INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ- XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XVIII sesja Rady Miejskiej
z dnia 31 maja 2012 roku)
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji
10 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 w związku z:
I. Zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków w dziale:
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność” zwiększającego
plan dotacji w kwocie 309.944 zł na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111 .98.1. 2012.KK z dnia 18.04.2012r. z
przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz
na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
w pierwszym okresie płatniczym 2012 r.
2) 852 „Pomoc społeczna”:
a) w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, zwiększającego plan dotacji w
kwocie 1.000 zł, na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.99.2012.JCh z dnia 23.05.2012r z przeznaczeniem na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacanie
wynagrodzenia za sprawowanie opieki zg. z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12
marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. nr 175, poz. 1362,
z
późn.zm.) oraz obsługę tego zadania zg. z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy.
b) w rozdz. 85295 ”Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.99. 2012JCh z dnia 23.05.2012r.
zwiększającego plan dotacji w kwocie 2.400 zł, z przeznaczeniem na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłatę pomocy finansowej w
wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie
wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego
uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r.
II. Przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 86.751zł do działu:
1) 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę
75.000 zł na zabezpieczenie robót remontowo-budowlanych ul. Plebiscytowej,
2) 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” na wydatki
bieżące w tym dotacje na zadania bieżące kwotę 1 zł na zwrot dotacji z 2011 roku z
tytułu refundacji wydatków funduszu sołeckiego,
3) 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” ” na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę
10.000 zł na finansowanie remontów w SP Nr 2 w Sztumie,
4) 852 „Pomoc społeczna” rozdz.:
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b) 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej” na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
kwotę 150 zł na zabezpieczenie środków w ramach zadań własnych
w
wysokości 20% na składkę zdrowotną opłacaną od zasiłków stałych za miesiąc
grudzień 2011 r, gdzie ma jeszcze zastosowanie art. 128 ust.2 ustawy z 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz..U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) na §4130,
c) 85216 „Zasiłki stałe” na wydatki bieżące w tym na świadczenia
na rzecz osób
fizycznych kwotę 1.600 zł, na zabezpieczenie środków w ramach zadań własnych
w wysokości 20% na zasiłki stałe za miesiąc grudzień 2011 r, gdzie ma jeszcze
zastosowanie art. 128 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) na §3110,
III. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między
grupami wydatków w dziale:
1. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa” w rozdz. 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa” w wydatkach bieżących z wydatków jednostek
budżetowych związanych z realizacją
ich statutowych zadań kwotę 47 zł z
§4210, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4110, na zabezpieczenie
zwiększonej składki rentowej,
2. 852 „Pomoc społeczna” z rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 12.400 zł z §4300, i ze
świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 87.600 zł z §3110, do rozdz. 85295
”Pozostała działalność” na wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 12.400 zł na §4300 i na
świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 87.600 zł na §3110.
II. W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI,
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
W okresie sprawozdawczym ogłoszono :
1) na dzień 04 czerwca przetarg nieograniczony na najem 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.
2) podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o kolejnym przetargu nieograniczonym na
sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Chopina 35 B. Termin przetargu wyznaczono
na dzień 27 lipca 2012 r.
Przeprowadzono - drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
byłą stacją CPN przy ul. Spokojnej w Sztumie. Z uwagi na brak zainteresowanych -przetarg
zakończył się wynikiem negatywnym.
Przekształcono:
prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Sztumie
przy ul. Chopina w drodze decyzji administracyjnej.
Przeprowadzono w dniu 25 .05. br. eksmisję komorniczą z nieruchomości położonej w
Postolinie. (Cosmix). Niestety osoba bezumownie korzystająca z lokalu użytkowego
ponownie weszła do budynku bezprawnie naruszając własność Gminy o czym w dniu 28.05.

2|S t r o n a

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ- XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

poinformowała osobiście pracowników Urzędu. O zaistniałej sytuacji została poinformowana
Policja w Sztumie.
Wydano:
31 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w studium i miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
8 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
Wszczęto:
14 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego,
3 postępowania w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w związku z dokonanym podziałem geodezyjnym.
III. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU:
I. Zadania w toku realizacji:
1. Przebudowa Centrum Miasta.
Wykonawca zgłosił w dniu 28.04.2012 r. zadanie do odbioru końcowego.
Komisja odbiorowa w dniu 7 maja br. rozpoczęła czynności odbiorowe.
Z uwagi na nieprawidłowości w przebiegu sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej na odcinku pod
drogą krajową nr 55 odstąpiono od odbioru końcowego zadania inwestycyjnego do czasu
usunięcia wady tj. do dnia 31.07.2012r. Jednocześnie Komisja stwierdziła, że pozostałe roboty
zostały wykonane i odebrane, w związku z tym teren budowy został przejęty w użytkowanie. Zapłata
za roboty budowlane nastąpi po usunięciu wady i ponownym odbiorze.

Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Dostarczenia zamawiającemu przedłużenia terminu gwarancji ubezpieczeniowej
należytego wykonania umowy,.
2. Uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac w pasie drogi krajowej nr 55 w GDDKiA
oddział w Gdańsku.
3. Na przeprowadzenie prac naprawczych zgodnych z warunkami nałożonymi przez
GDDKiA oddział w Gdańsku.
4. Po wykonaniu robót i usunięciu wady do ponownej inspekcji kamerą TV.
5. Ponownego zgłoszenia zamawiającemu zakończenia robót budowlanych.
2. Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum
miejscowości.
Zadanie realizuje wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe BUD EKO z Kwidzyna, stan zaawansowania robot wynosi 60%.
Termin wykonania zadania wyznaczono do 16 sierpnia 2012r.
3. Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie
wraz z termomodernizacją i kolorystyką elewacji.
Zadanie wykonuje wybrane w drodze przetargu nieograniczonego
Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego „IZOGAZ” sp. z o.o. z Kwidzyna, stan zaawansowania prac
wynosi ok. 40%.
Termin wykonania zadania wyznaczono do 30 czerwca 2012r.
4. Podniesie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach
Gościszewo i Węgry,
Zadanie realizuje wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe BUD EKO z Kwidzyna,
Termin wykonania zadania wyznaczono do 20 sierpnia 2012r.
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5. Wytyczenie i oznakowanie trasy rowerowej łączącej wszystkie największe atrakcje na Powiślu z
Zamkiem w Malborku, (zadanie partnerskie). Zadanie realizuje wybrane w drodze przetargu

nieograniczonego Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD EKO z Kwidzyna, Termin
wykonania zadania – do 15 czerwca 2012 r.
6.
Usytuowanie
stojaków na rowery w ramach bulwaru.
Zadanie wykonuje
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD EKO z Kwidzyna. Trwa montaż 10 szt.
stojaków na bulwarze, zadanie będzie zakończone do 31 maja br.
II. Zadania zakończone
1. Budowa wzmocnienia skarpy poprzez utwardzenie terenu przy hangarze Victorii w
Sztumie, odbioru zadania dokonano w dniu 27.04.2012r.
2. Odebrano dokumentacje projektowe na zadania:
- rozbudowę monitoringu wizyjnego,
- modernizację drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagiełły w Sztumie,
- na remont ul. Plebiscytowej w Sztumie,
III. Zamówienia publiczne
Ogłoszono przetargi na n/w zadania:
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta
i gminy Sztum – w postępowaniu złożono dwie oferty. Komisja przetargowa jest w trakcie
badania ofert.
2. W dniu 30.04.2012 r. zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia na Utrzymanie
bieżące terenów zielonych na obszarze miasta i gminy Sztum, wykonawcą usługi jest
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD EKO z Kwidzyna,
3. W dniu 10 maja 2012 r. zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia na
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych (część II), wybrano ofertę Pani Elżbiety Ogórek
Przedsiębiorstwo Handlowe EKO z Elbląga.
IV. 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; termin składania ofert wyznaczono do 31 maja 2012 r.
IV. W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I SPRAW
OBYWATELSKICH:
1. W dniu 12 maja przeprowadzono zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego podczas której zebrano ponad 2,6 tony elektrośmieci. Odpady zostały
poddane unieszkodliwieniu przez specjalistyczną firmę – EKO TRADE LTD. z
Korzeniewa;
2. Zorganizowano odbiór zużytego sprzętu komputerowego z Urzędu. Do
unieszkodliwienia przekazano ponad 770 kg elektrośmieci;
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyznał
Gminie dotację na III edycję unieszkodliwiania azbestu do kwoty 33 730 zł. W ramach
powyższej edycji planuje się przekazać do unieszkodliwienia ok. 27 ton azbestu z
terenu Gminy Sztum;
4. Prowadzonych jest 12 postępowań w sprawie wydania decyzji określających
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięć. Dotyczy to m.in.
budowy pojedynczych turbin wiatrowych w miejscowości Koślinka, Koniecwałd,
Gronajny, wodociągu i kanalizacji w Barlewicach, rozbudowy firmy ADM w
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Czerninie oraz budowy palarni i mieszalni kaw w obszarze strefy ekonomicznej w
Sztumie;
5. Wydano 4 decyzje zezwalające na usunięcie drzew i zakrzewień. Ilość wydanych
decyzji związana jest z trwającym okresem wegetacyjnym roślinności i lęgowym
ptaków podczas których usuwanie drzew jest niewskazane. Prowadzonych jest 11
postępowań związanych z wydawaniem decyzji na usunięcie drzew;
6. Opracowano harmonogram wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w Gminie Sztum;
7. 7 maja podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym BUD-EKO z
Kwidzyna na bieżące utrzymanie terenów zielonych na obszarze miasta i gminy
Sztum;
8. Rozpoczęto przeprowadzenie udziału społecznego w ramach prowadzonego
postępowania związanego z wydaniem decyzji określającej środowiskowe
uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni
wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i
elektroenergetyczną w rejonie miejscowości Koślinka w gminie Sztum”,
realizowanego w obrębie ewidencyjnym Koślinka dz. nr 187/5, w gminie Sztum” ;
9. Rozliczono z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku I edycję udzielanych dotacji na demontaż i utylizację azbestowocementowych pokryć dachowych z terenu Gminy Sztum na kwotę : 72 567 zł.
10. W zakresie efektywności energetycznej trwają prace związane z analizą i prowadzone
są konsultacje umów dostarczanych przez Energę Obrót, aktualnie w trakcie analizy
są 63 umowy. Ponadto odbyło się spotkanie z wykonawcą projektu założeń planu
zaopatrzenia gminy Sztum w ciepło energie elektryczna i paliwa gazowe , na którym
ustalono i omówiono harmonogram działań .
11. Dnia 24.05.2012 ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w formie powierzenia na działanie „Jak chronić młodzież przed substancjami
psychoaktywnymi” rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21.06.2012r..
12. W zakresie nadzorowania i funkcjonowania punktu konsultacyjnego w dniach
17.05.2012r. oraz 24.05.2012r. odbyły się 2 posiedzenia Gminnej Komisji, na które
wezwanych było 18 osób. Na wniosek komisji skierowano 3 wnioski do sądu o
przymusowe leczenie osób uzależnionych. Ponadto zaplanowano kontrolę placówek
handlowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
13. W sprawach rolnictwa powołana przez Wojewodę Pomorskiego Komisja dokonała
lustracji w 90 gospodarstwach rolnych gdzie oceniono straty w uprawach , dokonano
również obliczenia tych strat . Rolnicy mogą składać wnioski o pomoc do 1 czerwca
br.
14. W sprawach infrastruktury technicznej , uczestniczono w przeglądach gwarancyjnych
i odbiorach (wraz z referatem Inwestycji i Rozwoju) m.in. przy zadaniu
Rewitalizacja centrum miasta. Zakończono prace projektowe dot. Przebudowy dróg
gminnych na terenie Os Parkowego. Uzgodniono projektu organizacji ruchu w
obrębie Placu Wolności, wykonano dokumentację projektową na zadanie
pn.
„Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej
Jeziora Sztumskiego (od strony mostku przy ul. Jagiełły w Sztumie do ul.
Kwidzyńskiej)” . Zakończono przetarg na zadanie remonty bieżące dróg gminnych i
wewnętrznych w mieście i gminie Sztum . Przygotowano dokumentację do przetargu
na wykonanie bieżących remontów cząstkowych (bitumicznych) dróg gminnych na
terenie miasta i gminy Sztum
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V. 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 został zatwierdzony wniosek o dofinansowanie realizacji
projektu systemowego na lata 2012 – 2013 do dofinansowania przez Zarząd
Województwa Pomorskiego. Trwa przygotowywanie załączników niezbędnych do
podpisania umowy dofinansowania projektu.
W okresie międzysesyjnym zakończyła się realizacja kursu „Operator wózka widłowego”.
Pozostałe kursy zawodowe nadal trwają. W środowisku 3 rodzin objętych projektem nadal
pracuje asystent rodziny i psycholog.
2. Konkurs „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – w dniu 11 maja 2012 r. Ośrodek złożył wniosek
do MPiPS o dofinansowanie projektu pn. „Stop przemocy w rodzinie w Mieście i Gminie
Sztum”. Celem projektu jest ograniczenie skali przemocy w rodzinie i zwiększenie
skuteczności działań w zakresie przemocy w rodzinie na terenie naszej gminy. Projekt
zakłada m. in. społeczną kampanię informacyjną nt. przemocy, badania ankietowe w
placówkach oświatowych, cykl spotkań profilaktycznych, opracowanie broszury pt. „jak
być dobrym rodzicem”. Wnioskowana kwota dofinansowania 11.200 zł. Rozstrzygnięcie
konkursu planowane jest do 30.06.2012 r.
3.

Przyjmowano wnioski oraz wydawano decyzje dot. świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych. W przedmiotowych sprawach wydano 166 decyzji administracyjnych.
Liczba osób uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 242 osoby (172 rodziny),
natomiast świadczenia rodzinne wypłacane są dla ok. 1305 rodzin.
4. W okresie międzysesyjnym wydano 121 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń
pomocy społecznej, z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało 331 rodzin (746 osób
w rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystało 238 rodzin (897 osób w rodzinie).
Przeprowadzono ogółem 112 wywiadów środowiskowych, podpisano i wdrożono
12 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 20 rodzin (51 osób).
5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie.
Realizacja programu terapeutycznego i rehabilitacyjnego w odniesieniu do uczestników
ŚDS w Sztumie – w okresie sprawozdawczym z usług ŚDS korzystało 19 osób z
zaburzeniami psychicznymi (choroba psychiczna lub niepełnosprawność umysłowa).
09.05.2012 r. – nad Jeziorem Białym zorganizowaliśmy II Festyn sportowo-rekreacyjny
Dla osób niepełnosprawnych. Wzięło w nim udział ponad 70 osób z zaprzyjaźnionych
ośrodków.
6. 23.05.2012 r. – Paraolimpiada Ryjewo 2012 – uczestnicy ŚDS wzięli udział w kolejnych
zmaganiach osób niepełnosprawnych w Ryjewie, reprezentant ŚDS w czerninie zdobył
brązowy medal w „Minimaratonie”.
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VI. 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:
prowadzono zajęcia z uczniami klas I-III szkół podstawowych. W zajęciach obecnie
bierze udział ponad 300 uczniów klas I-III szkół podstawowych;
przeprowadzono Konkurs plastyczny dla uczniów i uczennic klas I – III pod tytułem
„KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI”, na który wpłynęły 94 prace. Celem
konkursu było promowanie postaw szacunku dla odmienności i różnic, uznawanie
równych praw i obowiązków bez względu na płeć, propagowanie tolerancji wobec
odmienności kulturowej i sprawności, popularyzacja twórczości dzieci.
prowadzono pracę związane z postępowaniem przetargowym na dostawę pomocy
dydaktycznych (część druga).
2) Realizowano 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:
dostarczono do szkół materiały biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć w ramach
projektu;
rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na świadczenie usług transportowych - obsługa
wyjazdów edukacyjnych organizowanych w ramach projektu;
ogłoszono przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych tj. książek niezbędnych do
realizacji zajęć;
rozstrzygnięto konkurs na stanowisko specjalisty ds. pedagogicznych. Zawarcie
umowy o pracę na czas trwania projektu nastąpiło w dniu 21.05.2012 roku.
prowadzono zajęcia z uczniami i uczennicami w ramach projektu;
rozliczono usługę edukacyjną za okres 06.04-30.04.2012 roku. W w/w okresie
przeprowadzono 256 godz. zajęć specjalistycznych.
3) Projekt WND-POKL.09.01.01-22-038/12 pn. Mały człowiek, wielkie możliwości czyli
wsparcie Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie
dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i został rekomendowany do
dofinansowania. Obecnie trwają negocjacje dotyczące zakresu projektu i kwoty
dofinansowania oraz prace związane z kompletowaniem załączników niezbędnych do
podpisania umowy o dofinansowanie.
4) 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”.
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,
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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. W dniu
15.05.2012 roku w ramach projektu stowarzyszenie Eko-inicjatywa zorganizowała
zajęcia edukacyjno- ekologiczne w Kwidzynie. Działania zaplanowane w ramach
projektu do grudnia 2012 roku.
7) realizowano zajęcia edukacyjne projekt pn. Jestem z Powiśla - edukacja regionalna
dzieci i młodzieży z terenu gminy Sztum. W ramach projektu w szkołach
przeprowadzono warsztaty regionalne dla 150 uczniów. Uczestnicy zajęć wspólnie z
Kołem Gospodyń Wiejskich przygotowali potrawy kuchni regionalnej, poznali haft
powiślański oraz uczyli się regionalnych pieśni i przyśpiewek. Ponadto zorganizowano
wyjazdy edukacyjne do Muzeum Narodowego w Gdańsku. Podczas wyjazdów
zaplanowano zwiedzanie wystawy w Spichlerzu Opackim, gdzie prezentowane są
zbiory reprezentujące kulturę materialną, społeczną i duchową Dolnego Powiśla oraz
ekspozycje przedstawiające podstawowe formy tradycyjnej gospodarki wiejskiej
Powiśla. Wycieczka została zorganizowana dla 200 uczniów szkół podstawowych z
terenu Miasta i Gminy Sztum.
2. Ogłoszono postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na:
1) Adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na sale przedszkolne Publicznego
Przedszkola w Czerninie na parterze budynku Zespołu Szkół w Czerninie,
2) Wymianę starej stolarki drzwiowej i okiennej w Szkole Podstawowej Nr 2 im.
Maksymiliana Golisza w Sztumie.
3. Wydano 378 decyzji administracyjnych przyznających uczniom zamieszkałym na terenie
Miasta i Gminy Sztum stypendium szkolne z przeznaczeniem na zakup podręczników i
pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 37.730,24 zł.
4. W dniu 28 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji zdrowotnej. Komisja
rozpatrzyła 20 wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej w formie jednorazowego
bezzwrotnego świadczenia pieniężnego. Pomoc przyznano dla 20 nauczycieli oraz
nauczycieli emerytów na łączną kwotę 10.200,00 zł. Kolejne decyzje będą wydawane w
miesiącu czerwcu tj, po otrzymaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
5. Zakończyły się prace nad zatwierdzaniem arkuszy organizacji szkół. Na podstawie art. 20
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela tj. z powodu zmian
organizacyjnych wynikających ze stopniowego zmniejszania się ilości uczniów i
oddziałów w szkole wypowiedziano stosunek pracy 1 nauczycielowi, kilku nauczycielom
ograniczono zatrudnienie (zmniejszenie etatu).
6. Na terenie Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 realizowany jest
projekt ekologiczny: „Kubusiowi Przyjaciele Natury” oraz podejmowanych jest szereg
działań ekologicznych w ramach działającego Klubu „Ekoludków”.
7. W ogólnopolskim konkursie plastycznym zorganizowanym przez Przedszkole Miejskie w
Łodzi pt. „ Mój ulubiony bohater bajkowy” Anna Łukaszewicz –zajęła I miejsce, a Nadja
Tyszyńska zdobyła wyróżnienie.
8. 12 maja 2012 - udział uczniów z Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, członków
Klubu Europejskiego w Paradzie Schumana. Z okazji Święta Europy ulicami Warszawy
przeszła XIII Parada Schumana - manifestacja poparcia dla idei integracji europejskiej.
Tegoroczna parada odbywała e się pod hasłem: "Halo tu Europa".
9. 31 maja 2012 - wyjazd uczniów z Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie do
Warszawy w ramach programu SZKOŁA HUMANTARNA
na podsumowanie
działalności kół europejskich w szkołach i na konferencję poświęconą zmianom klimatu i
edukacji globalnej.
10.
24 maja 2012 - organizacja w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie
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gminnego konkursu " POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE" dla szkół podstawowych.
VII. W ZAKRESIE REFERATU PROGRAMÓW POMOCOWYCH, WSPÓŁPRACY
Z ZAGRANICĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
1. 17.05.2012r. – Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu
projektu pn. „Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum
wraz z przyległymi murami” zgłoszonego do konkursu nr 8.1.2._5 o dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Przyznane
dofinansowanie wynosi 1 808 252,08 PLN, co stanowi 65% kosztów kwalifikowanych
projektu. Obecnie rozpoczęto prace związane z przygotowaniem dokumentacji wymaganej
przed podpisaniem umowy dofinansowania.
2. 27.04.2012r. – złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa targowiska
miejskiego w starej fosie w Sztumie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Całkowita wartość zadania wynosi 2 368 125,58 zł, wystąpiono o maksymalną kwotę
dofinansowania tj. 1 000 000,00 zł.
3. W dniach 30.04.2012r.- 06.05.2012r. zorganizowano pobyt delegacji zagranicznych
z zaprzyjaźnionych miast partnerskich Ritterhude (Niemcy) – 51 osób, Val de Reuil
(Francja) – 20 osób i Kupiskis (Litwa) – 15 osób w ramach projektu pn. „Bieg Solidarności
czyli razem do wspólnego celu”. Spotkanie stanowiło trzecią część obchodów
rocznicowych związanych z podpisaniem partnerstwa między miastami. Pierwsza część z
cyklu trzech spotkań miast partnerskich odbyła się w roku 2009
w Val de Reuil, druga zaś w Ritterhude w roku 2010. W ramach tego spotkania doszło do
podpisania umowy partnerstwa z litewskim miastem Kupiskis.
Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o płatność o refundację
wydatków poniesionych na przygotowanie tego spotkania – 13 000 euro.
Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Agencji Wykonawczej ds.
Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli w ramach Działania 1 - Aktywni
obywatele dla Europy, Poddziałania 1.1 – Spotkania mieszkańców miast partnerskich.
4. Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części sztumskiego Pola –
etap III”.
Dnia 16.05.2012r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego I
wniosek beneficjenta o płatność na kwotę 27 000,00 PLN (do refundacji dla MiG Sztum
16 200,00 PLN)
5. 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 aneksem wydłużającym terminy realizacji projektu. Planuje się
przesunąć rzeczowe zakończenie projektu z 30 czerwca 2012r. na
31 października 2012r. oraz finansowe z 20 sierpnia 2012r. na 20 grudnia 2012r.
2) Od 22 maja br. projekt jest kontrolowany przez Instytucję Audytową - Generalnego
Inspektora Kontroli Skarbowej. Kontroli, prowadzonej konkretnie przez Urząd Kontroli
Skarbowej w Gdańsku podlegają przedłożone do refundacji wszystkie wydatki ujęte w
IV-tym wniosku o płatność m. in. ich kwalifikowalność. Kontroli podlegają również
zamówienia publiczne udzielone w ramach projektu, promocja projektu oraz wniosek
aplikacyjny. Bezpośrednio kontrola ma również miejsce u partnerów projektu tj. w
Gminie Dzierzgoń i Gminie Stary Dzierzgoń, które również przedłożyły
we wspomnianym wniosku wydatki do refundacji
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3) W dniach 22-23 maja 2012r. do Urzędu Miasta i Gminy Sztum dostarczone zostały
materiały stanowiące element promocji projektu tj. folder, mini-folder oraz mapa
rowerowa, w łącznej ilości 34 600 egz.
4) Trwają prace nad zwiększeniem poziomu dofinansowania projektu, które przeznaczone
zostanie na wykonanie dodatkowych elementów wzbogacających realizowany projekt.
Planuje się m. in. 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.
5) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego weryfikuje trzy 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).
X wniosek o płatność będący jedynie wnioskiem sprawozdawczym.
6. Projekt pn. „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu
rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie
z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu”.
I. Trwają prace mające na celu wydłużenie terminów realizacji projektu.
Rzeczowe
zakończenie
projektu
planuje
się
przesunąć
z
30
czerwca
2012r.
na 31 sierpnia 2012r. a finansowe zakończenie projektu z 29 sierpnia 2012r. na 29
października 2012r.
II. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego weryfikuje XI wniosek beneficjenta o
płatność za okres od 28.02.2012r. do 25.05.2012r. na kwotę 1 131 619,78 PLN (do
refundacji dla MiG Sztum 961 876,81 PLN).
W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych:
1. Ochrona Zdrowia:
- W dniu 24 maja 2012r. odbyły się badania słuchu dla mieszkańców zorganizowane
przy współpracy z Centrum Badania Słuchu APH-MED Warszawa,
- W dniach 05 – 11 czerwca 2012 r. odbędą się badania mammograficzne dla

kobiet w wieku 50-69 lat zorganizowane przy współpracy z FADO S.A.
„Centrum usług medycznych w Gdańsku”.
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 przelanie przyznanych dotacji stowarzyszeniom wyłonionym
w drodze Otwartego Konkursu Ofert.
3. 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 kolejnych transz przyznanych dotacji.
4. 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
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współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym poprzez przelanie kolejnych
należności dla zawodników: Agnieszki Borowskiej, Andrzeja Rogiewicza, Michała
Kopeckiego, Cypriana Korintha, Jakuba Cysewskiego, Wojciecha Zyski, Błażeja
Wawrzyńczaka, Marcina Smolińskiego, Jarosława Biskup i Daniela Treptua.
5. Przygotowanie i zawarcie umów na promocję Miasta i Gminy Sztum.
6. 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
28 maja 2012 roku delegacja ze Sztumu uczestniczyła w pogrzebie Pana Stanisława
Donimirskiego, Honorowego Obywatela Ziemi Sztumskiej
Sprawozdanie merytoryczne z okresu sprawozdawczego Sztumskiego Centrum
Kultury
30.04. poniedziałek
16:30 – 19:30 – Warsztaty Teatralne
17:00 – Aerobik dla UTW
18:15 – Aerobik
19:15 – Joga
01.05. wtorek
10:00 – 20:00 -Dzień otwarty w Kino-Teatrze „Powiśle”
11:00 – Otwarty Turniej Szachowy
15:00 – 17:00 – Warsztaty taneczne
18:00 – Wernisaż Klubu Plastyka „Sztum oczami artystów”
02.05. środa
16:30 – 19:30 – Warsztaty teatralne
18:15 – Aerobik
19:15 – Joga
14:00 – 20:00 – Zajęcia muzyczne (gra na gitarze)
03. 05. czwartek
9.45 - Uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja
15:00 – 18:15– Warsztaty taneczne
13:00 – Bieg Solidarności
04.05. piątek
18:15 – Aerobik
17:30 – Posadzenie Drzewka Przyjaźni na Pl. Wolności
19:15 – Joga
05. 05. sobota
18:00 – wybory Miss Polski Powiśla 2012 plus występ Kabaretu AFERA
07.05. poniedziałek
16:30 – 19:30 – Warsztaty Teatralne
17:00 – Aerobik dla UTW
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18:15 – Aerobik
19:15 – Joga
08.05. wtorek
15:00 – 17:00 – Warsztaty taneczne
16.00 – 21.00 – Zajęcia muzyczne
15.00 – 18.00 – Klub Plastyka – warsztaty
18:00 – Warsztaty teatralne dla dorosłych
15:00 – 17:00 – Warsztaty taneczne
16:00 – Spotkanie z grami planszowymi (UTW)
09.05. środa
16:30 – 19:30 – Warsztaty teatralne
18:15 – Aerobik
19:15 – Joga
14:00 – 20:00 – Zajęcia muzyczne (gra na gitarze)
10.05. czwartek
13:00 – 15:00, 16:00 – 18:00 – Zajęcia muzyczne (keyboard)
10:00 – Cała Polska Czyta Dzieciom
15:00 – Warsztaty fotograficzne (UTW)
Szpital nagłośnienie
15:00 – 18:15– Warsztaty taneczne
18:00 – Warsztaty teatralne dla dorosłych
17:00 – Brydż
11.05. piątek
18:15 – Aerobik
19:15 – Joga
Noc w Bibliotece
12.05. sobota
Dzień Dziecka w Pietrzwałdzie
14.05. poniedziałek
16:30 – 19:30 – Warsztaty Teatralne
17:00 – Aerobik dla UTW
18:15 – Aerobik
19:15 – Joga
15.05. wtorek
15:00 – 18:45 – Zajęcia taneczne
16.00 – 21.00 – Zajęcia muzyczne
15.00 – 18.00 – Klub Plastyka – warsztaty
16:00 – Spotkanie z muzyką (UTW)
18:00 – Warsztaty teatralne dla dorosłych
16.05. środa
16:30 – 19:30 – Warsztaty teatralne
15:00 – Warsztaty fotograficzne (UTW)
18:15 – Aerobik
19:15 – Joga
14:00 – 20:00 – Zajęcia muzyczne (gra na gitarze)
17.05. czwartek
8:35 – Wyczka piesza (UTW)
13:00 – Zajęcia muzyczne (keyboard)
15:00 – Warsztaty taneczne
16:00 – Zajęcia manualne: decoupage (UTW)
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18:00 – Warsztaty teatralne dla dorosłych
18.05. piątek
18:15 – Aerobik
19:15 – Joga
18:00 – Koncert kameralny (UTW)
19.05. sobota
9:00 – Warsztaty Taneczne
21.05. poniedziałek
16:30 – 19:30 – Warsztaty Teatralne
18:00 – Turniej Brydżowy
17:00 – Aerobik dla UTW
18:15 – Aerobik
19:15 – Joga
22.05. wtorek
15:00 – 18:45 – Zajęcia taneczne
16:00 – Spotkanie z grami planszowymi (UTW)
16.00 – 21.00 – Zajęcia muzyczne
15.00 – 18.00 – Klub Plastyka – warsztaty
15:00 – 17:00 – Warsztaty taneczne
18:00 – Warsztaty teatralne dla dorosłych
23.05. środa
7:00 – Wycieczka do Olsztyna i Olsztynka (UTW)
17:00 - Szachy
16:30 – 19:30 – Warsztaty teatralne
18:15 – Aerobik
19:15 – Joga
14:00 – 20:00 – Zajęcia muzyczne (gra na gitarze)
24.05. czwartek
13:00 – Zajęcia muzyczne (keyboard)
9:00 - poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: Festiwal „Bądź twórczy, nie daj się
narkotykom”
15:00 – 18:15– Warsztaty taneczne
18:00 – Warsztaty teatralne dla dorosłych
25.05. piątek
18:15 – Aerobik
19:15 – Joga
9.00 – Wręczenie nagród PSzW w Zakładzie Karnym w Sztumie
11.00 – przegląd teatrów w ramach PSzW
17.00 - Uroczyste Otwarcie Przeglądu Sztuki Więziennej
27.05. niedziela
11:00 – 14:00 – Konferencja: Starostwo Powiatowe (10.Rocznica Powstania Powiatu)
28.05. poniedziałek
16:30 – 19:30 – Warsztaty Teatralne
17:00 – Aerobik dla UTW
18:15 – Aerobik
19:15 – Joga
29.05. wtorek
15:00 – 18:45 – Zajęcia taneczne
16.00 – 21.00 – Zajęcia muzyczne
15.00 – 18.00 – Klub Plastyka – warsztaty
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17:00 – 21:00 – Turniej brydżowy
18:00 – Warsztaty teatralne dla dorosłych
15:00 – 17:00 – Warsztaty taneczne
30.05. środa
16:30 – 19:30 – Warsztaty teatralne
17:00 – Uroczyste zakończenie roku akademickiego
18:15 – Aerobik
19:15 – Joga
14:00 – 20:00 – Zajęcia muzyczne (gra na gitarze)
17.00 - Turniej szachowy
31.05. czwartek
8:00 – 13:00 – Dzień Dziecka dla Szkoły w Gościszewie (wyjazd na Węgry)
13:00 – Zajęcia muzyczne (keyboard)
15:00 – 18:15– Warsztaty taneczne
18:00 – Warsztaty teatralne dla dorosłych
17:00 - Brydż

Burmistrz Sztumu
Leszek Tabor
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