INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ- XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XVII sesja Rady Miejskiej
z dnia 27 kwietnia 2012 roku)
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji
7 projektów uchwał .
Ponadto w okresie międzysesyjnym podjąłem następujące decyzje, zarządzenia i
rozstrzygnięcia.
I. W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, PODJĄŁEM ZARZĄDZENIA W
SPRAWIE:
Zmian w budżecie gminy na 2012 rok:
Na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.85.3.2012.EP z dnia 27.03.2012 r. zgodnie z decyzją Nr 10/2012 Wojewody
Pomorskiego z dnia 26 marca 2012 r. ustalającą wielkość dochodów oraz dotacji związanych
z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań
własnych oraz na realizację zadań wynikających z porozumień na 2012 rok.
I.

II.

III.

Zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków w dziale:
1) 852 „Pomoc społeczna”:
a)
85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększono plan dotacji na dochody o kwotę 4.320
zł, w ramach zadań zleconych,
b)
85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
zwiększono o kwotę 100.000 zł, w ramach zadań zleconych,
c)
85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zwiększono o
kwotę 10.000 zł,
d)
85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe” zwiększono o kwotę 7.000 zł,
e)
85216 „Zasiłki stałe” zwiększono o kwotę 108.000 zł,
f) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększono o kwotę 500 zł,
2) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna
dla uczniów” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Nr FB-I.3111.104.2012.MS z dnia 13.04.2012 r. zwiększającego plan dotacji celowej
w kwocie 83.692 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e
ustawy o systemie oświaty.
Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1) 750 „Administracja publiczna” w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejszono
plan dotacji na dochody i wydatki o kwotę 1.000 zł zadania administracji
państwowej,
2) 852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejszono
plan dotacji na dochody i wydatki o kwotę 750 zł.
Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami i
między paragrafami wydatków w dziale:
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1) 600 "Transport i łączność” z rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” w wydatkach
bieżących kwotę 50.000 zł do rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” na awaryjnepozimowe wykonanie remontów dróg,
2) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz.70005 „Gospodarka gruntami
i
nieruchomościami” w wydatkach bieżących kwotę 13.200 zł z przeznaczeniem na
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla osoby zatrudnionej w budynku po byłej
SP w Piekle,
3) 801 „Oświata i wychowanie” z rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w
wydatkach bieżących, kwotę 51.600 zł, do rozdz. 80104 „Przedszkola” w celu
właściwego sklasyfikowania wydatków,
4) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdz. 85395 „Pozostała
działalność” w wydatkach bieżących, w tym: na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w
zadaniu pn.: ”Równy start w przyszłość – czyli programy rozwojowe szkół
obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu MiG Sztum oraz MiG
Dzierzgoń,” w zadaniu 6 „Organizacja zajęć pozalekcyjnych z j. angielskiego i
niemieckiego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów, przenosi się
kwotę 40.587 zł między paragrafami wydatków, w związku z wyłonieniem
wykonawcy na świadczenie usług edukacyjnych w części zamówienia, przez osobę
prowadzącą działalność gospodarczą, i w zadaniu nr 14 „Zarządzanie projektem”
między paragrafami wydatków,
5) 900”Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki
związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w
wydatkach bieżących, kwotę 3.800 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
na wydatki związane z obsługą i nadzorem skazanych pracujących przy
porządkowaniu „dzikich” wysypisk w ramach czynności proekologicznych,
6) 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w
zakresie kultury” w wydatkach bieżących, w tym: na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach
publicznych, w zadaniu pn.:
a)
„Oby nam się żyło lepiej” kwotę 169 zł, między paragrafami wydatków, na
zabezpieczenie składek z tytułu zawarcia umowy z pracownikiem na realizację tego
projektu,
b)
„Zadbajmy o siebie…” kwotę 434 zł, między paragrafami wydatków, na
zabezpieczenie składek z tytułu zawarcia umowy z pracownikiem na realizację tego
projektu.
c)
„Sztuka rękodzieła…” kwotę 35 zł, między paragrafami wydatków na
zabezpieczenie składek z tytułu zawarcia umowy z pracownikiem na realizację tego
projektu.
II. W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I SPRAW
OBYWATELSKICH:
Ochrona środowiska:
1. Wydano 14 decyzji zezwalających na usuwanie drzew na terenie Miasta i Gminy
Sztum,
2. Wydano 1 decyzję środowiskową tj.:
1) „Uruchomienie kopalni piasku Nowa Wieś VII”, w miejscowości Nowa Wieś na
części działek nr 381/3, 381/5 w gminie Sztum.
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3. Rozpoczęto przeprowadzanie udziału społecznego w ramach postępowania
związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej Koślinka wraz z
infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 2,5 MW, w obrębie ewidencyjnym
Koślinka, dz. nr 87/6 w gminie Sztum” z wniosku firmy Larix Energy Sp. z o.o.;
4. Rozpoczęto przeprowadzanie udziału społecznego w ramach postępowania
związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektrowni wiatrowej Gronajny wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, w obrębie ewidencyjnym
Gronajny dz. nr 184/4 i dz. nr 184/5 w gminie Sztum”;
5. W chwili obecnej prowadzonych jest 11 postępowań w zakresie ocen oddziaływania
na środowisko;
6. Obecnie prowadzonych jest 10 postępowań w zakresie udzielenia zezwoleń na
usunięcie drzew i zakrzewień rosnących na terenie miasta i gminy Sztum;
7. W miesiącu maju zostanie podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowa dotacji na zadania związane z
demontażem i utylizacją azbestu w ramach II edycji programu – przewidywana kwota
dotacji: 72 tys. zł;
8. W dniu 30 marca został złożony w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku wniosek o udzielenie dotacji na zadania związane z
demontażem i utylizacją azbestu w ramach III edycji programu – przewidywana kwota
dotacji: 34 tys. zł;
9. Przygotowano rozliczenie umowy dotacji z Wojewódzkim funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dot. I edycji udzielanych dotacji na
utylizację azbestowo-cementowych pokryć dachowych;
10. W dniu 12 maja br. zostanie przeprowadzona cykliczna zbiórka zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego, szczegółowe informacje na temat zbiórki znajdą się
na stronie internetowej Urzędu, plakatach oraz ulotkach;
W zakresie spraw wojskowych: prowadzone jest rozliczenie kwalifikacji wojskowej która
odbywała się w dniach 26 marca do 02 kwietnia 2012 roku i obejmowała mężczyzn
urodzonych w 1993r.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegali także mężczyźni urodzeni w
latach 1988 – 1992, którzy nie posiadali określonej kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej, oraz na wezwanie WKU Malbork do zmiany kategorii. W pięciu przypadkach
zastosowano przymusowe doprowadzenie przez Policję, z czego doprowadzono 3 osoby. poza
tym kwalifikacja wojskowa przebiegła sprawnie i bezproblemowo. Łącznie wezwano do
poboru – 194 osoby.
Jednocześnie w tym samym czasie w referacie nadzorowano funkcjonowanie punktu
konsultacyjnego gdzie w dniach 12.04.2012r. oraz 19.04.2012r.odbyły się 2 posiedzenia
Gminnej Komisji na które wezwanych było 19 osób Ponadto na wniosek komisji skierowano
5 wniosków do sądu o przymusowe leczenie osób uzależnionych.
W zakresie efektywności energetycznej trwają prace związane z analizą i prowadzone są
konsultacje umów dostarczanych przez Energę Obrót . Ponadto przygotowano umowę
projekt założeń planu zaopatrzenia gminy Sztum w ciepło energie elektryczna i paliwa
gazowe .
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SPRAWY ROLNICZE prowadzone są komisyjne objazdy gospodarstw rolnych ponieważ
rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem ujemnych skutków przezimowania.
Najwięcej wniosków złożono z sołectwa Gościszewo, Uśnice, Parpary , Piekło, Biała Góra ,
Gronajny. Przemarznięciu w największym stopniu uległy plantacje pszenicy ozimej, rzepaku,
oraz pszenżyta.
Najwięcej wniosków złożono z sołectwa Gościszewo, Uśnice, Parpary , Piekło, Biała Góra ,
Gronajny. Przemarznięciu w największym stopniu uległy plantacje pszenicy ozimej, rzepaku,
oraz pszenżyta. Rolnicy mogą liczyć na udzielanie pomocy na ponowne obsianie powierzchni
upraw w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Wysokość pomocy na ponowne obsianie
to 100 zł na każdy hektar powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku
lub rzepiku. Aby uzyskać pomoc na przesianie upraw ozimych należy złożyć wniosek do
kierownika biura powiatowego ARiMR w Sztumie oraz oświadczenie o powierzchni upraw
rolnych wymagającej ponownego obsiewu, potwierdzone przez komisję powołaną przez
wojewodę lub kopię protokołu z oszacowania strat. Rolnicy mogą składać wnioski o pomoc
do 1 czerwca br. W przypadku tej pomocy nie ma warunku ubezpieczenia 50 % upraw i progu
30 % szkód w całym gospodarstwie rolnym.
Od dnia 31.03.2012 r. do 26.04.2012 r. dokonano wpisów do Centralnej Ewidencji Informacji
o Działalności Gospodarczej (zawieszenia, wykreślenia, nowe podmioty, wznowienia
działalności)
w ilości 45.
W zakresie infrastruktury drogowej Trwają przeglądy gwarancyjne (wraz z referatem RI)
bulwaru, Zajezierza, plaży miejskiej oraz czynny udział w pracach odbiorowych przy zadaniu
Rewitalizacja centrum miasta. W dniu 05-04-2012 w Starostwie Powiatowym w Sztumie,
odbyło się spotkanie ws dewastacji dróg, które występują w czasie inwestycji prowadzonej
przez PKP Zostały przygotowane zestawienie dróg, które są niszczone przez inwestycję PKP,
w celu podpisania stosownego porozumienia. Ponadto trwają prace projektowe dot.
Przebudowy dróg gminnych na terenie Os Parkowego. Trwają ostatnie uzgodnienia projektu
organizacji ruchu w obrębie pl Wolności .
W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI,
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
Podano do publicznej wiadomości informacje dotyczące:
1. wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego, na czas nieokreślony, części
nieruchomości położonej przy Placu Wolności z przeznaczeniem na prowadzenie
sezonowej działalności handlowej związanej z gastronomią. Możliwe jest wynajęcie
pięciu takich miejsc o pow. 40 m 2 każdy na tak zwane „ Ogródki piwne” z możliwością
posadowienia z własnych środków obiektów nietrwale związanych z gruntem takich jak
np. namiot, parasol, wiata. Przewiduje się przeprowadzenie przetargu w pierwszej
połowie czerwca br.
2. Ponadto wywieszono wykazy dotyczące sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
nieruchomości
– położonej w Sztumie przy ul. Chopina 27A obciążonej bezumownym korzystaniem
przez byłego użytkownika wieczystego
- dwóch wolnych lokali mieszkalnych, jeden w budynku przy ul. Mickiewicza 33 drugi
w budynku przy Placu wolności 25
III.

4|S t r o n a

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ- XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Wywieszono wykazy dotyczące wytypowania do sprzedaży 4 lokali mieszkalnych na
rzecz ich najemców i działek na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych przy ul. Pieniężnego i Kasztelańskiej w Sztumie.
3. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
położonej przy ul. Chopina nr 31A i ul. Osińskiego nr 14
Przystąpiono do aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów.
W pierwszej kolejności zlecono wyceny gruntów położonych na terenie gminy Sztum.
W trakcie są przygotowywane zlecenia wycen wszystkich nieruchomości oddanych w
użytkowanie wieczyste z terenu całego miasta. Wypowiedzenia dotychczasowych opłat
nastąpią do końca bieżącego roku z propozycjami nowych opłat od przyszłego roku.
Wydano:
110 decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych na kwotę 23.669 zł
Łącznie w kwietniu 2012 r. udzielono pomocy w formie dodatku mieszkaniowego 446
rodzinom w wysokości 89.820zł.
15 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w studium i miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
10 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
Wszczęto:
10 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego,
IV. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU:
I. Zadania w toku realizacji:
1. Przebudowa Centrum Miasta.
Zadanie w trakcie realizacji, Wykonawca powinien zadanie ukończyć do 28 kwietnia 2012r. ,
trwają przeglądy inwestycji do przygotowania zadania do odbioru końcowego, planowany
termin rozpoczęcia odbioru końcowego to 7 maja 2012 r.
2. W dniu 16.04.2012 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym
BUD EKO z Kwidzyna na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: Utworzenie miejsca
rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości.
Termin wykonania zadania wyznaczono do 16 sierpnia 2012r.
Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 18 kwietnia br.
3. W dniu 18 kwietnia 2012r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa
Przemysłowego „IZOGAZ” sp. z o.o. 82-500 Kwidzyna na wykonanie robót budowlanych na
zadaniu: Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w
Sztumie wraz z termomodernizacją i kolorystyką elewacji.
Termin wykonania zadania wyznaczono do 30 czerwca 2012r.
Plac budowy został przekazany dla Wykonawcy w dniu 20 kwietnia br.
4. W dniu 20 kwietnia 2012 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym
BUD-EKO z Kwidzyna na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: Podniesienie
atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i
Węgry,
Termin wykonania zadania wyznaczono do 20 sierpnia 2012r.
Plac budowy został przekazany dla Wykonawcy w dniu 25 kwietnia br.
5. W dniu 5 kwietnia 2012 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym
BUD- EKO z Kwidzyna na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: Budowa wzmocnienia
skarpy poprzez utwardzenie terenu przy hangarze Viktorii w Sztumie,
Zadania wykonano zgłoszenie zakończenia zadania wpłynęło w dniu 19.04.2012r.
wyznaczono termin odbioru końcowego na dzień 27 kwiecień 2012r.
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6. Wykonanie instalacji pod montaż dwóch zewnętrznych infomatów – kiosków
multimedialnych w ramach rewitalizacji centrum.
Wykonawcą zadania jest Jarosław Szczodrowski TELEPROJEKT z Bałdowa. Wykonawca
opracował dokumentację projektową oraz wykonał przyłącze telekomunikacyjne oraz
energetyczne. Zgłoszenie zakończenia zadania wpłynęło w dniu 24.04.2012r., wyznaczono
termin odbioru końcowego na dzień 27 kwiecień 2012r.
Departament dokonał kontroli realizacji zadania, nie wniesiono uwag, infomaty zostaną
zainstalowane przez Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego w lipcu 2012 r. przy budynku Urzędu MiG oraz na Placu
Wolności.
II. Przetargi z zamówień publicznych
Ogłoszono przetargi na n/w zadania:
1. Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarze miasta i gminy Sztum, termin składania
ofert ustalono do 27 kwietnia 2012 r. godz. 10:00,
2. Sukcesywne dostawy materiałów biurowych (część II), termin składania ofert ustalono do 8
maja 2012 r. godz. 12:00,
3. W dniu 17 kwietnia 2012r. zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na Wytyczenie i oznakowanie trasy rowerowej łączącej wszystkie największe
atrakcje na Powiślu z Zamkiem w Malborku, (zadanie partnerskie) Wykonawcą robót będzie
Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Bud-EKO Jolanta Schreiber z Kwidzyna, wartość
robot dla gminy Sztum wynosi 59 175,30zł, planowany termin podpisania umowy z
Wykonawcąto 30 kwietnia 2012 r.
III. Trwają czynności nad przygotowaniem postępowań do 14 tys. EURO na wyłonienie
wykonawcy na:
1. zagospodarowanie terenu poprzez usytuowanie urządzeń siłowo-rekreacyjnych na terenie
rekreacyjnym na działce nr 4 obręb geod. nr 3 m. Sztum w ramach bulwaru nad Jeziorem
Sztumskim;
2. usytuowanie stojaków na rowery w ramach bulwaru.
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 wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego
na lata 2012 – 2013 został poprawiony w zakresie wskazanych przez Urząd
Marszałkowski błędów i przekazany do ponownej oceny merytorycznej.
W kwietniu br. zakończyły się zajęcia z psychologiem dla uczestników projekty,
rozpoczęły się zajęcia z doradztwa zawodowego, spotkania z radcą prawnym i kursy
zawodowe.
W środowisku rodzin objętych projektem nadal pracuje asystent rodziny i psycholog.
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2. Konkurs „Asystent rodziny 2012” – w dniu 6 kwietnia 2012 r. Ośrodek złożył wniosek do
MPiPS o dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Wnioskowana kwota
dofinansowania 3. 805,20 zł.
3.

Żywność z Banku Żywności w Tczewie – w okresie międzysesyjnym pozyskano
i rozdysponowano ponad 6 ton żywności na rzecz 391 rodzin (1163 osoby).
4. Przyjmowano wnioski oraz wydawano decyzje dot. świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych. W przedmiotowych sprawach wydano 193 decyzje administracyjne.
Liczba osób uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 242 osoby (178 rodzin),
natomiast świadczenia rodzinne wypłacane są dla ok. 1296 rodzin.
5. W okresie międzysesyjnym wydano 175 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń
pomocy społecznej, z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało 291 rodzin (646 osób
w rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystało 230 rodzin (873 osób w rodzinie).
Przeprowadzono ogółem 136 wywiadów środowiskowych, podpisano i wdrożono
9 nowych kontraktów socjalnych.
W schroniskach przebywa obecnie 7 klientów oraz 12 osób w DPS.
Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzysta 20 osób.
Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystało 27 rodzin (66 osób).
6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie.
Realizacja programu terapeutycznego i rehabilitacyjnego w odniesieniu do uczestników
ŚDS w Sztumie – w okresie sprawozdawczym z usług ŚDS korzystało 18 osób z
zaburzeniami psychicznymi (choroba psychiczna lub niepełnosprawność umysłowa).
VII. W ZAKRESIE OŚWIATY:
1. Realizacja projektów:
1) Realizowano projekt systemowy 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
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
W okresie międzysesyjnym:
do szkół podstawowych przekazano pomoce dydaktyczne, które zostały zakupione w
ramach projektu;
prowadzono zajęcia z uczniami klas I-III szkół podstawowych. W zajęciach obecnie
bierze udział ponad 300 uczniów klas I-III szkół podstawowych;
rozliczono usługę edukacyjną za okres 01.01-31.03.2012 roku. W projekcie
zaplanowano łącznie 3000 godz. zajęć specjalistycznych, zrealizowano 477 godzin;
złożono wniosek o płatność.
2) Realizacja 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 współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W okresie międzysesyjnym:
przeprowadzono przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych
niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu, wyłoniono wykonawcę, z
którym podpisano umowę, trwają pracę związane z realizacją umowy;
ogłoszono przetarg nieograniczony na świadczenie usług transportowych - obsługa
wyjazdów edukacyjnych organizowanych w ramach projektu;
podpisano umowy z wykonawcami wyłonionymi w ramach przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług edukacyjnych;
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2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu;
złożono wniosek o płatność.
3) Realizowano zajęcia nauki pływania dla uczniów klas II-III szkół podstawowych w
ramach programu „Żyj zdrowo i sportowo, powszechna nauka pływania oraz gry i
zabawy dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Sztum”.
4) Złożono wniosek do pilotażowego programu ”Cyfrowa Szkoła". W ramach programu
organy prowadzące szkoły mogą otrzymać wsparcie finansowe na zakup nowoczesnych
pomocy dydaktycznych dla klas IV-VI szkół podstawowych - laptopów dla uczniów,
tablic multimedialnych czy projektorów. Wniosek dotyczy 2 szkół podstawowych tj:
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie oraz Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa im. Rodziny Donimirskich w Czerninie. Całkowita wartość
projektu wynosi: 325.000 zł.
5) Realizowano zajęcia edukacyjne, warsztaty, rajdy w ramach projektów edukacyjnych w
ramach programu Leader współfinansowanego ze Śródków Unii Europejskiej:
Wiosenne tajemnice jaru Strugi Postolińskiej - cykl spotkań przyrodniczohistorycznych,
Czas spędzony z rodzicami – najcenniejsze wspomnienia z dzieciństwa – zajęcia dla
dzieci i ich rodziców z terenu Miasta i Gminy Sztum,
6) Przeprowadzono rekrutację uczestników w ramach projektu pn.: „Jestem cząstką
przyrody – więc o nią dbam”. Projekt zakłada realizację szeregu zajęć edukacyjno –
ekologicznych, warsztaty, festynu integracyjnego, wycieczek, konkursów. Działania
zaplanowane w ramach projektu realizowane będą od maja do grudnia 2012 roku.
W dniu 24 kwietnia 2012 roku odbyły się konkursy na stanowisko dyrektora Publicznego
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie, Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie oraz Gimnazjum Nr 1 im. Jana
Pawła II w Sztumie. Od dnia 1 wrześnie 2012 roku funkcję dyrektora w: Publicznym
Przedszkolu Nr 1 w Sztumie będzie pełniła P. Renata Jagielska, w Gimnazjum Nr 1 w
Sztumie Pani Aldona Ruszkowska, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie Pani
Agnieszka Bogucka.
Złożono sprawozdanie Systemu Informacji Oświatowej według danych na dzień 31 marca
2012 roku.
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w kształceniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum rozpatrywano zgodnie z
dyspozycją art. 70b ustawy o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów
kształcenia młodocianych pracowników, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i
zdali egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Zostały złożone 2
wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego,
które
rozpatrzono pozytywnie. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z Funduszu Pracy w
kwocie 9696,92 zł.
Dwie uczennice z Gimnazjum Nr 2 w Czerninie Daria Adamczyk i Aleksandra Dąbrowska
zostały Posłankami na Sejm Dzieci i Młodzieży.
W szkołach podstawowych w dniu 3 kwietnia 2012 roku przeprowadzono sprawdzian po
VI klasie. Natomiast w dniach 24-26 kwietnia 2012 roku został przeprowadzony egzamin
gimnazjalny.
W ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius „Uczenie się przez całe
życie” w dniach 26-30 kwietnia odbędzie się wyjazd dyrektora oraz 3 nauczycieli ze
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie do Hiszpanii.
W dniu 25 kwietnia 3 nauczycielki z Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka
w Sztumie wzięły udział w III Europejskiej Konferencji Specjalistycznej w Weinbohla k.
Drezna. Tematyka konferencji to m.in. specjalistyczne wykłady znakomitych referentów,
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takich jak pani dr. Ingi Bodenburg na temat potrzeb dzieci w wieku poniżej 3 lat lub pana
dr. Dietera Breitheckera na temat dzieci i ruchu, ale także dotyczących kwestii rozwoju
mowy lub wspierania pędu badawczego dzieci, kreatywne warsztaty oraz możliwość
odwiedzenia niemieckich placówek przedszkolnych w celu wyrobienia sobie na miejscu
obrazu pracy pedagogicznej w praktyce.
VIII. W ZAKRESIE REFERATU PROGRAMÓW POMOCOWYCH, WSPÓŁPRACY
Z ZAGRANICĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
1. W dniu 16.04.2012 złożono wnioski o dofinansowanie projektów w ramach PROW
2007-2013 Działanie: Odnowa i rozwój wsi:
- „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w
miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach
Górki, Cygusy i Ramzy Małe” – wnioskowana kwota dofinansowania projektu wynosi
358 731,00 zł.
- „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie
centrum miejscowości - budowę świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w
miejscowości Biała Góra” - wnioskowana kwota dofinansowania projektu wynosi
435 296,00 zł.
2. Trwają prace nad wnioskiem aplikacyjnym dotyczącym przebudowy targowiska w Sztumie
/PROW 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Planowana
kwota dofinansowania projektu wynosi 1 000 000,00 zł.
3. Projekt pn. „Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego
Sztum wraz z przyległymi murami”
Wniosek przyjęty do konkursu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 8, Poddziałanie 8.1.2 zarejestrowany
pod numerem WND-RPPM.08.01.02-00-007/12 uzyskał pozytywną ocenę formalną.
Obecnie projekt jest w trakcie ocena wykonalności przez ekspertów Urzędu
Marszałkowskiego. W dn. 04.04.2012r. złożono wyjaśnienia do uwag/pytań eksperta.
4. Projekt pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu
– budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi
powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego”
1) Trwają prace nad wydaniem folderu, mini-folderu oraz mapy rowerowej stanowiących
element promocji projektu. Akceptację do druku przewiduje się na początek maja
2012r. Wydawnictwa zostaną wykonane i dostarczone do Urzędu Miasta i Gminy w
Sztumie do 15 czerwca 2012r.
2) Do dnia 17 maja 2012r. zostanie złożony X wniosek beneficjenta o płatność
za okres od 17.02.2012r do 17.05.2012r.
3) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego weryfikuje dwa wnioski
o płatność:
o VIII wniosek o płatność na kwotę 36 570,29 PLN (w tym dla MiG Sztum z
EFRR 18 342,21 PLN).
o IX wniosek o płatność na kwotę 9 888,26 PLN (w tym dla MiG Sztum
z EFRR 5 032,96 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”.
1) Dnia 02.04.2012r. zrefundowany został VIII wniosek o płatność w kwocie 199.662,45
PLN (tj. 85%), dnia 10.04.2012r. zrefundowany został IX wniosek o płatność w
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kwocie 498.330,39 PLN (tj. 85%) oraz X wniosek o płatność
w kwocie 978.805,62 PLN (tj. 85%).
2) Dnia 27.05.2012r. złożony zostanie XI wniosek o płatność za okres od 27.02.2012r. do
27.05.2012r.
6. Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola” - etap II
(PROW).
W dniu 04 kwietnia 2012r. złożono wyjaśnienia/uzupełnienia do wniosku o płatność
złożonego dnia 24 listopada 2011roku.
Wnioskowana kwota to 917.092,00 PLN wynikająca ze złożonego wniosku o płatność
ostateczną. Wypłata środków poprzedzona będzie kontrolą na miejscu realizacji projektu.
Obecnie trwa weryfikacja wniosku.
7. W miesiącu kwietniu br. trwały prace dot. przyjęcia w dn. 30.04.- 06.05.2012r. gości z
Ritterhude, Kupiskis i Val de Reuil w związku z realizacją projektu „Bieg Solidarności
czyli razem do wspólnego celu”.
W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych:
1. Realizacja Uchwały Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 października
2011r. 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 2012”, poprzez przygotowanie umów i przelanie przyznanych dotacji
stowarzyszeniom wyłonionym w drodze Otwartego Konkursu Ofert.
2. 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 przekazanie kolejnych
należności za miesiąc kwiecień dla zawodników: Agnieszki Borowskiej, Andrzeja
Rogiewicza, Michała Kopeckiego, Cypriana Korintha, Jakuba Cysewskiego,
Wojciecha Zyski, Błażeja Wawrzyńczaka, Marcina Smolińskiego, Jarosława Biskup
i Daniela Treptua.
3. Przygotowanie dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sprawozdania
z współpracy urzędu i jego jednostek podległych z sektorem pozarządowym za 2011r.
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji 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 wolontariacie
za 2011r.
5. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn.:
1) „Integrowanie poprzez wspólne haftowanie – cykl warsztatów integrujących
lokalne społeczeństwo”,
2) „Oby nam się lepiej żyło – cykl warsztatów kulinarnych aktywizujących
i integrujących lokalne społeczeństwo”,
3) „Sztuka rękodzieła – kluczem do integracji, czyli cykl warsztatów integrujących
lokalne społeczeństwo”,
4) „Zadbajmy o siebie, razem możemy więcej – cykl warsztatów i przedsięwzięć
aktywizujących i integrujących lokalne społeczeństwo”.
Sprawozdanie merytoryczne Sztumskie Centrum Kultury 31 marca – 27 kwietnia 2012 roku
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01.04. niedziela
16:00 – casting: Miss Powiśla
02.04. poniedziałek
16:30 – 19:30 – Warsztaty Teatralne
17:00 – Aerobik dla UTW
18:15 – Aerobik
19:15 – Joga
03.04. wtorek
15:00 – 18:45 – Zajęcia taneczne
16.00 – 21.00 – Zajęcia muzyczne
15.00 – 18.00 – Klub Plastyka – warsztaty
18:00 – Warsztaty teatralne dla dorosłych
04.04. środa
16:30 – 19:30 – Warsztaty teatralne
17:00 - Szachy
18:15 – Aerobik
19:15 – Joga
14:00 – 20:00 – Zajęcia muzyczne (gra na gitarze)
Brydż
05.04. czwartek
13:00 – 15:00, 16:00 – 18:00 – Zajęcia muzyczne
18:00 – Warsztaty teatralne dla dorosłych
17:00 - Brydż
09.04. poniedziałek
16:30 – 19:30 – Warsztaty Teatralne
17:00 – Aerobik dla UTW
18:15 – Aerobik
19:15 – Joga
10.04. wtorek
15:00 – 18:45 – Zajęcia taneczne
16.00 – 21.00 – Zajęcia muzyczne
15.00 – 18.00 – Klub Plastyka – warsztaty
18:00 – Warsztaty teatralne dla dorosłych
11.04. środa
16:30 – 19:30 – Warsztaty teatralne
17:00 - Szachy
18:15 – Aerobik
19:15 – Joga
14:00 – 20:00 – Zajęcia muzyczne (gra na gitarze)
12.04. czwartek
11:00 – 13:00 – Biegi: Park Miejski
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16:00 – Powiślańska Organizacja Turystyczna: zebranie
15:00 – 16:00 - Próba Dziecięcego Zespołu Wokalnego
15:00 – 18:15 – Zajęcia taneczne
13:00 – 18:00 – Zajęcia muzyczne
18:00 – Warsztaty teatralne dla dorosłych
13.04. piątek
18:15 – Aerobik
19:15 – Joga
próba Orkiestry Dętej
15.04. niedziela
10:00 – 17:00 pokaz
16:00 – Casting: Miss
16.04. poniedziałek
16:30 – 19:30 – Warsztaty Teatralne
17:00 – Aerobik dla UTW
18:15 – Aerobik
19:15 – Joga
17.04. wtorek
15:00 – 18:45 – Zajęcia taneczne
16.00 – 21.00 – Zajęcia muzyczne
16.00 – 18.00 – Klub Plastyka – warsztaty
16:00 – Spotkanie z muzyką (UTW)
18:00 – Warsztaty teatralne dla dorosłych
18.04. środa
15:00 – Warsztaty fotograficzne (UTW)
16:30 – 19:30 – Warsztaty teatralne
17:00 - Szachy
18:15 – Aerobik
19:15 – Joga
14:00 – 20:00 – Zajęcia muzyczne (gra na gitarze)
19.04. czwartek
10:00 - Cała Polska Czyta Dzieciom
9:00 – Wycieczka piesza (UTW)
15:00 – 16:00 - Próba Dziecięcego Zespołu Wokalnego
15:00 – 18:15 – Zajęcia taneczne
16:00 – Zajęcia plastyczne dla dzieci
13:00 – 18:00 – Zajęcia muzyczne
18:00 – Warsztaty teatralne dla dorosłych
20.04. piątek
12:00 - Otwarcie wystawy „Jak pomagać i ochraniać zwierzynę w lesie i na polach”
18:15 – Aerobik
18:00 – Turniej gier planszowych
19:15 – Joga
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próba Orkiestry Dętej
23.04. poniedziałek
16:30 – 19:30 – Warsztaty Teatralne
16:00 – Spotkanie z grami planszowymi (UTW)
17:00 – Aerobik dla UTW
18:15 – Aerobik
19:15 – Joga
24.04. wtorek
15:00 – 18:45 – Zajęcia taneczne
16.00 – 21.00 – Zajęcia muzyczne
15.00 – 18.00 – Klub Plastyka – warsztaty
18:00 – Warsztaty teatralne dla dorosłych
25.04. środa
16:30 – 19:30 – Warsztaty teatralne
15:00 – Warsztaty fotograficzne (UTW)
17:00 – Szachy
18:15 – Aerobik
19:15 – Joga
14:00 – 20:00 – Zajęcia muzyczne (gra na gitarze)
26.04. czwartek
15:00 – 16:00 - Próba Dziecięcego Zespołu Wokalnego
16:00 – Zajęcia manualne - decoupage (UTW)
13:00 – 18:00 – Zajęcia muzyczne
18:00 – Warsztaty teatralne dla dorosłych
27.04. piątek
18:00 – Promocja książki dr Szramowskiego oraz wykład „Znane i nieznane ciekawostki z
dziejów miasta”
17:00 – Biblioteka: spotkanie z Krzysztofem Kuczkowskim
18:15 – Aerobik
19:15 – Joga
próba Orkiestry Dętej

Burmistrz Sztumu
Leszek Tabor

13 | S t r o n a

