14:00 – 20:00 – zajęcia muzyczne (gra na gitarze)
15.12. czwartek
* 15:00 – 16:00 próba Dziecięcego Zespołu Wokalnego
* 13:00 – 15:00, 16:00 – 18:00 – zajęcia muzyczne (keyboard) prowadzi Mirosław Wróblewski
* 16:00 – zajęcia plastyczne dla dzieci
* 16:00 – Koncert dla Wolontariatu (Kwadro)
16.12. piątek
* 12:00 – 15:00 - Kiermasz Świąteczny pod UMiG
* 18:15 – Aerobik
* 19:15 – Joga
19.12. poniedziałek
* 16:30 – 19:30 – Warsztaty Teatralne
* 17:00 – Aerobik dla UTW
* 18:15 – Aerobik
* 19:15 – Joga
* 16:00 – 18:00 – Wigilia Samotnych (sala ZOZ-u)
20.12. wtorek
* 16.00 – 21.00 – zajęcia muzyczne – prowadzi Krzysztof Maciąg
* 15.00 – 18.00 – Klub Plastyka - warsztaty
21.11. środa
* 15:00 – warsztaty fotograficzne – odbywają się w salach Zespołu Szkół Medycznych,
ul. Reja (UTW)
* 14:00 – wręczenie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy
* 18:15 – aerobik
* 19:15 – joga
* 14:00 – 20:00 – zajęcia muzyczne (gra na gitarze)
22.12. czwartek
* 13:00 – 15:00, 16:00 – 18:00 – zajęcia muzyczne (keyboard) prowadzi Mirosław Wróblewski
27.12. wtorek
* 15.00 – 18.00 – Klub Plastyka - warsztaty
28.12. środa
* 18:15 – aerobik
* 19:15 – joga
30.12. piątek
* 18:15 – Aerobik
* 19:15 – Joga
31.12. sobota
* 23.00 – „POWITANIE 2012 ROKU”

Burmistrz Sztumu
Leszek Tabor
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