INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ- XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XV sesja Rady Miejskiej
z dnia 09 lutego 2012 roku)
W okresie międzysesyjnym przygotowałem 8 projektów uchwał oraz stanowisko
w sprawie międzynarodowego porozumienia ACTA, które są przedmiotem obrad dzisiejszej
sesji.
Ponadto w okresie międzysesyjnym podjąłem następujące decyzje, zarządzenia i
rozstrzygnięcia.
I. W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, PODJĄŁEM ZARZĄDZENIA W
SPRAWIE:
Zmian w budżecie gminy na 2011 rok w związku z:
I. Zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków w dziale:
1) 852 „Pomoc społeczna”:
a) w rozdz. 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.3111.371.2011.PE z dnia 21.12.2011r. zwiększającego plan
dotacji w kwocie 52.800 zł, na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu
Państwa z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych, oraz wypłaty świadczenia z
funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, (w ramach zadań
zleconych).
b) w rozdz. 85295 ” Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.376.2011.PE z dnia 27.12.2011r.
zwiększającego plan dotacji w kwocie 900 zł, na sfinansowanie zobowiązań
Skarbu Państwa w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011
Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r. w ramach zadań zleconych.
II. Przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 20.000zł do działu:
1) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic,
placów i dróg”, na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań kwotę 20.000 zł na zakup energii elektrycznej.
III. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków w dziale:
1) 630 „Turystyka” w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w
wydatkach majątkowych, w tym: z wydatków na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
kwotę 90.000 zł, z §6057 na §6050 w zadaniu „Podniesienie atrakcyjności Szlaku
Zamków Gotyckich na Powiślu– rewitalizacja i zagospodarowanie głównych
przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru
centrum Sztumu”, na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowanych.
2) 710 "Działalność usługowa” z rozdz. 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” z
wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań, kwotę 2.000 zł do rozdz. 71035 „Cmentarze” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, na prowizję od pobranych
opłat pogrzebowych.
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3) 801 „Oświata i wychowanie”:

4)

5)

6)

7)

a) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” w wydatków bieżących, w tym; ze
świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 120 zł, na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane kwotę 23.537 zł, oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań kwotę 16.050 zł,
b) w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w
wydatkach bieżących w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (między
paragrafami) kwotę 600 zł,
c) z rozdz. 80104 „Przedszkola” zmniejsza się wydatki bieżące, w tym: świadczenia
na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.570 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 4.362 zł, oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
25.050 zł,
d) z rozdz. 80110 „Gimnazja” w wydatkach bieżących, w tym: ze świadczeń na rzecz
osób fizycznych kwotę 2.020 zł, z wydatków związanych z realizacją ich statutowych
zadań kwotę 3.300zł, oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 167 zł,
e) w rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w wydatkach bieżących, w tym:
na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.900 zł,
f) z rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” z
wydatków bieżących, w tym: ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 440 zł, na
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, oraz z wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych kwotę 5.650 zł,
g) w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w wydatkach bieżących, w
tym; na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 418 zł,
851 „Ochrona zdrowia” w rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii” w wydatkach
bieżących, w tym: z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 1.300 zł na
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań i kwotę 140 zł na zakup artykułów
w ramach programu profilaktycznego,
852 „Pomoc społeczna”:
a) w rozdz. 85295 „Pozostała działalność” w wydatkach bieżących w tym: z wydatków
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 24.400 zł na świadczenia na
rzecz osób fizycznych,
b) w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
w wydatkach bieżących, z wydatków jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań kwotę 62.000 zł i 140.000 zł na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane,
854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” w
wydatkach bieżących, (między paragrafami) w tym: ze świadczeń na rzecz osób
fizycznych kwotę 700 zł, z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań
kwotę 3.700 zł, oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4.400 zł.
900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ”;
a) z rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” z wydatków bieżących, związanych
z realizacją ich statutowych zadań kwotę 295.449 zł, do rozdz. 90095 „Pozostała
działalność” na wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań,
b) w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska” w wydatkach bieżących, w tym z wydatków
związanych z realizacją ich statutowych zadań, kwotę 15.400 zł na wynagrodzenia i
składki od nich naliczane.
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II. W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I SPRAW
OBYWATELSKICH:
Obecnie prowadzone są postępowania środowiskowe dla następujących przedsięwzięć:
W zakresie budowy elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i
elektroenergetyczną w m. Koślinka 1 postępowanie, a w przypadku m. Gronajny 3
postępowania środowiskowe. Ponadto trwa postępowanie w sprawie
1. „Uruchomienie kopalin piasku Nowa Wieś VII – Eugeniusz Miklewicz,”
2. „ Pobór wód podziemnych na terenie Zakładu w Górkach eksploatowanego przez Elstar
Oils SA”
3. „Rozbudowa Zakładu Produkcji Paliwa typu pellet” w Sztumskim Polu – Firma
SAFARII Sp. z o.o. „
4. „ Budowa magazynu wysokiego składowania wraz z infrastrukturą w Firmie ELITA w
Sztumskim Polu
5. „Utwardzenie nawierzchni wzdłuż jeziora Sztumskiego „ w ramach projektu „
podniesienie atrakcyjności turystycznej szlaku zamków gotyckich na Powiślu …”
W okresie międzysesyjnym wydano 8 decyzji administracyjnych zezwalających na
usunięcie zadrzewień w obszarze Gminy Sztum, a w 10 przypadkach jest prowadzone
postępowanie wyjaśniające. Trawa realizacja programu usuwania azbest z terenu gminy
Sztum realizacja I ETAPU 2010-2011 w zakresie, którego w dniu 20.09.2011 r. podpisano
umowę o dotację nr WFOŚ/D/II-16.E/249/2011/KONKURS-AZBEST na kwotę 148 712 zł .
Aktualnie trwa procedura związana z podpisywaniem umów z osobami, które spełniły
wymagania związane z uzyskaniem dotacji. Pozyskane środki zostaną przelane na kota osób
fizycznych. Jednocześnie prowadzona jest procedura II ETAP 2011-2012- programu
usuwania azbestu w Gminie Sztum, który został zakwalifikowany przez WFOŚiGW do
realizacji w kwocie 73 329 zł.
Przygotowano i obsłużono akcję sprzątania miasta Sztum w obszarze ulic, bulwaru
zamkowego i działek gminnych ze skazanymi Zakładu Karnego w Sztumie.
W stycznie br. wykonano badanie ,monitoring TV kanałów kanalizacji ściekowej oraz
usunięto zanieczyszczenia zalegające w sieciach i studzienkach w obszarze: ul.
Wojciechowskiego, Radosnej , Kwiatowej, Zacisze , Wiejskiej ,Ogrodowej i Słonecznej w
Sztumie
W dniu 31 grudnia 2011 roku dokonano migracji danych z aplikacji SAGED do ST
CEIDG. Liczba wpisów zmigrowanych do CEIDG:1234.W w/w okresie w związku z
likwidacją punktów sprzedaży (wykreśleniem z ewidencji działalności gospodarczej) –
rezygnacji ze sprzedaży napojów alkoholowych wydano 5 decyzji o wygaśnięciu decyzji –
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym: 1 decyzja – na piwo, 2 decyzje – na
wino, 2 decyzje – na wódkę. Ponadto wydano 3 decyzje-zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych: 1 decyzja– na piwo, 1 decyzja- na wino, 1decyzja- na wódkę – kontynuacja
zezwoleń. W w/w okresie wydano 2 zezwolenia na korzystanie z miejsca położonego przy
cmentarzu w Zajezierzu na sprzedaż płodów rolnych własnych – kwiatów i zniczy. W
omawianym okresie przyjęto oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za
rok 2011 w ilości 47. W okresie sprawozdawczym odebrano dokumentację: na zadania w
zakresie opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej pn. „Przebudowa targowiska
miejskiego w starej fosie w Sztumie” i opracowania dokumentacji budowlano -wykonawczej
pn. „Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie”.
Rozpoczęto I część kwalifikacji wojskowej dla mężczyzn urodzonych w 1993r.która,
odbywać się będzie w dniach od 26 marca do 02 kwietnia 2012 roku codziennie.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w
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latach 1988 – 1992, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej oraz kobiety urodzone w latach 1988 – 1993, posiadające kwalifikacje przydatne
do czynnej służby wojskowej i pobierające naukę.
W dniu 24 sierpnia 2011 r. burmistrzowie i wójtowie 10 gmin z powiatów kwidzyńskiego i
sztumskiego zawarli porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla potrzeb lokali i
obiektów gminnych oraz oświetlenia drogowego. Uczestnicy porozumienia udzielili
pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Kwidzyn do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
W dniu 29 sierpnia 2011 r. uczestnicy porozumienia zawarli umowę z Pomorską Grupą
Konsultingową SA w Bydgoszczy na opracowanie audytu parametrów zakupu energii
elektrycznej oraz opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup
energii elektrycznej dla wszystkich uczestników porozumienia. Do przetargu zgłosiła się
jedna firma, tj. ENERGA-OBRÓT SA z siedzibą w Gdańsku, która spełniła wszystkie
wymogi wynikające z postępowania przetargowego. Dlatego też w dniu 30 stycznia br.
zawarto umowy na zakup energii dla potrzeb lokali i obiektów gminnych oraz oświetlenia
drogowego. Umowy będą obowiązywać od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2014 r.
Informuję również, że trwają negocjacje pomiędzy uczestnikami w/w porozumienia, a firmą
ENERGA-OŚWIETLENIE Sp. z o.o. w Sopocie w sprawie konserwacji oświetlenia
drogowego. Firma ta zaproponowała wszystkim gminom zawarcie umowy proponując
znaczny wzrost kosztów konserwacji. W naszym przypadku wzrost wynosi 43 %. W roku
ubiegłym płaciliśmy za konserwację jednego punktu 8,20 zł miesięcznie netto, propozycja
firmy to 11,73 zł. Propozycje samorządów są takie aby nowa umowa przewidywała wzrost
cen o wskaźnik inflacji. Na taką propozycję ENERGA nie wyraża zgody. Dlatego też
wstępnie ustalono, że gmina Kwidzyn w imieniu wszystkich samorządów wystąpi do Prezesa
Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji o ustalenie czy ENERGA-OŚWIETLENIE nie
stosuje praktyk monopolistycznych.
Została podpisana umowa w dniu 19 stycznia 2012 na okres trzech, lat do dnia 31
grudnia 2014 roku na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci
kanalizacji burzowej na terenie miasta i gminy Sztum, z wykonawcą firma „KOGUT”
Usługi Komunalne Tyszyńska Ksenia.
Ponadto w dniu 26 stycznia 2012 roku odbyło się spotkanie z sołtysami
poszczególnych wsi. Tematem spotkania było m.in. przedstawienie informacji na temat
systemu odśnieżania dróg gminnych, zmiana ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w
gminach, omówienie spraw związanych z poborem i rozliczaniem podatków, informacja na
temat zmiany terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego tzw. "dopłaty do paliwa rolniczego oraz informacja o wykonaniu Funduszu
Sołeckiego w roku 2011 i planowanych zadaniach w roku 2012.
Droga przy ulicy Kochanowskiego była zalewana, z uwagi na to, że wzdłuż drogi
został usypany wał . W związku z zaistniałą sytuacją i względami bezpieczeństwa została
zamknięta droga. Procedura administracyjna w tej sprawie jest bardzo długa, bo administracja
jest słabszą stroną ograniczającą prawną procedurą.
Przekazano samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
wsparcia straży zawodowej.

Postolinie w wyniku
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W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI,
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
Podpisano umowę dotyczącą świadczenia usług związanych z szacowaniem wartości
nieruchomości z rzeczoznawcą majątkowym z Dzierzgonia, wybraną w drodze przetargu
nieograniczonego, który będzie wykonywał usługi w okresie kolejnych dwóch lat.
Uzyskano decyzję budowlaną z dnia 28.12.2011 r,, zezwalającą na „Rewitalizację terenów
FOSY średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami”.
Zakończono robocze spotkania powiatów wchodzących w skład Subregionu
Nadwiślańskiego i materiały dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego przesłano do Urzędu Marszałkowskiego.
Zawarto umowy notarialne dotyczące:
-sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek położonych w Sztumie przy ul.
Plac Wolności o łącznej pow. 1471 m2 za cenę 141.400 zł netto
- przedłużenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym położonym w Sztumie przy ul. Chopina 19B
Wydano decyzję przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Barczewskiego o pow. 0,5654 ha opłata za
przekształcenie wynosi 101.910 zł
Wydano:
67 decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych na kwotę 15.120 zł
Łącznie w styczniu 2012 r. udzielono pomocy w formie dodatku mieszkaniowego 437
rodzinom w wysokości 86.165zł.
17 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w studium i miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
14 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
Wszczęto:
5 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
III.

IV. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU:
I. Zadania zakończone:
1. Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi
W dniu 20 stycznia 2012 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawcą robót była
Firma „INSTAL" Hurt- Detal Andrzej Landowski Lubichowo, Wykonawca wykonał zadanie
przed terminem wskazanym w umowie ( 18.07.2012 r.), nadzór inwestorski nad realizacją
robót pełnił Wiesław Górecki oraz nadzór autorski Zbigniew Dolewski.
Wykonawca m.in. wykonał 3 643, 5 mb sieci wodociągowej, 11 szt. studni wodomierzowej,
8 szt. hydrantów podziemnych. Wartość robót wyniosła 339 714, 34 zł.
Wykonawca udzielił gwarancji jakości wykonanych robót do 20.01.2015 r.
2. W dniu 27.01.2012r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla
zadania ” Wytyczenie i oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych”
Autorem dokumentacji jest Jacek Zdrojewski - Firma „ Doradztwo i Szkolenia TREK”.
Wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania zadania (umowny termin wykonania upłynął w
dniu 27.09.2011 r.)
II. Zadania w toku realizacji:
1. Przebudowa Centrum Miasta.
Zadanie w trakcie realizacji, w dniu 9 stycznia 2012r. dokonano odbioru częściowego robót
za okres od 1 listopada 2011 r. do końca grudnia 2011 r., stan zawansowania robót wyniósł
75,00%.
Wykonawca Dekpol sp. z o.o. Pinczyna wykonał 100% planowanych robót za XI-XII/2011
(wartość wykonanych robót 398 940zł) oraz część robót zaległych (wartość wykonanych
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robót zaległych 948 168, 91zł). Łączna wartość wykonanych robót za XI-XII wyniosła
1 347 108, 91zł.
Roboty w centrum zostały wstrzymane w dniu 28 stycznia 2012 r. z uwagi na niskie
temperatury.
2. W dniu 28.12.2011 r. podpisano umowę z Jolantą Schreiber Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowe z Kwidzyna na roboty budowlane polegających na wykonaniu utwardzenia części
terenu działki nr 4 obręb III i działki 458 Sztum Obr. II w ramach zadania: budowa ramp dla
rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru za cenę robót 21 894,00 zł.
3. W dniu 04.01.2012 r. podpisano umowę z Jarosławem Szczodrowskim na opracowanie
dokumentacji projektowej i na wykonanie instalacji pod montaż dwóch infomatów, za cenę
35 055zł, termin wykonania zadania ustalono do 30.03.2012 r.
4. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na „Projekt budowlano-wykonawczy
budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biała Góra.
III. Przetargi z zamówień publicznych
1. Zakończono w dniu 10.01.2012r. postępowanie przetargowe na Świadczenie usług w
zakresie prac związanych z należytym utrzymaniem, bieżącą konserwacją i eksploatacją
urządzeń i kolektorów sieci kanalizacji burzowej będących własnością Miasta i Gminy
Sztum, w postępowaniu złożono 1 ofertę wybrano do realizacji zamówienia ofertę
Wykonawcy: Tyszyńska Ksenia „Kogut” Usługi Komunalne ze
Sztumu za cenę
285 045,00zł.
2. Zakończono w dniu 1.02.2012r. postępowanie przetargowe na Sukcesywne dostawy
artykułów biurowych, tuszy, tonerów i taśm, w postępowaniu złożono 5 ofert, wybrano do
realizacji zamówienia ofertę Wykonawcy PH Kas J. Kasperski sp. jawna z Gdyni za cenę
119 918,07 zł.
3. Trwają czynności nad ogłoszeniem postępowania przetargowego na:
1) Wytyczenie i oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych.
VI. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ
1. Realizacja projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej
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 złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
systemowego na lata 2012 – 2013. Działaniami projektowymi objętych zostanie 26
klientów Ośrodka zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada m. in.
wsparcie rodzin asystentem rodziny, kursy zawodowe, wsparcie psychologiczne,
doradztwo zawodowe, badania specjalistyczne. Budżet projektu ogółem wynosi 311.992
zł, w tym dofinansowanie wyniesie 281 572 zł (85%), wkład własny 30.419 zł (15%). W
lutym br. rozpoczęła się rekrutacja beneficjentów projektu.
2. Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w mieście i gminie
Sztum na lata 2012 – 2015 – w okresie międzysesyjnym Burmistrz MiG Sztum podpisał
porozumienia o współpracy w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym z 21
instytucjami/organizacjami, które wyraziły zainteresowanie współdziałaniem w tym
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

zakresie oraz wydał zarządzenie w sprawie powołania tego zespołu. W lutym planowane
jest pierwsze posiedzenie, na którym zostaną wręczone akty powołania oraz nastąpi
ukonstytuowanie się Zespołu.
Wystąpienie Burmistrza MiG Sztum do Wojewody Pomorskiego o zwrot środków
wydatkowanych przez gminę w roku 2011 na wypłatę zasiłków stałych i składek na
ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 94.121,87 zł, co stanowiło 20% wydatków
ogółem.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do
realizacji innym podmiotom w roku 2012 – ogłoszony został nabór ofert w zakresie
pozyskiwania żywności dla rodzin najuboższych, aktywizacji społecznej i integracji osób
niewidomych oraz integracji osób starszych i niepełnosprawnych; termin składania ofert
upływa w dniu 5 marca br.
W okresie międzysesyjnym trwał okres sprawozdawczy za 2011, tzn. przygotowano
sprawozdania z realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej w
roku ubiegłym.
Przyjmowano wnioski oraz wydawano decyzje dot. świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych. Od stycznia br. rozpoczęto przyjmowanie wniosków dot. dodatkowego
świadczenia w formie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 100 zł w
miesiącach styczeń – marzec br.(tzw. rządowy program wspierania osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne).
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 325 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń
pomocy społecznej, z pomocy finansowej Ośrodka skorzystały 162 rodziny (277 osób
w rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystały 232 rodziny (862 osoby w rodzinie).
Przeprowadzono ogółem 263 wywiady środowiskowe, podpisano i wdrożono
43 nowe kontrakty socjalne.
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 skorzystały 22 rodziny.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie.
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).

VII. W ZAKRESIE OŚWIATY:
1) Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela przeprowadzono analizę wydatków poniesionych na
wynagrodzenia w 2011 roku w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń
określonych ustawą Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W dniu 31 stycznia 2012
roku wypłacono nauczycielom w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego różnicę
pomiędzy poniesionymi wydatkami, a wynagrodzeniami ustalonymi na podstawie kwoty
bazowej w łącznej wysokości: nauczyciele stażyści 2.137,95 zł, nauczyciele mianowani
23.626,71 zł oraz nauczyciele dyplomowani 30.594,48 zł. Wydatki poniesione na
wynagrodzenia nauczycieli kontraktowych były wyższe od wynagrodzeń ustalonych na
podstawie kwoty bazowej w związku z powyższym nie było konieczności wypłaty dodatku
uzupełniającego.
2) W okresie międzysesyjnym realizowane były zajęciach w ramach projektów:
- „E- zespoły przedszkolne w powiecie sztumskim” zajęcia dla dzieci 3-4 letnich w Piekle,
Postolinie, Czerninie, Gościszewie i Nowej Wsi,
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- „Akademia Młodych Noblistów” – zajęcia pozalekcyjne organizowane w gimnazjach,
- 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.
Powyższe projekty są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
3) W ramach projektu pn.: Akademia Malucha II trwają bezpłatne zajęcia dla dzieci 3-4
letnich. Zajęcia organizowane są od marca 2011 roku w Bibliotece Miejskiej w Sztumie w
ramach programu Leader. W zajęciach uczestniczy 20 dzieci.
4) W ramach projektu Raz, dwa, trzy… ogłoszono kolejny przetarg na dostawę pomocy
dydaktycznych. W ramach powyższego postępowania przetargowego wpłynęły 4 oferty.
Obecnie trwają prace związane z analizą ofert.
5) Rozpoczęły się prace związane z realizacją projektu 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:
- przygotowano postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na
świadczenie usług edukacyjnych, trwają prace związane z przygotowaniem kolejnych
postępowań m.in.: na dostawę multimedialnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów
biurowych,
- zakupiono promocyjne materiały odblaskowe dla uczennic i uczniów, którzy będą
uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu. Są to m.in.:
odblaski miękkie, rękawy odblaskowe na rower, worki oraz smycze. Promocyjne materiały
odblaskowe mają zwiększyć bezpieczeństwo uczestników i uczestniczek zajęć w drodze z i
na zajęcia pozalekcyjne,
- w dniu 7 lutego 2012 roku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące działa. W
spotkaniu uczestniczyli: dyrektorzy szkół, w których prowadzony będzie projekt oraz
przedstawiciele gminy Sztum i Dzierzgoń.
6) W styczniu podpisano umowy o dofinansowanie 4 projektów edukacyjnych ramach
programu Leader współfinansowanego ze Śródków Unii Europejskiej:
- Wiosenne tajemnice jaru Strugi Postolińskiej - cykl spotkań przyrodniczohistorycznych,
- Jestem cząstką przyrody, więc o nią dbam – zajęcia przyrodniczo-ekologiczne dla
dzieci z terenu Miasta i Gminy Sztum,
- Czas spędzony z rodzicami – najcenniejsze wspomnienia z dzieciństwa – zajęcia dla
dzieci i ich rodziców z terenu Miasta i Gminy Sztum
W ramach w/w projektów zaplanowano szereg działań edukacyjnych m.in.: zajęcia
edukacyjne, warsztaty, rajdy, wycieczki, festyny, konkursy.
- Żaba ze Sztumu - wydanie publikacji opisującej walory przyrodnicze, historyczne i
turystyczne Dolnego Powiśla
Projekty zostały przygotowane przez Sztumskie Towarzystwo Oświatowe i MGZO będą
realizowane w porozumieniu ze szkolnymi stowarzyszeniami. Zadania zaplanowane w
ramach projektów będą realizowane w okresie od lutego do grudnia 2012 roku.
7) W Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie w dniu 19.01 br. zorganizowano Rajd noworoczny
w ramach projektu „Poznajemy świat, który nas otacza” – zajęcia rekreacyjno-edukacyjne
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polegające na integracji z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w
Uśnicach.
8) W szkołach i przedszkolach na terenie gminy odbywało się cykliczne czytanie bajek
dzieciom w ramach Ogólnopolskiej akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”.
9) W Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie realizowany jest projekt ekologiczny
„Kubusiowi Przyjaciele Natury” w ramach, którego wspólnie z rodzicami zostały
przygotowane karmiki do ogrodu przedszkolnego, dokarmiano ptaki oraz zostały
przeprowadzone zajęcia edukacyjne w formie prezentacji multimedialnej pt. „ Ptaki zimą”.
10)
Grupa filmowa „Młodzi kręcą” z Gimnazjum Nr 1 w Sztumie drugi raz przystąpiła do
konkursu Tesco dla Szkół. Gimnazjaliści zrealizowali film konkursowy pt. „Recykling Fan
Club Band”, który pokazywał akcję proekologiczną przeprowadzoną przez członków ekipy
filmowej. W szkolnym studiu muzycznym uczniowie nagrali piosenkę „Ekorewolucja” z
wykorzystaniem instrumentów stworzonych z recyklingu oraz zorganizowali lekcję
ekologiczną z mini koncertem dla przedszkolaków i gimnazjalistów. Film otrzymał Grand
Prix, pokonując ponad 300 szkół z całej Polski. Nagrodą jest tablica multimedialna dla
szkoły oraz impreza ekologiczna zorganizowana wiosną br. w gimnazjum przez firmę
TESCO.
11)
W okresie międzysesyjnym w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie odbyły się eliminacje
rejonowe konkursów przedmiotowych.
12)
W ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego Komendy Głównej Policji
„Profilaktyka a Ty” sztumska grupa Pat składająca się z uczniów Gimnazjum Nr 1 w
Sztumie zorganizowała premierowy spektakl „Ja, Ty i alkohol”, w którym został
poruszony wciąż nasilający się problem spożywania alkoholu przez nieletnich.
13)
Wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja zostały zgłoszone do akcji pn. „Warto być
dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła. W akcji bierze udział
1500 szkół z całej Polski. Akcja "Warto Być Dobrym" to największa, interdyscyplinarna
kampania edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci dobre postawy, ucząca poszanowania dla
innych ludzi, ich emocji, uczuć i praw, a także premiująca zachowania prospołeczne i
wolontariat, jako drogę do samorealizacji.
VIII. W ZAKRESIE REFERATU PROGRAMÓW POMOCOWYCH, WSPÓŁPRACY
Z ZAGRANICĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
1. Projekt pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na
Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku powiatów atrakcjami
turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego”.
1) Obecnie trwa weryfikacja przez Urząd Marszałkowski VIII-go wniosku
o płatność na kwotę 36 570, 29 PLN (refundacja MiG Sztum – 18 342,21 PLN)
2) Do dnia 17.02.2012r. złożony zostanie IX wniosek o płatność.
3) Dnia 1 lutego została podpisana umowa na wykonanie folderu oraz mapy rowerowej
stanowiących element promocji projektu. Wykonawcą została firma VEGA Studio Adv z
Kwidzyna.
4) Trwają prace nad aneksem nr 2 do umowy dofinansowania, który wydłuży termin realizacji
projektu. Rzeczowe zakończenie projektu nastąpi do 30 czerwca br.
,
a finansowe do 20 sierpnia br.
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5) Ponadto po uzgodnieniu z Pracownikiem Departamentu Programów Regionalnych
planowane zwiększenie zakresu rzeczowego nastąpi w późniejszym terminie, kolejnym
aneksem– nr 3, po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji
2. Projekt pn. „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie
z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu”.
1) Trwa rozeznanie na rynku wydawniczym w związku z przygotowaniem do wydania
albumu pt. „Sztum wczoraj i dziś”. Album będzie ukazywał historyczne zdjęcia miasta oraz
jego obecny wygląd po rewitalizacji centrum.
2) 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).
3) Do dnia 17.02.2012r. złożony zostanie X wniosek o płatność.
3. Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola” – II
etap (PROW).
W dn. 10.01.2012r. został podpisany aneks nr 3 zmieniający wysokość pomocy do kwoty
917.092,00 zł, jednak nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
Zmniejszenie wysokości pomocy wynika z faktu, iż w drodze przetargu wyłoniony został
wykonawca, który wykona roboty budowlane za niższą kwotę niż zaplanowano na etapie
tworzenia projektu.
4. Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola etap III”.
Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 1586/105/11 z dn. 29.12.2011r. wybrał
projekt do dofinansowania. Na mocy powyższej uchwały przyznano dofinansowanie w
wysokości 1.131.974,54 PLN, co stanowi 60, 00 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
Dn. 26.01.2012r. przekazano do Departamentu Programów Regionalnych wymagane przed
podpisaniem umowy o dofinansowanie dokumenty.
5. Projekt pn. „Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum
wraz z przyległymi murami”.
Dn. 13.01.2011r. złożono wniosek aplikacyjny w/w projektu w Urzędzie Marszałkowskim do
konkurs nr 8.1.2._5. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego 2007-2013, Oś. Priorytetowa 8 „Lokalna infrastruktura podstawowa”, Działanie
8.1.2. „Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy”.
Całkowita wartość realizacji projektu to 2.837.989,97 PLN; w tym wydatki kwalifikowane
2.837.989,97 PLN z tego kwota współfinansowania Projektu 1.986.592,97 PLN, tj. poziom
dofinansowania 70%.
Parafia św. Anny w Sztumie otrzymała dotację na remont kościoła oraz Parafia w Czerninie
na remont dachu w kościele w Pietrzwałdzie.
6. W dniu 10 stycznia 2012 roku podpisano umowę na druk biuletynu pn.: „Informator Miasta
i Gminy Sztum”. W ramach umowy ukaże się 10 numerów w nakładzie 3 000 egzemplarzy
każdy.

10 | S t r o n a

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ- XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

7. W dniu 20 stycznia br. na salach zamku sztumskiego odbyło się Tradycyjne Spotkanie
Noworoczne, w którym, uczestniczyło ponad 100 zaproszonych gości, między innymi poseł
Jerzy Kozdroń.
Wizyta Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka w Sztumie.
- Głównym punktem wizyty było zapoznanie się z przebiegiem prac na przystani żeglarskiej
w Białej Górze. Jest to inwestycja realizowana przez powiat w ramach wojewódzkiego
projektu „Pętli żuławskiej tj. budowy przystani i pomostów cumowniczych na rzekach i w
przybrzeżnych portach zalewu wiślanego.
-Marszałek Mieczysław Struk odwiedził kino, które jest w trakcie modernizacji na
nowoczesne centrum kulturalne z salą kinowo-teatralną. Gmina ubiega się o dofinansowanie
modernizacji kina (..).
W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych:
1. Ochrona zdrowia:

2.

3.

4.

5.

W dniu 27 stycznia 2012r. 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 X/84/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011r. w
sprawie zmiany 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez
przyjęcie sprawozdań końcowych z realizacji zadania, ogłoszenie naboru wniosków o
przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu oraz przygotowanie umów.
Realizacja Uchwały Nr LII/418/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 listopada 2010r.
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 X/85/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011r. w
sprawie zmiany Uchwały 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 przyjecie złożonych wniosków o przyznanie
stypendium dla zawodników: Agnieszki Borowskiej, Andrzeja Rogiewicza, Michała
Kopeckiego, Cypriana Korintha, Jakuba Cysewskiego, Wojciecha Zyski, Błażeja
Wawrzyńczaka, Marcina Smolińskiego, Jarosława Biskupa i Daniela Treptua.
Trwają przygotowania do wizyty przyjaciół z Ritterhude, Val de Reuil, Kupiskis.
Wystosowano listy do mieszkańców z prośbą o gościnę gości z zaprzyjaźnionych miast
partnerskich. Program jest w trakcie przygotowywania.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIE CENTRUM KULTURY
27 XII 2011 – 9 II 2012 02 03
31.12. niedziela – Powitanie 2012 roku – impreza plenerowa
02.01. poniedziałek
* 16:30 – 19:30 – Warsztaty Teatralne
* 17:00 – Aerobik dla UTW
* 18:15 – Aerobik
* 19:15 – Joga
03.01. wtorek
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* 16.00 – 21.00 – Zajęcia muzyczne – prowadzi Krzysztof Maciąg
* 15.00 – 18.00 – Klub Plastyka – warsztaty
* 16:00 – Spotkania z grami planszowymi (UTW)
04.01. środa
* 16:30 – 19:30 – Warsztaty teatralne
* 18:15 – Aerobik
* 19:15 – Joga
* 14:00 – 20:00 – Zajęcia muzyczne (gra na gitarze)
* 15:00 – Warsztaty fotograficzne (UTW)
05.01. czwartek
* 10:00 – Cała Polska Czyta Dzieciom
* 15:00 – 16:00 - Próba Dziecięcego Zespołu Wokalnego
* 13:00 – 15:00, 16:00 – 18:00 – Zajęcia muzyczne (keyboard) prowadzi Mirosław Wróblewski
06.01. piątek
* 18:15 – Aerobik
* 19:15 – Joga
08.01. niedziela
* XX Jubileuszowy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
09.01. poniedziałek
* 16:30 – 19:30 – Warsztaty Teatralne
* 17:00 – Aerobik dla UTW
* 18:15 – Aerobik
* 19:15 – Joga
10.01. wtorek
* 16.00 – 21.00 – Zajęcia muzyczne – prowadzi Krzysztof Maciąg
* 15.00 – 18.00 – Klub Plastyka – warsztaty
* 16:00 – Spotkanie z muzyką (UTW)
* 18:00 – 20:00 – Ruch Palikota: spotkanie z mieszkańcami miasta
11.01. środa
* 16:30 – 19:30 – Warsztaty teatralne
* 18:15 – Aerobik
* 19:15 – Joga
* 14:00 – 20:00 – Zajęcia muzyczne (gra na gitarze)
12.01. 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 – Zajęcia manualne (UTW)
13.01. piątek
* 18:15 – Aerobik
* 19:15 – Joga
* 17:00 – wernisaż Klubu Plastyka
14.01. sobota
* Grand Prix -biegi (plaża miejska)
16.01. poniedziałek
* 16:30 – 19:30 – Warsztaty Teatralne
* 17:00 – Aerobik dla UTW
* 18:15 – Aerobik
* 19:15 – Joga
17.01. wtorek
* 16.00 – 21.00 – Zajęcia muzyczne – prowadzi Krzysztof Maciąg
* 15.00 – 18.00 – Klub Plastyka – warsztaty
* 16:00 – Spotkanie z grami planszowymi (UTW)
18.01. środa
* 16:30 – 19:30 – Warsztaty teatralne
* 18:15 – Aerobik
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* 19:15 – Joga
* 14:00 – 20:00 – Zajęcia muzyczne (gra na gitarze)
* 15:00 – Warsztaty fotograficzne (UTW)
19.01. czwartek
* 14:00 – Spotkanie Kobiet
* 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 – Wykład „Początki filozofii” dr Piotr Napiwodzki
20.01. piątek
* 17:00 – Spotkanie noworoczne Burmistrza
* 18:15 – Aerobik
* 19:15 – Joga
21.01. sobota
* Spotkanie członków grupy AA
* Bal (wynajęcie sali)
23.01. poniedziałek
* 16:30 – 19:30 – Warsztaty Teatralne
* 17:00 – Aerobik dla UTW
* 18:15 – Aerobik
* 19:15 – Joga
24.01. wtorek
* 16.00 – 21.00 – Zajęcia muzyczne – prowadzi Krzysztof Maciąg
* 15.00 – 18.00 – Klub Plastyka - warsztaty
25.01. środa
* 16:30 – 19:30 – Warsztaty teatralne
* 18:15 – Aerobik
* 19:15 – Joga
* 14:00 – 20:00 – Zajęcia muzyczne (gra na gitarze)
26.01. czwartek
* Podsumowanie semestru UTW
* 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 – Podsumowanie semestru – Koncert standardów jazzowych (UTW)
27.01. piątek
* 13:00 – Pokaz firmy Lama Gold
* 18:15 – Aerobik
* 19:15 – Joga
* 17:00 – 22:00 – Spotkanie z grami planszowymi
28.01. sobota
* Zabawa karnawałowa w Postolinie
30.01. poniedziałek
* 16:30 – 19:30 – Warsztaty Teatralne
* 17:00 – Aerobik dla UTW
* 18:15 – Aerobik
* 19:15 – Joga
31.01. wtorek
* 16.00 – 21.00 – Zajęcia muzyczne – prowadzi Krzysztof Maciąg
* 15.00 – 18.00 – Klub Plastyka - warsztaty
01. 02. środa
* 16:00 – spotkanie z muzyką: p. Hanna Kucman (UTW)
* 15:30 – 21:00 – pokaz firmy Nuovo
* 18:15 – Aerobik
* 19:15 – Joga
* zajęcia feryjne
02. 02. czwartek
* 18:00 – warsztaty teatralne dla dorosłych
* zajęcia feryjne
03. 02. piątek
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* 12.30 – Spektakl teatralny „Piękna i bestia”
* 16:00 – Spotkania z grami planszowymi (UTW)
* 18:15 – Aerobik
* 19:15 – Joga
* zajęcia feryjne
04. 02. sobota
* Zabawa Karnawałowa w Sztumskiej Wsi
06.02. poniedziałek
* 17:00 – Aerobik dla UTW
* 18:15 – Aerobik
* 19:15 – Joga
* zajęcia feryjne
07.02. wtorek
* 16:00 – spotkanie z grami planszowymi: Stowarzyszenie Pionkolandia (UTW)
* 15.00 – 18.00 – Klub Plastyka – warsztaty
* 18:00 – warsztaty teatralne dla dorosłych
* zajęcia feryjne
08.02. środa
* 18:15 – Aerobik
* 19:15 – Joga
* zajęcia feryjne
09.02. czwartek
* 16:00 – „Kto to jest człowiek normalny?” wykład (UTW)
* 18:00 – warsztaty teatralne dla dorosłych
* zajęcia feryjne

Burmistrz Sztumu
Leszek Tabor
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