INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XXII sesja Rady Miejskiej
z dnia 30 sierpnia 2012 roku)
W okresie międzysesyjnym odbyła się XXI sesja Rady, na której nie przedstawiałem
Radzie informacji z działalności międzysesyjnej
Pod obrady dzisiejszej sesji przygotowałem 13 projektów uchwał.
Ponadto w okresie międzysesyjnym podjąłem decyzje, zarządzenia i rozstrzygnięcia w
następujących sprawach:
I. W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, PODJĄŁEM ZARZĄDZENIA W
SPRAWIE:
zmian w budżecie gminy w zakresie:
I. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w dziale:
1) 852 „Pomoc społeczna”:
a) w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.218. 2012.KK z dnia
25.07.2012 r. decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 52 /218/2012 z dnia 20 lipca
2012r. zwiększono plan dotacji w kwocie 2.360 zł, z rezerwy celowej (poz.25) z
przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.
18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. z 2009r.
Dz. U. Nr 175, poz..1362 z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art.
18 ust. 2 i 3 ww. ustawy.
b) w rozdz. 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na podstawie pisma
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.17.14.2012.MS z dnia
16.07.2012 r. zwiększono z rezerwy Wojewody Pomorskiego, plan dotacji na
2012 rok w kwocie 9.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla
osób i rodzin poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej, która miała
miejsce 14 lipca 2012 roku,
c) w rozdz. 85295 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku:
 Nr FB-I.3111.190.2012.KK z dnia 03.07.2012 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego Nr 41/2012 z dnia 2 lipca 2012r. zwiększono plan dotacji w
kwocie 15.000 zł, z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.25) z
przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego
programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.
 Nr FB-I.3111.140.99.2012.KK z dnia 06.07.2012r. decyzją Wojewody
Pomorskiego Nr 31/140/2012 oraz Nr 32/1/99/2012 z dnia 4 lipca 2012r.
zwiększono plan dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.25) na łączną
kwotę 600 zł, w tym kwotę 300 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową
realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011
Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r, oraz kwotę 300 zł na wypłatę pomocy
finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w
rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
ustanowionym uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r.
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 Nr FB-I.3111.242.2012.KK z dnia 31.07.2012r. decyzją Wojewody Pomorskiego
Nr 55/242/2012 z dnia 27 lipca 2012r. zwiększono plan dotacji z rezerwy
celowej budżetu państwa (poz.25) o kwotę 31.800 zł, z przeznaczeniem na
pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania
niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego
uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r,
 Nr FB-I.3111.142.2012.KK z dnia 25.07.2012r. decyzją Wojewody
Pomorskiego Nr 53/142/2012 z dnia 23 lipca 2012r. zwiększono plan dotacji z
rezerwy celowej budżetu państwa (poz.27) o kwotę 13.000 zł, z przeznaczeniem
na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267,
poz.2259 z późn. zm.).
2) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna
dla uczniów” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Nr FB-I.3111.220.2012.MS z dnia 01.08.2012 r. decyzją Wojewody Pomorskiego Nr
57/220/2012 z dnia 31 lipca 2012r. zwiększono plan dotacji z rezerwy celowej
budżetu państwa (poz.26) o kwotę 35.760 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w 2012r.- „Wyprawka szkolna”.
II. Przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy:
1) celowej – zarządzanie kryzysowe kwotę 23.300 zł do działu 852 „Pomoc społeczna”
rozdz. 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na wydatki bieżące w tym: na
świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 21.300 zł i na wydatki jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.000 zł,
2) ogólnej do działu 801 „Oświata i wychowanie”:
a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 30.000 zł,
b) rozdz. 80104 „Przedszkola” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań kwotę 9.500 zł,
3) do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla
uczniów” na wydatki bieżące w tym dotacje na zadania bieżące, z przeznaczeniem na
zwrot dotacji celowej za 2011 rok, otrzymanej na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów (na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych) z tytułu pobrania
w nadmiernej wysokości. Wymieniona kwota wynika z wystąpienia pokontrolnego jako,
że Gmina nie zapewniła wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów
realizacji zadania o kwotę 36.735 zł,
4) do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92105 „Pozostałe
zadania w zakresie kultury” na wydatki bieżące w tym na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach
publicznych o kwotę 100 zł.
III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami wydatków, w
grupach i między grupami wydatków, oraz między paragrafami w dziale:
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdz. 01008 „Melioracje wodne”
w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, w tym z wydatków związanych z
realizacją ich statutowych zadań kwotę 5.000 zł, na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane, na sfinansowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem i
przedmiarem robót związanych z przetargiem na konserwację urządzeń melioracji
wodnych oraz cieku Rów Biały,
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2) 600 „Transport i łączność” z rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
z wydatków majątkowych zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej
do parkingu przy ul. Jagiełły w Sztumie” kwotę 46.000 zł do rozdz. 60017 „Drogi
wewnętrzne” na wydatki majątkowe, na w/w zadanie.
3) 630 „Turystyka” w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w
wydatkach bieżących jednostek budżetowych, w tym z wydatków związanych z
realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.750 zł, na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane (§4110) kwotę 550 zł i na (§4170) kwotę 3.200 zł na sfinansowanie
wynagrodzenia za przygotowanie projektu albumu o Sztumie,
4) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami
i
nieruchomościami” z wydatków majątkowych zadanie inwestycyjne pn. „Zakup
nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń” kwotę 200.000 zł na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zadań,
na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za przejęte nieruchomości gruntowe
oraz wynagrodzenie za budynki w związku z wygaśnięciem użytkowania
wieczystego,
5) 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin” w wydatkach bieżących,
w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 750 zł na wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia mienia
gminy po zakończeniu inwestycji.
6) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75421
„Zarządzanie kryzysowe” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, w tym z
wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 8.000 zł do rozdz.
75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań na sfinansowanie wydatków związanych z przejściem trąby
powietrznej.
7) 801 „Oświata i wychowanie”:
a) w rozdz. 80104 „Przedszkola” w wydatkach bieżących, w tym
z
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 9.700 zł, na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na
przeprowadzenie prac remontowych w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Sztumie,
b) w rozdz. 80104 „Przedszkola” z wydatków majątkowych, z zadania pn.
„Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na sale przedszkolne Publicznego
Przedszkola w Czerninie na parterze budynku Zespołu Szkół” kwotę 83.000 zł, do
rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 19.000 zł na
zakup wyposażenia do szatni szkolnej i zakup materiałów do remontu
pomieszczeń dla klas I-III w Szkole Podstawowej w Czerninie, oraz na zakup
siatki zabezpieczającej boisko do piłki koszykowej, kwotę 64.000 zł na remont
dachu i dwóch rozdzielni elektrycznych w Zespole Szkół w Czerninie,
c) z rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” z
wydatków bieżących jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od
nich naliczane kwotę 6.100 zł, do rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań na zabezpieczenie środków na dowóz uczniów do szkół podstawowych i
gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Sztum,
8) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z rozdz. 90019„Wpływy i wydatki
związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” z
wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań kwotę 48.000 zł, do rozdz. 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na
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wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na
sfinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu i innych odpadów, które powstały
w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 14.07.2012r. i kwotę 4.900 zł na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z koniecznością przeprowadzenia
prac polegających na rekultywacji terenów gminnych.
9) 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.: „Gotuj i żyj zdrowo – cykl warsztatów…” kwotę 278 zł, na zabezpieczenie
składek z tytułu zawarcia umowy z pracownikiem na realizację tego projektu.
10) W załączniku Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/122/2012 w sprawie uchwały
budżetowej gminy na 2012 rok pn. „Wydatki z funduszu sołeckiego na rok 2012 na
podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum” dokonuje się zmiany
klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych między paragrafami z §6060 na §6050
w sołectwie:
a) Sztumskie Pole było 16.000 zł w 900-90015-6060 jest 900-90015-6050,
b) Piekło było 8.000 zł w 900-90015-6060 jest 900-90015-6050,
c) Nowa Wieś było 8.000 zł w 900-90015-6060 jest 900-90015-6050,
d) Czernin było 10.000 zł w 900-90095-6060 jest 900-90095-6050,
e) Postolin było 16.000 zł w 900-90015-6060 jest 900-90015-6050 i 5.028 zł w 90090095-6060 a jest 900-90095-6050,
f) Koniecwałd było 4.000 zł w 926-92695-6060 jest 926-92695-6050,
g) Barlewice było 6.000 zł w 926-92695-6060 jest 926-92695-6050,
h) Sztumska Wieś było 8.000 zł w 900-90015-6060 jest 900-90015-6050 i 6.000 zł w
900-90095-6060 a jest 900-90095-6050, pozostałe pozycje bez zmian,
Ponadto przygotowałem informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum,
informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I
półrocze 2012 roku, oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2012 roku, którą przedłożę Radzie na dzisiejszej sesji
II. W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:

NIERUCHOMOŚCIAMI,

W okresie międzysesyjnym przeprowadzono czwarty przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej przy ul. Chopina 35 B. Przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym.
Obecnie planuje się zasiedlenie tego budynku osobami z listy oczekujących na mieszkanie.
Ogłoszono na dzień 10.09.2012r. przetargi nieograniczone na zbycie:
1) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, obciążonym bezumownym
korzystaniem przez byłego użytkownika wieczystego, położonej przy ul. Chopina 27
A, która stała się własnością Gminy w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania
wieczystego po upływie terminu zawartego w umowie to jest po 50 latach. cena
wywoławcza łącznie z działką 249.600,00zł
2) lokalu mieszkalnego o pow. 56,59 m2 w budynku przy ul. Mickiewicza 33. Cena
wywoławcza za lokal 154.000,00zł
3) lokalu mieszkalnego o pow. 63,14 m 2 w budynku przy Placu Wolności 25. Cena
wywoławcza za lokal 142.000,00zł
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Wstrzymano wypłatę wynagrodzeń za budynki istniejące na gruncie w dniu wygaśnięcia
użytkowania wieczystego osobom, które z tych nieruchomości faktycznie nie korzystały w
związku z wystąpieniem do Izby Skarbowej w Bydgoszczy o udzielenie pisemnej
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego wątpliwości czy od tych
wynagrodzeń Urząd winien potrącić podatek od osób fizycznych.
Wypłata wynagrodzeń dotyczy budynków położonych przy ul.:
- Kwidzyńska nr 4
- Skłodowskiej nr 9
- Skłodowskiej nr 21
- Sienkiewicza 20A
- Paderewskiego 22
- Chopina 11A i B
- Chopina 41 A
- Nowowiejskiego 12B
- Chopina 27A
Łączna kwota wynagrodzenia to 1.090.111,00 zł (Kwota określona przez rzeczoznawcę)
Z tego w bieżącym roku przewiduje się wypłacić wynagrodzenie w wysokości 371.000,00 zł
osobom, które wydały gminie nieruchomość i tym, które z tych nieruchomości nie korzystały.
W lipcu byli użytkownicy wieczyści nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 20 A
wydali Gminie nieruchomość, którą
użytkowali bezumownie od dnia wygaśnięcia
użytkowania wieczystego. Pozostałe nieruchomości są obciążone bezumownym korzystaniem
przez byłych użytkowników, którzy są obciążani opłatami za to korzystanie do czasu
wydania nieruchomości gminie.
Zawarto umowę notarialną dotyczącą sprzedaży 43 m 2 powierzchni strychowej na
poszerzenie mieszkania w budynku przy ul. Nowowiejskiego 14 J za cenę 4.054,04 zł oraz
zmieniono w związku z tą sprzedażą udziały do części wspólnych nieruchomości.
Przekształcono:
prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w
Barlewiczkach zabudowanej Przychodnią dla Zwierząt oraz nieruchomości w Sztumie przy
ul. Nowowiejskiego nr 21. Łączna powierzchnia przekształconego gruntu 2643 m2 –
przekształcenie nastąpiło w drodze decyzji administracyjnej za odpłatnością.
Skomunalizowano część drogi o kategorii Gminnej ul. Plebiscytowa o pow. 125 m2
Wydano:
38 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w studium i miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
12 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
Wszczęto:
10 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego.
III. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU:
W okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania:
I. Zadania w toku realizacji:
W dniu 10.08.2012r. podpisana została umowa na zadanie pn. Przebudowa dojazdu do
parkingu przy ul. Jagiełły z drogi krajowej Nr 55. Zadanie wykonywało będzie
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD EKO z Kwidzyna - wartość umowy 40 590 zł.
Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu do 14 000 Euro .
Termin zakończenia zadania 2 miesiące od podpisania umowy.
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II. Zadania zakończone
1. W dniu 20.07.2012 r. komisja dokonała odbioru końcowego zadania pn. Modernizacja
budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie wraz z
termomodernizacją i kolorystyką elewacji.
Zadanie wykonywało Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „IZOGAZ”
sp. z o.o. z Kwidzyna. Wartość zadania 289 722,13 zł. termin wykonanych robót został
dotrzymany zgodnie z umową i aneksem.
2. Po usunięciu wady na sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod drogą krajową 55
stwierdzonej podczas pierwszego odbioru końcowego, który odbył się w maju br., komisyjnie
dokonało odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa centrum miasta” w dniu 06.08.2012r.
i tym samym zakończyła się umowa z firmą Dekpol sp. z o.o. z Pinczyna.
3. W dniu 13.08.2012 r. komisja dokonała odbioru końcowego zadania pn. Utworzenie
miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości.
Zadanie wykonywało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD EKO z Kwidzyna, termin
wykonanych robót został dotrzymany zgodnie z umową. Wartość zadania 144 477,04zł.
4. W dniu 27.08.2012 r. komisja dokonała odbioru końcowego zadania pn. Podniesie
atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i
Węgry.
Zadanie wykonywało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD EKO z Kwidzyna, termin
wykonanych robót został dotrzymany zgodnie z umową. Wartość zadania 146 269,82 zł.
III. Zamówienia publiczne
Ogłoszono przetargi na n/w zadania:
1. Dwukrotnie ogłoszono przetarg na :Konserwacja bieżąca i gruntowna urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych oraz cieku Rów Biały w ramach partycypacji w kosztach utrzymania
na terenie Miasta i Gminy Sztum. Gdyż w na pierwszy przetarg nie wpłynęła żadna oferta.
Termin otwarcia ofert w drugim przetargu upływa w dniu 03.09.2012r
2. Świadczenie obsługi prawnej dla potrzeb Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, Urzędu Miasta i
Gminy Sztum i Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty – termin otwarcia ofert 29.08.2012 r.

IV. W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I SPRAW
OBYWATELSKICH:
W zakresie ochrony środowiska:
1. Wydano 5 decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości
prywatnych na terenie Gminy Sztum oraz złożono 3 wnioski do Starostwa Powiatowego
w sprawie uzyskania decyzji na wycinkę drzew z terenów gminnych.
2. Podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku umowę dotacji na zadanie pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Sztum – edycja 2012” na kwotę 33 730,00 zł. Umowa określa
poddanie utylizacji 28 Mg odpadów azbestowo-cementowych;
3. Złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku wniosek o przyznanie dotacji na unieszkodliwienie azbestowo-cementowych
odpadów powstałych w wyniku trąby powietrznej w dniu 14 lipca br. Wniosek
zakłada poddanie utylizacji 30,38 Mg odpadów na kwotę ok. 70 tys. złotych;
4. Prowadzonych jest 14 postępowań w zakresie wydanie decyzji określających
środowiskowe uwarunkowania, na różnych etapach;
5. Prowadzone są kontrole wykonania prac związanych z utrzymaniem zieleni w
obszarze parku, bulwaru zamkowego, oraz innych działek gminnych w tym terenów
wiejskich .
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6. Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na doposażenie istniejących placów
zabaw z funduszu sołeckiego oraz na urządzenie nowego placu zabaw przy ul.
Chełmińskiej w Sztumie.
7. Trwają prace związane z opracowaniem, projektów uchwał dot. m.in. regulaminu
utrzymania porządku i czystości w gminie uwzględniające przepisy ,które będą
obowiązywały w 2013 roku.
8. W zakresie efektywności energetycznej- w dalszym ciągu prowadzone są analizy
umów dostarczanych przez Energę Obrót , podpisano umowę z Energią Oświetlenie
na utrzymanie i konserwację sieci oświetleniowej skojarzonej Ponadto trwają
końcowe prace związane z wykonaniem projektu założeń planu zaopatrzenia gminy
Sztum w ciepło energie elektryczna i paliwa gazowe .
9. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dotyczącej
zakupu i montażu 16 sztuk lamp hybrydowych i 7 lamp solarnych , które zostaną
zlokalizowane na terenie gminy Sztum.
10. Zostały wybrane i zlecone do dostawy i montażu 4 wiat przystankowych, które
zostaną zakupione z funduszu sołeckiego. Termin zamontowania przypada na druga
dekadę września br.
11. W sprawach infrastruktury technicznej- trwa realizacja obsługi umowy związanej z
remontami bieżącymi dróg gminnych i wewnętrznych, ponadto zakończono i
odebrano prace związane z wykonaniem bieżących remontów cząstkowych dróg
bitumicznych na terenie gminy Sztum. Trwają kontrole i przeglądy z zakresu i jakości
prowadzonych prac z udziałem wykonawców w obrębie placów zabaw, boisk
,cmentarzy , ścieżek oraz przystanków, chodników i alejek .
12. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w zakresie dofinansowania w
wysokości 89 tys. złotych ( dotacja ) zadania pn. modernizacja drogi transportu
rolnego w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole oraz przygotowywana jest w tym
zakresie dokumentacja przetargowa .
13. Dokonano zakupu tłucznia kolejowego z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg
gminnych i wewnętrznych w ilości 2750 ton.
14. Trwają rozmowy oraz uzgodnienia z projektantem dotyczące wykonaniem
dokumentacji technicznej na przebudowę dróg w Sztumie tj. m.in.: ul.
Wojciechowskiego, Słonecznej , Radosnej i pozostałych ulic przyległych oraz
dokumentacji na przebudowę sieci drogowej wraz z oświetleniem ulicznym dróg
gminnych z drogą krajową ul. Osińskiego, Pl. Wolności, ul. Młyńskiej ul. Jagiełły
15. W zakresie nadzorowania funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego i spraw
związanych z działalnością gospodarczą: - w dniach 09.08.2012r. oraz 23.08.2012r.
odbyły się posiedzenia Gminnej Komisji na które wezwano 20 osób - na wniosek
Komisji skierowano 5 wniosków do Sądu o przymusowe leczenie osób uzależnionych
ponadto zaplanowano kontrolę placówek handlowych pod katem i przestrzegania
zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
16. W dniu 20.08.2012r. grupa 45 dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu
naszej Gminy wyjechała na obóz socjoterapeutyczny do Junoszyna w gminie Stegna.
Jako organizatora obozu wybrano Ośrodek Profilaktyki i Edukacji Społecznej z
Elbląga. Dzieci będą wypoczywać w dniach od 20.08.2012r. do 31.08.2012r. w
ośrodku wypoczynkowym „SAWA” w Junoszynie.
17. Do 31.08.2012r. będzie trwało przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .
Po raz drugi ogłoszono przetarg na zadanie pn. Konserwacja bieżąca i gruntowna
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz cieku Rów Biały w ramach
partycypacji w kosztach utrzymania 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 (17-18.08.2012 r.) odbył się drugi wyjazd integracyjny pn.
„Szkoła dla rodziców”. W wyjeździe wzięło udział 3 uczestników projektu objętych
wsparciem Asystenta rodziny, ich rodziny, Asystent rodziny, psycholog, 2 pracowników
socjalnych i koordynator projektu systemowego. Wyjazd miał na celu podniesienie
samooceny, lepsze poznanie siebie, aktywne spędzanie wolnego czasu, odbudowanie i/lub
wzmocnienie więzi rodzinnych, opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych
przez rodziców oraz przeprowadzenie warsztatów z rodzinami (terapia psychospołeczna i
Asystent rodziny), aktywizację społeczną, integrację rodzin, zapewnienie rodzicom i
dzieciom wielu atrakcji na terenie Gospodarstwa agroturystycznego „Inny świat – kraina
przyrody i przygody” w Krastudach (gm. Mikołajki Pomorskie).
W miesiącu sierpniu br. rozpoczęto rekrutację uczestników do Programu Aktywności
Lokalnej, którego realizację zaplanowano od miesiąca września br. w miejscowości
Czernin.
Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynął podpisany aneks do
umowy dofinansowania projektu na lata 2012 – 2013.
2. Konkurs MPiPS „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – w wyniku postępowania konkursowego
Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 11.200 zł na realizację 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”. W okresie międzysesyjnym
podpisana została umowa dot. realizacji ww. projektu oraz wpłynęła dotacja. Realizacja
działań projektowych rozpocznie się we wrześniu br.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie – w okresie międzysesyjnym w ramach
prac Zespołu powołano 3 grupy robocze w celu podjęcia działań na rzecz rodzin, w
których pojawiło się zjawisko przemocy.
3. Konkurs MPiPS „Asystent rodziny” – w wyniku postępowania konkursowego Ośrodek
otrzymał dotację w wysokości 3.805,20 zł na zatrudnienie w roku bieżącym dodatkowego
asystenta rodziny w 10 rodzinach dysfunkcyjnych od miesiąca lipca br. Ponadto Ośrodek
złożył drugi wniosek w ramach II edycji tego konkursu, aby pozyskać większą kwotę
dotacji (tj. 7.500 zł) i tym samym zmniejszyć udział własny gminy w realizacji tego
zadania do kwoty 1.140 zł, tj. 13,19% (poprzednio wynosił 55,96%).
4. Kontrola jakości i zasadności świadczonych usług opiekuńczych – w miejscu zamieszkania
podopiecznych Ośrodka korzystających ze wsparcia w postaci usług opiekuńczych
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przeprowadzono kontrolę pracy świadczonej na nasze zlecenie przez prywatną firmę
usługową z Kwidzyna. Nie stwierdzono większych uchybień.
Przyjmowano wnioski oraz wydawano decyzje dot. świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych. W przedmiotowych sprawach wydano 125 decyzji administracyjnych.
W sierpniu br. rozpoczął się nowy okres zasiłkowy w tzw. funduszu alimentacyjnym –
przyjmowane SA wnioski na nowy okres świadczeniowy 10/2012 – 09/2013; w okresie
międzysesyjnym w tym zakresie przyjęto 43 wnioski.
Liczba osób uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 172 rodziny, natomiast
świadczenia rodzinne wypłacane są dla 1357 rodzin.
6. W okresie międzysesyjnym wydano 273 decyzje administracyjne w zakresie świadczeń
pomocy społecznej, z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało 328 rodzin (846 osób w
rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystało 48 rodzin (77 osób w rodzinie).
Przeprowadzono ogółem 229 wywiadów środowiskowych, podpisano i wdrożono 22
nowe kontrakty socjalne.
W schroniskach przebywa obecnie 7 klientów oraz 10 osób w DPS.
Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzysta 19 osób.
Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystało 41 rodzin (64 osoby).
7. 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).
5.

VI. W ZAKRESIE OŚWIATY:
1. Projekty edukacyjne i programy:
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:
złożono wniosek o płatność za okres od 01.04 do 30.06.2012 roku
rozliczono usługę edukacyjną za okres 01.05-30.06.2012 roku. W w/w okresie
przeprowadzono 592 godz. zajęć specjalistycznych.
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:
Złożono wniosek o płatność za okres od 01.04 do 30.06.2012 roku;
dostarczono do szkół książki: albumy, lektury szkolne, słowniki, encyklopedie
niezbędne do prowadzenia zajęć z języka ojczystego w ramach projektu; wartość
zakupionych książek 12.000 zł;
rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę zestawu sprzętu (w skład zestawu
wchodzą: tablice interaktywne, projektory, laptopy, drukarki, aparaty fotograficzne),
sprzęt zostanie dostarczony do szkół we wrześniu; wartość sprzętu 160.000 zł;
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ogłoszono konkurs na stanowisko specjalisty ds. psychologicznych i doradztwa
zawodowego. Termin składania ofert do 31.08;
rozliczono usługę edukacyjną za okres 01.05-30.06.2012 roku. W w/w okresie
przeprowadzono 1798 godz. zajęć specjalistycznych.
3) Podpisano umowę o dofinansowanie projektu 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. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu
rozpocznie się od 01.11.2012 roku.
4) W okresie wakacji w ramach projektu E-zespoły przedszkolne w powiecie sztumskim w
Nowej Wsi, Czerninie, Gościszewie, Postolinie oraz Piekle odbywały się zajęcia
edukacyjne.
5) Przygotowano uzupełnienia wniosku o płatność dot. projektu pn.: Wiosenne tajemnice
jaru Strugi Postolińskiej - cykl spotkań przyrodniczo-historycznych. Projekt był
realizowany w Nowej Wsi w okresie od marca do czerwca 2012 roku.
6) Zakończono realizację projektu pn. Jestem z Powiśla - edukacja regionalna dzieci i
młodzieży z terenu gminy Sztum w ramach programu LEADER. W sierpniu złożono
wniosek o płatność ostateczną. Całkowita wartość projektu wyniosła 33.000 zł. W
ramach projektu w szkołach przeprowadzono szereg działań o charakterze edukacyjnym
m.in.: warsztaty regionalne, wyjazdy edukacyjne do Muzeum Narodowego w Gdańsku,
warsztaty kulinarne, zajęcia plastyczno-historyczne, zabawy edukacyjne, zakupiono
pomoce edukacyjne i sprzęt sportowy.
7) Szkoła Podstawowa w Gościszewie za aktywny udział w programie pn.: „Szkółki
piłkarskie – Nivea” otrzymała stroje sportowe oraz pakiet sprzętu sportowego (m.in.:
bramki, pachołki, piłki, stopery, oraz magnetyczną tablicę dla trenera). Nagrodą w
programie jest również udział nauczyciela w-fu w szkoleniu dla trenerów. W ramach II
etapu realizowanego programu, przez okres roku, dzieci będą uczestniczyły w
treningach piłkarskich prowadzonych zgodnie z system szkoleniowym Ajax Academy.
2. Bieżąca działalność.
1) W okresie od dnia 1 sierpnia przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego z przeznaczeniem na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych na okres
kolejnego roku szkolnego. Do dnia dzisiejszego złożono 70 wniosków. Ponadto wydano
10 decyzji administracyjnych w sprawie przyznania zasiłku losowego dla uczniów,
poszkodowanych przez trąbę powietrzną.
2) W ramach rządowego programu pn.: „Wyprawka szkolna”, do dnia 14 września br. w
szkołach przyjmowane są wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup
podręczników.
3) Wydano 5 decyzji administracyjnych na dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników na kwotę 22.800,00 zł.
4) W dniu 22 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum odbyło się postępowanie
egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. W
wyniku przeprowadzonego postępowania 2 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela
mianowanego.
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5) Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego dokonano wyboru Wykonawców
usługi, której przedmiotem jest dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013.
Dowóz będzie organizowany przez: PKS Kwidzyn, Przewozy Autokarowe Mieczysław
Falkowski Sztum oraz Usługi Transportowe Jacek Lubiński Sztum. Uwzględniając
zeszłoroczne wnioski mieszkańców Sztumskiego Pola wprowadzono nową trasę
dowozu: Zajezierze – Sztumskie Pole (centrum wsi) – Sztum. Przewóz uczniów, tak
jak dotychczas, będzie odbywał się na podstawie biletów miesięcznych.
6) W Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie miesiącu sierpniu odbywały się dni otwarte
dla dzieci, które od września po raz pierwszy będą uczęszczały do przedszkola.
3. Remonty i inwestycje.
1) W Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie wykonano malowanie korytarzy,
kuchni i zaplecza socjalnego przy kuchni oraz sanitariatów dla młodzieży.
2) W Zespole Szkół w Czerninie zakończono inwestycję pn.: Adaptacja pomieszczeń na
cele przedszkola. Wykonano remont pomieszczeń dla dzieci z klas I-III, pomieszczeń
kuchennych, łazienki dla personelu kuchni szkolnej, a także zabudowę do 2 szatni
uczniowskich. Ponadto zgodnie z decyzją Sanepidu wykonano oświetlenie
ewakuacyjne, dokonano naprawy piłkochwytów oraz odnowiono 3 sale dydaktyczne.
3) W Zespole Szkół w Gościszewie dokonano uzupełnienia tynków w salach
dydaktycznych oraz ubytków w podłogach, wykonano remont ogrodzenia przy
przedszkolu,
4) W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie dokonano wymiany
okien i drzwi w "starej części" szkoły, położono wykładziny typu tarket w 3
pomieszczeniach szkolnych, wykonano oświetlenie w 5 salach dydaktycznych,
pomalowano sale lekcyjne.
5) W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi wykonano malowanie i dokonano wymiany
podłóg w 2 salach dydaktycznych i stołówce szkolnej, wymiany mebli szkolnych.
Zakupiono kserokopiarkę.
6) W Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w
Sztumie: dokonano wymiany podłóg w grupie żłobkowej tj.: w sali zabaw, sypialni i
szatni, wykonano malowanie, cekolowanie i dokonano wymiany podłóg w dwóch
salach przeznaczonych dla dzieci 3-letnich, wymieniono drzwi wejściowe w 3 salach i 2
korytarzykach przedszkolnych, pomalowano pomieszczenia kuchenne.
Część prac została wykonana przy pomocy osadzonych z Zakładu Karnego w Sztumie oraz
pracowników placówek oświatowych, co znacznie zmniejszyło koszty wykonania
remontów oraz pozwoliło na wykonanie szerszego zakresu prac.
VII. W ZAKRESIE REFERATU PROGRAMÓW POMOCOWYCH, WSPÓŁPRACY
Z ZAGRANICĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI :
1.
Projekt pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na
Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami
turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego”
1) Dnia 09 sierpnia 2012r. Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na
wydłużenie terminów realizacji projektu. Rzeczowe zakończenie projektu przesunięto
z 30 czerwca 2012r. na 31 października 2012r. a finansowe z 20 sierpnia 2012r. na 20
grudnia 2012r. Ponadto Zarząd Województwa Pomorskiego zwiększył poziom
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2.

3.

4.

5.

6.

dofinansowania projektu do 65 % wartości wydatków kwalifikowanych. Całkowita
wartość realizacji projektu wynosi obecnie 13 653 576,60 PLN z czego wydatki
kwalifikowane to 13 523 894,68 PLN.
2) W wyniku przeprowadzonej kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku dnia 7
sierpnia 2012r. złożono w Departamencie Programów Regionalnych pismo w sprawie
doprecyzowania zakresu rzeczowego projektu,
które uszczegóławiało prace
zrealizowane w ramach niniejszego projektu.
3) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zweryfikował i zrefundował
dziesięć wniosków o płatność. Obecnie oczekuje się weryfikacji XI wniosku o
płatność, dotyczącego jedynie przebiegu realizacji projektu.
Projekt pn. „Bieg Solidarności czyli razem do wspólnego celu”
Dnia 18 lipca 2012r. zrefundowany został przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji,
Kultury i Sektora Audiowizualnego wniosek dot. Spotkania Mieszkańców Miast
Partnerskich, które miało miejsce w dniach 02-06.05.2012r. w Sztumie. Kwota
refundacji wynosi 44 831,60 PLN.
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 8 sierpnia 2012r. złożony został do Departamentu Programów Regionalnych
Urzędu Marszałkowskiego XII wniosek o płatność za okres 26.05.2012r. –
07.08.2012r. na kwotę 404.918,27 PLN.
2) W dniu 8 sierpnia 2012r. Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o. z Pelplina
dostarczyło do Urzędu Miasta i Gminy Sztum 1.500 szt. albumu pn. „Czas
odnaleziony, czas dodany. Sztum wczoraj i dziś” wydanego w ramach działań
promocyjnych w projekcie.
Projekt pn. „Rowerem po Powiślu – aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklu
rajdów rowerowych”.
Trwa weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy złożonego podczas naboru
ogłoszonego przez LGD Kraina Dolnego Powiśla w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie „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”.
W dniu 1 sierpnia 2012r. złożono w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich I
uzupełnienie dokumentów do wniosku o przyznanie pomocy.
W dniu 23 sierpnia br. wpłynęły II uzupełnienia do złożonego wniosku o przyznanie
pomocy, obecnie trwają prace związane z uzupełnieniami/wyjaśnieniami.
Projekt pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez
zagospodarowanie centrum miejscowości - budowę świetlicy wiejskiej i remont dwóch
boisk sportowych w miejscowości Biała Góra”.
Trwa weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi” złożonego podczas naboru ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013.
W dniu 11 lipca br. złożono I uzupełnienia do wniosku, w dniu 24 sierpnia 2012
złożono II uzupełnienia do wniosku.
Projekt pn.: „Czas na sport, czas na zdrowie – przebudowa boisk sportowych w
miejscowości Piekło”.
Trwa weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania
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pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” złożonego podczas naboru
ogłoszonego przez LGD Kraina dolnego Powiśla w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
W dniu 3 lipca br. złożono I uzupełnienia do wniosku, w dniu 13 sierpnia 2012
złożono II uzupełnienia do wniosku.
7. Projekt pn.: „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”.
Trwa weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi” złożonego podczas naboru ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013.
W dniu 3 lipca br. złożono I uzupełnienia do wniosku, w dniu 13 sierpnia 2012
złożono II uzupełnienia do wniosku.
8.
Projekt pn.: „Gmina Sztum w historii mówionej – organizacja spotkań osób starszych
oraz wydanie albumu”.
Trwa weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „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” złożonego podczas naboru ogłoszonego przez LGD Kraina
Dolnego Powiśla w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013.
W dniu 13 sierpnia 2012 złożono pierwsze uzupełnienia do wniosku.
9.
Projekt pn.: „Witryna wiejska Gminy Sztum – portal aktywizujący społeczność lokalną
oraz
promujący tereny Gminy Sztum – utworzenie portalu internetowego oraz
przeprowadzenie kampanii promocyjnej nowo utworzonego portalu”.
Trwa weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „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” złożonego podczas naboru ogłoszonego przez LGD Kraina
Dolnego Powiśla w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013.
W dniu 6 sierpnia 2012 złożono I uzupełnienia do wniosku o przyznanie pomocy.
W dniu 23 sierpnia br. wpłynęły II uzupełnienia do złożonego wniosku o przyznanie
pomocy, obecnie trwają prace związane z uzupełnieniami/wyjaśnieniami.
10.
Projekt pn.: „Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji poprzez remont i doposażenie
biblioteki wiejskiej w Postolinie”.
Trwa weryfikacja wniosku o płatność dla operacji zrealizowanej w ramach Programu
rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
W dniu 23 lipca br. złożono I uzupełnienia, w dniu 13 sierpnia br. złożono II
uzupełnienia.
11.
Projekt pn.: „Aktywizacja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez poprawę
infrastruktury sportowej: remont budynku szatni, ogrodzenia oraz płyty boiska w
Gościszewie, remont ogrodzenia oraz budowa szatni przy stadionie wiejskim w
Czerninie”.
W dniu 26 lipca 2012 roku przekazano na konto Urzędu dofinansowanie w wysokości
241 389,00 zł.
12. Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola –
etap III”.
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13.

14.

15.

16.

W dniu 08.08.2012r. złożony został w Departamencie Programów Regionalnych
Urzędu Marszałkowskiego II wniosek dot. przebiegu realizacji projektu za okres od
17.05.2012r. do 07.08.2012r.
Projekt pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie”.
W dniu 31.07.2012r. wpłynęły I uzupełnienia do złożonego wniosku o przyznanie
pomocy.
Dnia 13.08.2012r. w Urzędzie Marszałkowskim w Departamencie Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich złożono wyjaśnienia w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości
i uzupełnienia braków.
W dniu 7 sierpnia br. ustawiono 2 wolnostojące infomaty na terenie Sztumu – jeden na
Placu Wolności, drugi przy budynku tut. Urzędu. W chwili obecnej konfigurowane
jest połączenie pomiędzy infomatem, siecią internetową i Urzędem Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego.
Została przygotowana, zawarta z Telewizją Polską SA umowa na wykonanie 10 min.
reportażu pt. „Dni Ziemi Sztumskiej” i umowa licencyjna pozwalająca na emisję
wykonanego reportażu w dn. 18.09.2012r. oraz dodatkowo minimum czterokrotnie w
terminie czterech tygodni od daty pierwszej emisji.
Została przygotowana i zawarta umowa z Firmą TV Malbork w zakresie sporządzania
materiałów filmowych promujących Miasto i Gminę Sztum (nagrywaniu dźwięku i
obrazu).

W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych:
1. Ochrona Zdrowia: przygotowanie i zorganizowanie przy współpracy z firmą Plus
Pharma bezpłatnych badań urologicznych z zakresu profilaktyki raka prostaty, które
odbędą się pod koniec września 2012r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum.
2. 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 oraz przyjęcie
sprawozdania częściowego z realizacji zadania złożonego przez Ludowy Klub
Sportowy „Powiśle” Czernin .
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 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.
4. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn.:
1) „Zadbajmy o siebie, razem możemy więcej – cykl warsztatów i przedsięwzięć
aktywizujących i integrujących lokalne społeczeństwo”,
2) „Aktywne wakacje – cykl festynów oraz zabaw dla dzieci i młodzieży”
3) „Sztuka rękodzieła – kluczem do integracji, czyli cykl warsztatów integrujących
lokalne społeczeństwo” – projekt zakończony, we wrześniu zostanie złożony
wniosek o płatność,
4) „Gotuj i żyj zdrowo – cykl warsztatów kulinarnych aktywizujących
i
wzmacniających więzi społeczne poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w
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Sztumskiej Wsi” – realizacja projektu nastąpi we wrześniu, obecnie został
ogłoszony nabór poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej
www.sztum.pl oraz partnera projekty www.scksztum.pl
5. Złożenie w dniu 26 lipca 2012r. pierwszych uzupełnień do wniosków o płatność
zakończonych projektów:
1) „Integrowanie poprzez wspólne haftowanie – cykl warsztatów integrujących
lokalne społeczeństwo”, koszt całkowity realizacji 7.100,00 zł, wnioskowana
kwota dofinansowania 4.970,00 zł,
2) „Oby nam się lepiej żyło – cykl warsztatów kulinarnych aktywizujących
i integrujących lokalne społeczeństwo”, koszt całkowity realizacji 14.022,94 zł,
wnioskowana kwota dofinansowania 8.499,00 zł.
6. Zakończono weryfikację wniosku o płatność ostateczną projektu pn.: „Integrowanie
poprzez wspólne haftowanie – cykl warsztatów integrujących lokalne społeczeństwo”
oraz zostało przekazane ARiMR zlecenie płatności na kwotę 4.970,00 zł.
SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE SZTUMSKIGO CENTRUM KULTURY
01.07. – 30.08.2012r.
06.07. piątek
* próba Orkiestry Dętej
07. 07. sobota
* 15:00 – II Festiwal Teatrów Ulicznych
09.07. poniedziałek
* 11:00 – otwarcie Turnieju Drużyn Podwórkowych
13.07. piątek
* 18:00 – próba Orkiestry Dętej
14.07. sobota
* 19:00 – koncert zespołu By The Way (Plac Wolności w Sztumie)
15.07. niedziela
* festyn w Gronajnach (w ramach cyklu Aktywne Wakacje)
19.07. czwartek
* zakończenie Turnieju Drużyn Podwórkowych
21. 07. sobota
* 18:00 – Noc Bluesowa (plaża miejska w Sztumie)
27.07. piątek
* 17:00 – wernisaż poplenerowy „Sztumskie prezentacje”
28.07. sobota
* festyn w Piekle (w ramach cyklu Aktywne Wakacje)
29.07. niedziela
* obchody 90 Rocznicy Powstania Związku Polaków w Niemczech
* 18:45 – koncert organowy Ireneusza Wyrwy (kościół św. Anny)
03.08. piątek
* 9:00 – losowanie grup oraz otwarcie Turnieju Siatkówki Plażowej
* 10:00 – 12:00 –pokaz firmy Ogród Zdrowia
04.08. sobota
* 19:00 – koncert zespołu Świt Żywych Muzyków (Plac Wolności)
* zakończenie Turnieju Siatkówki Plażowej
05.08. niedziela
* 16.00 – festyn Węgry
07.08. wtorek
* 15:30 – 19:00 – próba Teatru 3.5
09.08. czwartek
* 15:30 – 19:00 – próba Teatru 3.5
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10.08. piątek
* 18:00 – 21.00 – próba Orkiestry Dętej
11.08. sobota
* 19:00 – koncert zespołu Retro Voice (Plac Wolności)
12.08. niedziela
* 10:00 – 17:00 – pokaz firmy Pekatex Comfort
13.08. poniedziałek
* 15:30 – 18:00 – próba Teatru 3.5
14.08. wtorek
* Festyn Waplewo (Maksymilianki)- wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego
* 15:30 – 19:00 – próba Teatru 3.5
16.08. czwartek
* 15:30 – 19:00 – próba Teatru 3.5
18.08. sobota
* 19:00 – koncert zespołu Ras Paddy & The Rockas (Plac Wolności)
20.08. poniedziałek
* 15:30 – 18:00 – próba Teatru 3.5
21.08. wtorek
* 15:30 – 19:00 – próba Teatru 3.5
22.08. środa
* 10:00 – 13:00 – pokaz firmy Marketing Medicor
23.08. czwartek
* 15:30 – 19:00 – próba Teatru 3.5
24.08. piątek
* 18:00 – zwiedzanie siedziby bractwa, 19:00 – koncert Liarman (w ramach obchodów Turnieju
Rycerskiego)
25.08. sobota
* 11:00 – 21.00 – Turniej Rycerski (zakończony Inscenizacją w fosie zamkowej o 21:00)
26.08. niedziela
* 12:00 – Zwiedzanie Sztumu, IV Piknik Historyczny (w ramach obchodów Turnieju Rycerskiego)
* 19:00 – koncert Ej-Pi-Ej (Plac Wolności)
27.08. poniedziałek
* 15:30 – 18:00 – próba Teatru 3.5
28.08. wtorek
* 13:30 – 22:00 – pokaz firmy Welmax
* 15:30 – 19:00 – próba Teatru 3.5
30.08. czwartek
* 15:30 – 19:00 – próba Teatru 3.5

Burmistrz Sztumu
Leszek Tabor
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