INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ- XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XVI sesja Rady Miejskiej
z dnia 31 marca 2012 roku)
W okresie międzysesyjnym przygotowałem 10 projektów uchwał, 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 2012 rok w związku z:
I. Zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków w dziale:
1) 852 „Pomoc społeczna”:
a) w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe”, zwiększającego plan dotacji w kwocie 1.000 zł,
na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, które klienci wpłacają za lata
zaległe, w celu przekazania do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
b) w rozdz. 85295 ”Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.34.2012.PE z dnia 27.01.2012r. i Nr
FB-I.3111.34.1.2012.PE z dnia 29.02.2012r . zwiększającego plan dotacji w
kwocie 15.000 zł, z przeznaczeniem na realizacją rządowego programu
wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego
uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.
II. Przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 48.900zł do działu:
1) 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę
13.400 zł na ubezpieczenie OC, od ognia i innych zdarzeń losowych.
2) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90004 „Utrzymanie
zieleni w miastach i gminach”, na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań kwotę 28.500 zł na ubezpieczenie OC, od ognia i
innych zdarzeń losowych..
3) 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”, na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 7.000 zł na
wymianę krawężników na boisku do piłki siatkowej na plaży.

III. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków w dziale:
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdz. 01041 „Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013”” 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 kwotę 1.743 zł, między paragrafami wydatków,
2) 600 "Transport i łączność” z rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” z wydatków
bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań,
kwotę 60.000 zł do rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, na awaryjne prace
remontu nawierzchni dróg,
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7) 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”, w
bieżących z wydatków jednostek budżetowych związanych
statutowych zadań kwotę 70 zł na stypendia dla sportowców.

wydatkach
z realizacją ich

Przygotowałem sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Sztum za rok 2011,
które na dzisiejszej sesji przedłożę radzie
II. W ZAKRESIE REFERATU
OBYWATELSKICH:

GOSPODARKI

KOMUNALNEJ

I

SPRAW

W zakresie ochrony środowiska:
1. Wydano 21 decyzji zezwalających na usuwanie drzew na terenie Miasta i Gminy
Sztum,
2. Wydano 4 decyzje środowiskowe w tym 2 umarzające postępowanie administracyjne
tj.:
A. Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z mała architekturą wzdłuż linii brzegowej
Jeziora Sztumskiego – decyzja umarzająca;
B. Przebudowa targowiska miejskiego i budowa pasażu handlowego w obszarze
starej fosy w Sztumie – decyzja umarzająca;
C. Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia
pod nazwą: „Stacja demontażu pojazdów i kasacja pojazdów samochodowych,
położona na działce nr 69 w miejscowości Koniecwałd, gmina Sztum”;
D. Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia
pod nazwą: „Rozbudowa Zakładu Produkcji Paliwa typu pellet”, zlokalizowanego
na działkach nr 6/8, 6/13, 6/14, 6/15, 6/21, 6/31, 6/32, 6/33, 7, 8/2, 8/3, 249/1,
249/2 obręb Zajezierze oraz na działce nr 445 obręb Sztumskie Pole, Gmina.
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. W chwili obecnej prowadzonych jest 8 postępowań w zakresie ocen oddziaływania na
środowisko;
5. W chwili obecnej prowadzonych jest 22 postępowań w zakresie udzielenia zezwoleń
na usunięcie drzew i zakrzewień rosnących na terenie miasta i gminy Sztum;
6. Rozpoczęto wypłatę udzielonych zainteresowanym podmiotom dotacji na zadania
związane z demontażem i utylizacją azbestu w ramach I edycji programu;
7. W miesiącu kwietniu 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;
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9. W miesiącu marcu rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu na bieżące
utrzymanie zieleni w obrębie miasta i gminy Sztum.
10. Zainstalowano nowe urządzenia zabawowe w ramach rozstrzygniętego w zeszłym
roku przetargu na doposażenie placów zabaw. Nowe elementy zainstalowany na placu
zabaw w Sztumie przy ul. Wojciechowskiego, Piekle, Koślince i Gronajnach.
11. Opracowano dokumentację projektowo – budowlaną na realizacje zadania dot.
przebudowy targowiska miejskiego w Sztumie oraz budowę pasażu handlowego
łącznie z kompleksowym uporządkowaniem w tym obszarze gospodarki wodnościekowej- złożono wniosek o dofinansowanie. Odbyły się konsultacje z kupcami i
handlującymi na hali targowej – opinia pozytywna.
12. Opracowano dokumentację projektowo-budowlana dot. zadania pn. Rozbudowa
ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora
Sztumskiego aktualnie projekt jest w etapie końcowych uzgodnień z właścicielami
gruntów.
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA:
1. W dniu 30 marca złożono w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w
Gdańsku wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadania pod nazwą: „Montaż
autonomicznych punktów świetlnych wraz z oprzyrządowaniem zasilanych z
odnawialnych źródeł energii w gminie Sztum”. Przewidywana kwota to 200 tys. zł.
2. Trwają rozmowy i negocjacje dot. podpisania umowy w zakresie konserwacji
oświetlenia drogowego i ulicznego w mieście i gminie Sztum
W zakresie infrastruktury drogowej
W dniu 30 marca złożono w Marszałka Województwa wniosek o udzielenie dotacji z
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pod nazwą: „modernizacja drogi
w Sztumskim Polu „ łączną wartość zadania oszacowano na kwotę 180 tys. zł. ( płyty
drogowe)
W miesiącu marcu rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu na bieżące naprawy i
remonty dróg gminnych i wewnętrznych .
Jednocześnie w tym samym okresie wykonano awaryjne naprawy dróg w obrębie gminy
Sztum m.in. w m. Uśnice, Gościszewo , Sztumskie Pole , Zajezierze przy ul.
Kochanowskiego i ul Chopina w Sztumie i dokonano naprawy mostku w Parparach oraz
zabezpieczono mostek w Koniecwałdzie .Rozpoczęto rozmowy z przedstawicielami
realizującymi inwestycje w obrębie linii kolejowych w celu wyegzekwowania naprawy dróg
gminnych zlokalizowanych przy trakcjach kolejowych.
Przygotowano projekt organizacji ruch w obrębie Palcu Wolności w Sztumie , który aktualnie
jest uzgadniany z Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku.
Trwają prace projektowe dot. przebudowy dróg na terenie Osiedla Parkowego w Sztumie.
Niestety Spółdzielnie nie wyraziły na dzień dzisiejszy woli współpracy. Trwają uzgodnienia
dotyczące sieci burzowej, oświetlenia ulicznego zwiększy się liczba miejsc parkingowych.
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W ZAKRESIE SPRAW WOJSKOWYCH:
1. Dnia 03.02.2012 ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w
formie powierzenia na :
1)„Organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na 2012 rok.-do
kwoty 35.000,00zł rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 06.03.2012r. na podstawie przedłożonego
przez Komisję protokołu, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum dokonał wyboru
najkorzystniejszej oferty złożonej przez – Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” w
Sztumie.
2)”Propagowanie idei trzeźwości” na 2012 rok – do kwoty 2.500,00 zł. rozstrzygnięcie
nastąpiło w dniu 06.03.2012r. na podstawie przedłożonego przez Komisję protokołu,
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez –
Stowarzyszeni Klub Abstynenta „Radość i Słońce” w Sztumie.
2 W dniach od 26.03.3012r. do 02.04.2012r. prowadzona jest kwalifikacja wojskowa.
Wezwano :
–rocznik podstawowy 149 osób
-rocznik starszy
46 osób
- kobiety
4 osoby
Straż Miejska w okresie między sesyjnym podjęła szereg interwencji, które dotyczyły spraw
porządkowych (7) i poprawy estetyki (20) spraw związanych z dewastacją mienia ,w tym
płyt drogowych na szkodę miasta o wartości ok.750 zł., ochroną zwierząt ( 10) przypadków
wyłapywania bezpańskich zwierząt) oraz spraw społecznych wspólnie prowadzonych przy
współudziale KPP w Sztumie (w 10 przypadków) w tym ukarano mandatem na kwotę 500
zł.) Ponadto nałożono mandat karny na kierowcę ,który złamał przepisy drogowe w obszarze
centrum Sztumu ( mandat karny 100 zł.).
Wystąpiliśmy do wojewody pomorskiego o zatwierdzenie składu komisji ds. szacowania
klęsk i szkód m.in. dot. to szacunku wymarznięć zbóż ozimych i rzepaku. Wpływa coraz
więcej wniosków rolników o ich oszacowanie.
W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI,
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
Prowadzone są prace związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego terenu miasta i gminy Sztum oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego „Centrum Miasta Sztum” w tym zakresie przystąpiono do
opracowania projektów zmian.
Opracowano dokumentację projektową na modernizację ścieżki pieszo- rowerowej z
pomostem przy Jeziorze Sztumskim
III.

Zawarto umowy notarialne dotyczące:
-sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Reja 17A
Wszczęto :
5 postępowań administracyjnych w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w związku z dokonanymi podziałami geodezyjnymi
oraz wypłaty odszkodowań w wysokości 158.720 zł za przejęte grunty pod drogi gminne
zlokalizowane na gruntach prywatnych zgodnie z Miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego, położone w obrębie geodezyjnym Kępina.
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Oszacowano wysokość wynagrodzeń przysługujących byłym użytkownikom wieczystym za
budynki i inne urządzenia istniejące na działce w dniu wygaśnięcia użytkowania wieczystego
jest to kwota 1.080.061 zł .
Użytkowanie wieczyste wygasło z mocy prawa z upływem terminu ustalonego w umowach
notarialnych zawartych w latach 60-tych na okres 50 lat.
Wydano:
65 decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych na kwotę 11.704 zł
Łącznie w marcu 2012 r. udzielono pomocy w formie dodatku mieszkaniowego 427
rodzinom w wysokości 86.327zł.
38 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w studium i miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
14 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
Wszczęto:
20 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego,
IV. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU:
I.
Zadania zakończone:
1. W dniu 16.02.2012r. dokonano odbioru robót budowlanych dotyczących 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.
Wykonawcą zadania była Jolanta Schreiber Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe z
Kwidzyna.
Zadanie wykonano terminowo i odebrano bez uwag. Rozpoczęły się prace przy hangarze klubu
Victoria, ale tylko na działce będącej własnością gminy.
II. Zadania w toku realizacji:
1. Przebudowa Centrum Miasta.
Zadanie w trakcie realizacji, w dniu 7 marca 2012r. dokonano odbioru częściowego robót za
okres od 1 stycznia 2012 r. do 29.02.2012 r., stan zawansowania robót wyniósł 79,86%.
Wykonawca Dekpol sp. z o.o. z Pinczyna wykonał 100% planowanych robót za I-II/2012
(wartość wykonanych robót za I-II/2012 wyniosła 398 940zł)
Roboty w centrum były wstrzymane w okresie od 28 stycznia 2012 r. do 29 lutego 2012r.
z uwagi na niskie temperatury.
2. 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 przedłużono do 30.04.2012 r. .
III. Przetargi z zamówień publicznych
Ogłoszono przetargi na n/w zadania:
1. Wytyczenie i oznakowanie trasy rowerowej łączącej wszystkie największe atrakcje na
Powiślu z Zamkiem w Malborku,
termin składania ofert – 3.04.2012r.
2. Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w
miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w
miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe,
termin składania ofert – 2.04.2012r.:
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Modernizację budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie
wraz z termomodernizacją i kolorystyką elewacji. W dniu 29.03.2012 r. dokonano
otwarcia ofert, w postępowaniu złożono 8 ofert, trwają czynności komisji przetargowej
nad badaniem ofert.
3. Podniesie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach
Gościszewo i Węgry, otwarcie ofert odbyło się w dniu 22 marca 2012r. w postępowaniu
złożono 5 ofert, trwają czynności komisji przetargowej nad badaniem ofert.
4. Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum
miejscowości, otwarcie ofert odbyło się w dniu 22 marca 2012r., w postępowaniu
złożono 7 ofert, trwają czynności komisji przetargowej nad badaniem ofert.
5. Zakończono w dniu 29.03.2012r. postępowanie przetargowe na Ubezpieczenie mienia i
odpowiedzialności Zamawiającego, w postępowaniu złożono 3 oferty, wybrano do
realizacji zamówienia ofertę Wykonawcy: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
„TUW” z Elbląga.
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 uzyskał pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny
merytorycznej.
W marciu br. rozpoczęto realizację pierwszych działań projektowych, tj. podpisano
kontrakty socjalne z 9 uczestniczkami/uczestnikami projektu, skierowano asystenta
rodziny
do
pracy
w 3 środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym i umieszczeniem dzieci w
pieczy zastępczej, zawarto umowy z psychologami w przedmiocie prowadzenia terapii
psychospołecznej i treningów kompetencji życiowych i społeczno-zawodowych.
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 dniu 27 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie, wybrano Przewodniczącego,
Zastępcę
i Sekretarza Zespołu. Zespół zatwierdził również swój Regulamin Organizacyjny oraz
zapoznał się z przedstawionymi przez MGOPS w Sztumie przypadkami przemocy
w rodzinie; rozpoczęły pracę 4 grupy robocze powołane w celu rozwiązania problemu
w indywidualnych przypadkach.
3. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w roku 2012.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie współpracował będzie
z czterema organizacjami pozarządowymi, które w wyniku tego konkursu realizowały
będą następujące zadania:
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1) Bank Żywności w Tczewie - 5.000 zł dotacji na realizację zadania pn. „Pomoc
żywnościowa dla najuboższych mieszkańców Miasta i Gminy Sztum”,
2) Sztumskie Towarzystwo Oświatowe - 1.500 zł dotacji na zapewnienie transportu
żywności do klientów pomocy społecznej,
3) Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski Koło Powiatowe w Sztumie - dotacja
w kwocie 1.000 zł na zadanie pn. „Aktywizacja społeczna i integracja osób
niepełnosprawnych wzrokowo”,
4) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Sztumie – na
zadanie pn. „Integracja osób starszych i niepełnosprawnych” uzyskał 1.000 zł dotacji.
Celem współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie oraz Sztumskim Towarzystwem
Oświatowym jest minimalizowane problemu niedożywienia mieszkańców miasta i gminy
Sztum, których potrzeby w tym zakresie, głównie z powodu trudnej sytuacji finansowej,
nie są zaspokojone w wystarczającym zakresie. W roku bieżącym planuje się pozyskanie
35 ton żywności. Pierwsze dostawy żywności planowane są w końcu marca br., tak aby
mogła ona trafić do potrzebujących jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi. Jest bardzo
duże zainteresowanie potrzebujących, co niestety jest złym sygnałem.
Nadmienić należy, iż w roku 2011 pracownicy socjalni MGOPS w Sztumie przekazali
mieszkańcom Miasta i Gminy Sztum ok. 39,6 ton żywności, z której skorzystało 1200
osób. Współpraca z Polskim Związkiem Niewidomych Kołem Powiatowym w Sztumie
oraz Zarządem Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ma
natomiast na celu efektywne wykorzystanie społecznej aktywności osób starszych i
niepełnosprawnych.
Współpraca z ww. organizacjami w wyżej wymienionym obszarze prowadzona jest przez
Ośrodek systematycznie od 7 lat. Poza tym na co dzień współpracujemy
w wielu innych obszarach życia społecznego. Wzajemne wsparcie i zrozumienie
pozwalają na osiąganie zamierzonych celów, którymi w ostatecznym rachunku pozostają
nasi mieszkańcy, potrzebujący pomocy ze strony innych.
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). 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 292 decyzje administracyjne w zakresie świadczeń
pomocy społecznej, z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało 231 rodzin (435 osób
w rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystało 198 rodzin (830 osób w rodzinie).
Przeprowadzono ogółem 268 wywiadów środowiskowych, podpisano i wdrożono
49 nowych kontraktów socjalnych.
W schroniskach przebywa obecnie 15 klientów oraz 11 osób w DPS.
Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzysta 19 osób.
Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystało 35 rodzin.
6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie.
Realizacja programu terapeutycznego i rehabilitacyjnego w odniesieniu do uczestników
ŚDS
4.
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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) 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:
prowadzono zajęcia z uczniami klas I-III szkół podstawowych,
przeprowadzono pierwsze badanie mierzące wskaźniki projektu,
zrealizowano dostawy pierwszej części pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych i
zestawów komputerowych w ramach projektu. Obecnie trwają przygotowania do
ogłoszenia przetargu na drugą część pomocy dydaktycznych.
2) Projekt 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:
trwało przygotowanie organizacyjne do rozpoczęcia realizacji projektu: zmiany w
harmonogramie realizacji związane z późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie
projektu, przydział obowiązków, szacowanie wartości zamówień; przygotowanie
planu zamówień publicznych;
przeprowadzono przetarg nieograniczony na świadczenie usług edukacyjnych w
ramach projektu, wyłoniono wykonawców, trwają przygotowania do podpisania
umowy na realizację zajęć, tak aby zajęcia rozpoczęły się w pierwszych dniach
kwietnia,
trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na dostawę
materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć.
3) Projekt pn. Mały człowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół
Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów
przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum przeszedł pozytywnie ocenę formalną
i został przekazany do oceny merytorycznej.
4) Gmina Sztum zgłosi udział do pilotażowego programu ”Cyfrowa Szkoła".
Rozporządzenie regulujące projekt jest w trakcie procesu legislacyjnego. Aktualny
harmonogram działań zakłada, że szkoły będą miały tylko tydzień, by zgłosić gminie
chęć uczestnictwa w programie. W ramach programu organy prowadzące szkoły
otrzymają wsparcie finansowe na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla
klas IV-VI szkół podstawowych - laptopów dla uczniów, tablic multimedialnych czy
wyświetlaczy. Do programu zamierzają przystąpić 2 szkoły podstawowe: Szkoła
Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie oraz Zespół Szkół Szkoła
Podstawowa im. Rodziny Donimirskich w Czerninie.
5) Przygotowany we współpracy z Lekkoatletycznym Klubem Sportowym ZANTYR
Sztum wniosek o pozyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki pod
nazwą: „Żyj zdrowo i sportowo III” – powszechna nauka pływania oraz gry i zabawy
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dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Sztum został pozytywnie rozpatrzony. Całkowita
wartość zadania wyniesie 38.329 zł. Od dnia 11.04.2012 roku rozpoczną się zajęcia
nauka pływania na basenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku.
Nauka trwać będzie do końca listopada 2012 roku. Łącznie przewidziano 15 godzin
zajęć dla 90 uczniów klas III szkół podstawowych. Udział dzieci w zajęciach jest
bezpłatny.
6) Zakończono realizację projektu pn.: Akademia Malucha II. Bezpłatne zajęcia dla
dzieci 3-4 letnich były organizowane do końca marca 2012 roku w Bibliotece
Miejskiej w Sztumie w ramach programu Leader. Po zakończeniu projektu złożono
wniosek o płatność końcową.
7) W lutym rozpoczęła się realizacja projektów edukacyjnych ramach programu Leader
współfinansowanego ze Śródków Unii Europejskiej.
W ramach projektu: Wiosenne tajemnice jaru Strugi Postolińskiej - cykl spotkań
przyrodniczo-historycznych
przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi imprezę z okazji Święta
Wiosny. Dla dzieci w ramach spotkania przeprowadzono liczne zabawy, konkursy
związane z obrzędami wiosny oraz konkursy integracyjne. Od marca również
rozpoczęła się realizacja zajęć przyrodniczych. W ramach projektu zaplanowano
szereg atrakcji: zajęcia fotograficzno-przyrodnicze, warsztaty historyczne, rejs
statkiem po Zatoce Gdańskiej, rajd pieszy Jarem Strugi Postolińskiej, konkursy z
nagrodami oraz imprezy z okazji Święta Wiosny i Święta Lata.
W ramach projektu pn. Czas spędzony z rodzicami – najcenniejsze wspomnienia z
dzieciństwa – zajęcia dla dzieci i ich rodziców z terenu Miasta i Gminy Sztum
zaplanowano 10 cyklicznych spotkań dla dzieci i ich rodziców. Spotkania będą
odbywały się w Zespole Szkół w Czerninie. W ramach spotkań zaplanowano
zajęcia fotograficzno-informatyczne, warsztaty wykonania pisanek, wypieku i
dekoracji mazurków, zabawy z orgiami, wycieczkę do Gdyni połączoną ze
zwiedzaniem Akwarium Gdyńskiego, wycieczkę do Parku Krajobrazowego w Białej
Górze, konkursy z nagrodami oraz festyn rodzinny. W okresie międzysesyjnym
przeprowadzono 2 spotkania tj. 25 lutego 2012 roku i 24 marca 2012 roku.
2. Ogłoszono konkurs 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.
Stanowisko dyrektora szkoły powierza się na 5 lat szkolnych. W dniu 31.08.2012 roku
mija 5 lat od powierzenia stanowiska dyrektora w wymienionych szkołach. Oferty można
składać do dnia 6 kwietnia 2012 roku.
3. Dokonano kontroli wykorzystanej dotacji przyznanej z budżetu Miasta i Gminy Sztum na
częściowe pokrycie kosztów bieżącej działalności Niepublicznego Przedszkola im. „Na
Słonecznej Górce” w Sztumie za okres od stycznia do grudnia 2011 roku. Kontrolą objęto:
dokumentację przebiegu nauczania, działalność wychowawczą i opiekuńczą, na podstawie
której sporządzono miesięczną informację o rzeczywistej liczbie uczniów stanowiącą
podstawę naliczania dotacji w danym miesiącu oraz dokumenty finansowe potwierdzające
prawidłowość wydatkowania środków otrzymanej dotacji.
4. Trwają prace nad złożeniem sprawozdania System Informacji Oświatowej według danych
na dzień 31 marca 2012 roku.
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5. W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi zakończono remont korytarza w budynku szkolnomieszkalnym. Prace wykonana we własnym zakresie.
6. W dniu 09 marca 2012 roku w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie odbyło się spotkanie w ramach
programu "Moja szkoła w UE" z europosłem Panem Janem Kozłowskm. W spotkaniu
wzięli udział także liczni przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych. Podczas
spotkania młodzież wcieliła się w rolę europosłów i dyskutowała na temat problemów w
krajach UE. Jan Kozłowski zgłosił gotowość zaproszenia do Brukseli 10ciu uczniów.
7. Złożono wniosek o dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w Piekle i Postolinie.
VIII. W ZAKRESIE REFERATU PROGRAMÓW POMOCOWYCH, WSPÓŁPRACY
Z ZAGRANICĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
1. W dniu 19 marca 2012r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Kraina Dolnego Powiśla
złożone zostały wnioski o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013 działania 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do
osiągnięcia celów tej osi pn.:
- "Rowerem po Powiślu - aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklu rajdów
rowerowych".
- „Gmina Sztum w historii mówionej- organizacja spotkań osób starszych oraz wydanie
albumu.”
- „Witryna wiejska Gminy Sztum -portal który aktywizuje społeczność lokalną oraz promuje
tereny Gminy Sztum.”
oraz działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:
- „Czas na sport, czas na zdrowie –przebudowa boisk sportowych w miejscowości Piekło.”
2. 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 oceny wykonalności przez ekspertów Urzędu
Marszałkowskiego.
3. Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap
III”.
W dniu 17 lutego 2012r. została zawarta z Województwem Pomorskim umowa nr UDARPPM.08.02.00-00-010/11-00 o dofinansowanie w/w projektu.
Całkowity koszt realizacji projektu: 2.301.698,37 PLN
Całkowite koszty kwalifikowane:
1.886.624,23 PLN
w tym środki z EFRR:
1.131.974,54 PLN (60% dofinansowanie).
4. Projekt pn. „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie
z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu”.
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I. 27 lutego 2012r. złożony został X wniosek o płatność obejmujący okres
od 17.12.2011r. do 27.02.2012r. na kwotę 1 151 536,03 PLN (z tego refundacja 85% 978 805, 62 PLN).
II. Dnia 23.02.2012r. zrefundowany został VI wniosek o płatność w kwocie 17 899,70 PLN
(tj. 85%), dnia 19.03.2012r. zrefundowany został VII wniosek o płatność w kwocie
55 411,20 PLN (tj. 85%)
III.
Trwają przygotowania do wydania albumu pt. ” Sztum wczoraj i dziś”. Album będzie
ukazywał historyczne zdjęcia miasta oraz jego obecny wygląd po rewitalizacji centrum.
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”
I. Dnia 14 marca 2012. podpisano aneks nr 2 do umowy dofinansowania powyższego
projektu. Niniejszym aneksem przesunięto terminy zakończenia realizacji projektu.
Rzeczowe zakończenie wydłużono z 31 października 2011roku na 30 czerwca 2012r.,
a finansowe zakończenie z 20.12.2011r. na 20.08.2012r.
II. Trwają prace nad zwiększeniem dofinansowania projektu, które przeznaczone zostanie
na wykonanie dodatkowych elementów wzbogacających realizowany projekt. Planuje
się budowę pomostu na J. Sztumskim (w okolicy terenu rekreacyjnego), rozbudowę
monitoringu wizyjnego, zakup i montaż sprzętu do fitnessu na terenie rekreacyjnym,
remont budynku przy plaży miejskiej, remont ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż linii
brzegowej J. Sztumskiego oraz oświetlenie ulicy Władysława IV w Sztumie.
Dodatkowo z pozyskanych środków planuje się przedłożyć do refundacji wydatek
związany z remontem placu zabaw na bulwarze nad J. Sztumskim (dotychczas
wydatek ten był niekwalifikowany) oraz sfinansować inspektorów nadzoru:
autorskiego i inwestorskiego, którzy czuwać będą nad prawidłowością realizowanych
zadań.
III. Projekt, w drodze losowania, został wybrany do częściowej kontroli, którą
przeprowadzi Instytucja Audytowa - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.
Kontroli podlegać będzie IV wniosek o płatność, a więc wszystkie poniesione wydatki
złożone do refundacji w tym wniosku. Szczegóły na temat daty
i miejsca kontroli zostaną przesłane do widomości bezpośrednio przed kontrolą.
IV. Dnia 28 marca 2012r. zostały przekazane wydawnictwu VEGA Studio Adv.
z Kwidzyna materiały do folderu, mini-folderu oraz mapy rowerowej stanowiących
element
promocji
projektu.
Wydawnictwa
zostaną
wykonane
i dostarczone do Urzędu Miasta i Gminy Sztum do 15 czerwca 2012r.
V. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego weryfikuje dwa wnioski
o płatność:
VIII wniosek o płatność na kwotę 36 570,29 PLN (w tym dla MiG Sztum z EFRR
18 342,21 PLN).
IX wniosek o płatność na kwotę 9 888,26 PLN (w tym dla MiG Sztum z EFRR
5 032,96 PLN).
5. Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola” - etap II
(PROW).
W dn. 08.03.2012r. złożono wyjaśnienia/uzupełnienia do wniosku o płatność złożonego dn.
24.11.2011r.
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.
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6. W dniach 20-22 lutego 2012r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum przeprowadzona została
kontrola projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola”.
Kontrola przeprowadzona została przez Departament Programów Regionalnych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Obecnie czekamy na raport
pokontrolny.
7. W m-cu marcu br. trwały prace dot. przyjęcia w dn. 02- 06.05.2012r. gości z Ritterhude,
Kupiskis i Val de Reuil w związku z realizacją projektu „Bieg Solidarności czyli razem do
wspólnego celu”. Bardzo dziękuję za gotowość przyjęcia gości, co wynika z naszej
gościnności.
W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych:
1. 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
2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w
zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
poprzez przelanie pierwszych transz przyznanych dotacji.
2. 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 ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań
zleconych w 2012 roku, jego rozstrzygniecie oraz wyłonienie oferentów jak również
podanie wyników Otwartego Konkursu Ofert do publicznej wiadomości.
3. 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 przygotowanie
umów do złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków o przyznanie stypendium
oraz przelanie pierwszych należności za miesiąc luty i marzec dla zawodników:
Agnieszki Borowskiej, Andrzeja Rogiewicza, Michała Kopeckiego, Cypriana
Korintha, Jakuba Cysewskiego, Wojciecha Zyski, Błażeja Wawrzyńczaka, Marcina
Smolińskiego, Jarosława Biskup i daniela Treptau.
4. 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
28 luty- „Nowoczesne metody fizjoterapii” wykład (UTW)
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29 luty- Grand Prix w brydżu sportowym
03 marca - Biegi – Park Miejski
07 marca- Spotkanie z muzyką (UTW)
10 marca- Turniej Szachowy
13 marca- Spotkanie z grami planszowymi (UTW)
14 marca- Pokaz firmy Welmax
15 marca- Cała Polska Czyta Dzieciom
- Wykład p. Leszka Sarnowskiego (UTW)
17 marca- Spotkanie Poetyckie o „Złote Usta”
18 marca- Spotkanie Poetyckie o „Złote Usta”
22 marca- Wycieczka piesza (UTW)
23 marca- Wykład Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej
24 marca- Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
27 marca - Spotkania z grami planszowymi (UTW)
29 marca - „Gazeta od redakcyjnej kuchni”: spotkanie z Piotrem Piesikiem (UTW)
30 marca - Spotkanie literackie z Izabelą Chojnacką (UTW)

Burmistrz Sztumu
Leszek Tabor
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