INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XXIV sesja Rady Miejskiej
z dnia 29 października 2012 roku)
W okresie międzysesyjnym odbyła się XXII sesja Rady zwołana na mój wniosek, na
której nie przedstawiałem Radzie informacji z działalności międzysesyjnej
Pod obrady dzisiejszej sesji przygotowałem 12 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. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na
podstawie Porozumienia Nr DPS/477/2012 o wsparcie realizacji zadania
publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie
Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie” z dnia 1 lutego 2011 r. zatwierdzonego przez Pana
Jarosława Dudę Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
zawarte w dniu 21.08.2012 r. w Warszawie – Edycja 2012 przyznano dotację w
kwocie 11.200 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod tytułem
„Stop Przemocy w rodzinie w Mieście
i Gminie Sztum”,
b) w rozdz. 85206 „Wsparcie rodziny” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.213.2012.KK z dnia 12.09.2012 r.
decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 75/213/2012 z dnia 12 września 2012r.
zwiększono plan dotacji celowej budżetu państwa o kwotę 3.806 zł na
dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”
wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu
rodziny i systemu pieczy zastępczej.
c) w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.257.2012.KK z dnia 24.08.2012 r.
decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 65/257/2012 z dnia 20 sierpnia 2012r.
zwiększono plan dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) na łączną
kwotę 8.550 zł, w tym z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków
stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
d) w rozdz. 85295 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.239.2012.KK z dnia 17.08.2012 r.
decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 62/239/2012 z dnia 14 sierpnia 2012r.
zwiększono plan dotacji w kwocie 39.000 zł, z rezerwy celowej budżetu państwa
(poz.27) 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.).
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II. Przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej kwotę 31.800 zł
do działu:
1) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała
działalność” kwotę 18.380 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań na sfinansowanie przeniesienia kamery monitoringu
wizyjnego z terenu rekreacyjnego na teren bulwaru przy plaży miejskiej i
uregulowanie gospodarki wodno-gruntowej na terenie rekreacyjnym,
2) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i
opieka nad zabytkami” kwotę 13.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań na wykonanie remontu murów
zamkowych na wjeździe do zamku.
III. Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami wydatków, w grupach i między
grupami wydatków, oraz między paragrafami w dziale:
1) 600 „Transport i łączność” z rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”
z wydatków bieżących – dotacji na zadania bieżące kwotę 30.000 zł
do rozdz.
60016 „Drogi publiczne gminne” na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań na remont chodnika gminnego
przyległego do remontowanej drogi powiatowej ul. Morawskiego w Sztumie, oraz
w tym rozdziale, w wydatkach bieżących z wydatków związanych z realizacją ich
statutowych zadań kwotę 600 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na
sfinansowanie wynagrodzenia za przygotowanie dokumentacji,
2) 750
„Administracja
publiczna”
rozdz.
75023
„Urzędy
gmin”
z wydatków bieżących, w tym związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę
6.000 zł na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zakup serwera wraz z systemem
operacyjnym”, w celu zabezpieczenia środków na zakup serwera,
3) 852 „Pomoc społeczna”:
a) w rozdz. 85206 „Wspieranie rodziny” w wydatkach bieżących, jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 8.642 zł, na
wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane na sfinansowanie
asystenta rodziny na umowę zlecenie,
b) w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
w wydatkach bieżących jednostek budżetowych , w tym:
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 611 zł, między
paragrafami, w ramach zadań zleconych,
b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4.500 zł, między
paragrafami w ramach zadań zleconych,
c) z rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe” z wydatków bieżących jednostek budżetowych, w tym ze
świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 34.667 zł, do rozdz. 85295 „Pozostała
działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych, na świadczenia na rzecz
osób fizycznych w celu zabezpieczenia udziału środków własnych (nie mniej niż
40%) w kosztach realizacji Programu „Pomoc państwa
w zakresie
dożywiania” zgodnie z zawartym Porozumieniem z 20 stycznia 2012 roku,
d) w rozdz. 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” w wydatkach bieżących, jednostek
budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 4.500 zł, na
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań na sfinansowanie składek PFRON, oraz z tego rozdziału z wydatków
bieżących, jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
kwotę 336 zł, do rozdz. 85206 „Wsparcie rodziny” na wydatki bieżące, jednostek
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budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na sfinansowanie
zatrudnienia asystenta rodziny na umowę zlecenie.
4) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdz. 85395 „Pozostała
działalność” w wydatkach bieżących, w tym: na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w
ramach projektu POKL pn.:
a) „Wczoraj dziś jutro” kwotę 5.600 zł między paragrafami, na zabezpieczenie
przewidywanych wydatków w ramach w/w projektu,
b) „Równy start w przyszłość” kwotę 7.647 zł z wydatków bieżących na wydatki
majątkowe, w celu zabezpieczenia środków na zakup komputerów, oraz między
paragrafami wydatków kwotę 710 zł,
5) 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w
zakresie kultury”;
a) 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 250 zł, między paragrafami
wydatków na realizację tego projektu,
b) w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, w tym z wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych kwotę 1.800 zł, i z wydatków związanych z realizacją ich
statutowych zadań kwotę 3.783 zł 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.: „Gmina Sztum w historii mówionej – organizacja spotkań osób starszych oraz
wydanie albumu”. W związku z podpisaną umową o dofinansowanie tego projektu.
II. W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI,
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
W okresie sprawozdawczym:
Miasto i Gmina Sztum jest w trakcie przygotowywania strategii rozwoju Miasta i Gminy
Sztum na lata 2012 – 2020.
Zawarto umowy notarialne dotyczące:
- sprzedaży pięciu lokali mieszkalnych na rzecz najemców za cenę 91176,60 zł po
zastosowaniu 70 % bonifikaty.
- Zawarto dwie umowy notarialne dotyczące zamiany z osobami fizycznymi, gruntów
położonych w miejscowości Gronajny mające na celu uregulowanie faktycznego stanu
władania gruntami pod drogami o kategorii dróg lokalnych. W wyniku zamiany dokonano
nabycia gruntu o pow. 0,3617 ha i jednocześnie sprzedano grunt gminny o takie samej
powierzchni. W związku z różnicą wartości zamienianych nieruchomości na konto gminy
wpłynęła kwota dopłaty w wysokości 2529 zł.
W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano oddania w użytkowanie wieczyste
nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Sztumie przy ul. Chopina 27 A.
Nabywcami ustalono poprzednich użytkowników wieczystych, którym prawo użytkowania
wieczystego wygasło z upływem 50 letniego terminu ustalonego w umowie notarialnej
zawartej w latach 60 tych. Wyłonionemu nabywcy zaliczono na poczet nabycia budynków
przysługujące mu wynagrodzenie za istniejące budynki w dniu wygaśnięcia prawa
użytkowania wieczystego.
Po otrzymaniu w dniu 2410.2012 r. interpretacji podatkowej - Rozpoczęto wypłaty
wynagrodzeń za budynki istniejące na gruncie w dniu wygaśnięcia użytkowania wieczystego
byłym użytkownikom wieczystym, którzy faktycznie z nich nie korzystają i tym którzy
wydali gminie nieruchomości w związku z wygaśnięciem prawa własności budynków
istniejących na gruncie w dniu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego.
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Kwota wynagrodzeń przewidziana do wypłaty w br. wyniesie 372 tys. złotych. Ogłoszono
przetargi dotyczące sprzedaży:
- czterech działek budowlanych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne położone przy ul. Spokojnej i Konopnickiej w Sztumie.
Termin przetargu wyznaczono na 09.11.2012 r.
- oraz na sprzedaż działek przy Czarnieckiego – Spokojnej (po byłym CPN) pod zabudowę
usługową i mieszkaniową wielorodzinną.
Termin III przetargu wyznaczono na dzień 23 listopada 2012 r.
Dokonano wyceny wszystkich nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste w celu
zaktualizowania opłat z tego tytułu. Do końca roku wszyscy użytkownicy wieczyści, którzy
nie otrzymali wypowiedzeń opłat w zeszłym roku otrzymają je do końca roku bieżącego.
Wydano:
100 decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych na kwotę 22.538,35 zł
Łącznie w miesiącu październiku udzielono pomocy 413 rodzinom w formie dodatku
mieszkaniowego w wysokości 85.009 zł
Wydano 51 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w studium i miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego oraz 11
decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,
Wszczęto: 21- postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego,
Umowa na rondo do 31.03.2013 r.
Weryfikacja dokumentacji na stadion miejski.
III. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU:
I. Zadania w toku realizacji:
1. Remont ul. Plebiscytowej w Sztumie, zadanie wykonuje wybrane w drodze przetargu
nieograniczonego Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GOJA Marcin Ostrowski
z Grudziądza, koszt robót wyniesie 45 701,88zł, termin wykonania ustalono do 12.12.2012 r.
Nadzór nad robotami sprawuje Jerzy Cieszko Usługi Ogólnobudowlane Budownictwo Ogólne
i Lądowe Malbork, koszt usługi ustalono na 1 230,00zł.
2. Zlecono opracowanie dokumentacji na:
2.1 Zaprojektowanie odwodnienia terenu byłej fosy staromiejskiej,
2.2 zaprojektowanie utwardzenia części terenu pomiędzy chodnikami w parku w Gościszewie
II. Zadania zakończone
1. Podniesie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach
Gościszewo i Węgry,
Zadanie wykonało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe BUD EKO z Kwidzyna, zadanie wykonano w terminie, łączny koszt
wyniósł 151 558,82zł, zadanie odebrano w dniu 27.08.2012 r., było realizowane w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju”.
2. Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagiełły w Sztumie
Zadanie wykonało wyłonione w drodze rozeznania cenowego Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowe BUD EKO z Kwidzyna, zadanie odebrano w dniu 17.10.2012r., zakres robót
obejmował: wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
brukowej oraz humusowanie skarpy z obsianiem, koszt robót wyniósł 40 590,00zł, nadzór
nad zadaniem pełnił Jerzy Cieszko Usługi Ogólnobudowlane Budownictwo Ogólne i Lądowe
Malbork, koszt usługi wyniósł 1 968,00zł.

4|S t r o n a

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

3. Zagospodarowanie terenu poprzez usytuowanie urządzeń siłowo-rekreacyjnych na terenie
rekreacyjnym, na działce nr 4 obręb geodezyjny nr 3 Sztum w ramach bulwaru nad jeziorem
Sztumskim.
Zadanie wykonało wyłonione w drodze rozeznania cenowego Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe ZAMA z Torunia za cenę 48 216,00zł
Zamontowano 11 urządzeń siłowo-rekreacyjnych.
4. Odebrano następujące dokumentacje projektowe:
4.1. „Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Górki na dz. Nr 148/79”, wartość
kosztorysowa robót – 11 575,71zł
4.2. „Szkatułę czasu” wartość kosztorysowa – 30 018,26zł.
4.3. Remont murów zamkowych - wartość kosztorysowa robót – 12 080,56zł
III. Zamówienia publiczne
1. Ogłoszono przetargi na n/w zadania:
1.1. 08.10.2012 - roboty budowlane - Montaż autonomicznych punktów świetlnych wraz
oprzyrządowaniem zasilanych z odnawialnych źródeł w gminie Sztum, termin składania
ofert wyznaczono do 23.10.2012, w postępowaniu złożono 5 ofert, Komisja przetargowa
bada oferty.
1.2. 23.10.2012 - roboty budowlane - Zakup i montaż lamp Solarowych na terenie Miasta i
Gminy Sztum cz. II , termin składania ofert wyznaczono do 06.11.2012,
2. Zakończono postępowania przetargowe na:
2.1. roboty budowlane - Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez
zagospodarowanie Centrum wsi w Postolinie, w dniu 4.10.2012r. wybrano wykonawcę robót
Konsorcjum: TOSIA Sp. z o.o. Dzierzgoń-l Lider, Bazalt Sp. z o.o. Waplewo Wielkie Partner
Cena wybranej oferty: 79.063,87 zł
2.2. roboty budowlane - Remont ulicy Plebiscytowej w Sztumie na odcinku obejmującym
działkę nr 600 obręb II miejscowość Sztum, w dniu 4.10.2012 wybrano wykonawcę robót
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GOJA Marcin Ostrowski z Grudziądza,
Cena wybranej oferty: 45.701,88zł
2.3 roboty budowlane - Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym
Sztumskie Pole na działkach nr 176/2, 177/1, 177/4, 177/5, 177/6, 177/7, 177/8, 217/1, 217/2,
217/3, 218/2, 218/5, 218/6, 218/7, 179/2, w dniu 18.10.2012r. wybrano wykonawcę robot:
,,ROMAR" Reszczyńscy spółka jawna Rokocin 2a,83-200 Starogard Gdański,
Cena wybranej oferty: 134 535,83zł
3. Trwają czynności nad przygotowaniem postępowań przetargowych na zadania:
3.1. Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z
przyległymi murami – roboty budowlane,
3.2. rozbudowa monitoringu Bulwaru – roboty budowlane
3.3.
Kanalizacja sanitarna dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III (zaprojektuj i
wybuduj)
IV. Postępowania do 14 tys. EURO na wyłonienie wykonawcy na:
1.1. Remont murów zamkowych – roboty budowlane, skierowano zapytanie ofertowe do
dwóch wykonawców, termin składania ofert wyznaczono do 31.10.2012 r.
IV. W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I SPRAW
OBYWATELSKICH:
W zakresie ochrony środowiska:
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1. Wydano 12 decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości
prywatnych na terenie Gminy Sztum;
2. Wydano decyzję odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla budowy
elektrowni wiatrowej w Koślince na działce nr 87/6;
3. Wydano decyzję odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla budowy
elektrowni wiatrowej w Koślince na działce nr 187/5;
4. Wydano postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia realizowanego przez Elita Sp. z o.o.,
polegającego na uruchomieniu nowej linii lakierowania mebli i budowy magazynu
wysokiego składowania;
5. Prowadzonych jest 13 postępowań w zakresie wydanie decyzji określających
środowiskowe uwarunkowania, na różnych etapach;
6. W dalszym ciągu trwają prace związane z opracowaniem , projektów uchwał w tym
regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie oraz prowadzone są spotkania i
rozmowy
z przedsiębiorcami którzy prowadzą działalność związaną z obsługą
mieszkańców w zakresie odbiory odpadów w celu przygotowania materiałów do
naliczenia opłaty za odpady uwzględniające przepisy, które będą obowiązywały w 2013
roku .
W zakresie efektywności energetycznej :
1. prowadzone są analizy umów dostarczanych przez Energę Obrót , podpisano umowę z
Energią Oświetlenie na utrzymanie i konserwację sieci oświetleniowej skojarzonej .
Został opracowany projektu założeń planu zaopatrzenia gminy Sztum w ciepło energie
elektryczna i paliwa gazowe dla miasta i gminy Sztum .
2. Przeprowadzono przetarg dotyczący zakupu i montażu 16 sztuk lamp hybrydowych i 7
lamp solarnych , które zostaną zlokalizowane na terenie gminy Sztum. Dokonano
montażu 4 wiaty przystankowe w tym w m. Sztumska Wieś ZR , Postolin, Ramzy i
Cygusy
W sprawach infrastruktury technicznej ,
1. trwa realizacja umowy związanej z
remontami bieżącymi dróg gminnych i
wewnętrznych.
2. Trwają przygotowania do przetargu na zimowe utrzymanie dróg w mieście i gminie
Sztum w sezonie 2012-2015.
3. Nastąpiło przekazanie placu budowy na zadanie dot. zagospodarowania Centrum
Postolina, przekazano również plac budowy pod drogę z FOGR w Sztumskim Polu dla
wykonawcy zadania.
4. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci drogowej wraz z
oświetleniem ulicznym dróg gminnych z drogą krajową ul. Osińskiego, Pl. Wolności, ul.
Młyńskiej ul. Jagiełły
5. opracowano dokumentację projektową na remont ulicy Reymonta w Czerninie w ramach
schetynówek , trwają prace przygotowawcze do przygotowania przetargu na przebudowę
osiedla Parkowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz prace związane z
przygotowaniem do przetargu na
przebudowę dróg w Sztumie tj. m.in.: ul.
Wojciechowskiego, Słonecznej , Radosnej i pozostałych ulic przyległych.
We wrześniu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród laureatom
IX konkursu „ Piękne Miasto i Wieś Dziełem Mieszkańców” w Gminie Sztum w roku 2012.
w trakcie Gminnych Dożynek w sołectwie Gościszewo.
odbyło się zebranie z sołtysami m.in. na spotkaniu zostały przedstawione propozycje
podziału Miasta i Gminy Sztum na okręgi wyborcze jednomandatowe.
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Złożono 101 wniosków w terminie od 1do 30 sierpnia 2012 r na zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę
222691,85 złotych. W miesiącu wrześniu zostały wydane decyzje na zwrot akcyzy za II
półrocze br. Pieniądze wypłacane będą w terminie do 30 października 2012 r.
Trwają prace związane ze świadczeniem usług w zakresie: „Konserwacji bieżącej i
gruntownej urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz cieku Rów Biały.
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 rozpoczęła się realizacja Programu aktywności lokalnej
„Razem – lepiej – więcej” 8 uczestników projektu wzięło udział w spotkaniu z doradcą
zawodowym i psychologiem. Obecnie prowadzone są warsztaty z animatorem lokalnym,
w tym dotyczące spółdzielczości socjalnej. Na zakończenie tych warsztatów planowany
jest wyjazd uczestników do wybranej, dobrze prosperującej na terenie naszego
województwa, spółdzielni socjalnej.
W środowisku 3 uczestników projektu (rodzin dysfunkcyjnych) kontynuuje pracę asystent
rodziny, finansowany ze środków EFS. Dodatkowego asystenta rodziny Ośrodek zatrudnił
przy wsparciu środków z pozyskanej dotacji z MPiPS. Został on skierowany do 10 rodzin
borykających się z problemami opiekuńczo- wykowawczymi i/lub uzależnieniami. 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%).
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaakceptował I wniosek o płatność
złożony w ramach projektu systemowego.
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
rozpoczęła się realizacja zaplanowanych działań.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie – w okresie międzysesyjnym odbyło się
kolejne posiedzenie GZI; do Przewodniczącej GZI wpłynęły 2 Niebieskie karty;
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powołano 15 grup roboczych w celu podjęcia działań na rzecz rodzin, w których pojawiło
się zjawisko przemocy.
3. Konkurs ofert w ramach Rządowego programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na
lata 2012-2013 – w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Aktywny Czernin” i SCK
pozyskano 44.200 zł dotacji na realizację projektu „Aktywny senior to zdrowy senior”.
4. Żywność z Banku Żywności w Tczewie – pozyskano 13,084 tony żywności, która została
rozdysponowana wśród 416 rodzin kwalifikujących się do tej formy wsparcia.
5. Ogólnopolska zbiórka żywności „Podziel się posiłkiem” – w dniach 28 – 29.09.2012 r.,
przy wsparciu wolontariuszy z Zespołu Szkół w Sztumie i Gimnazjum Nr 1 w Sztumie
oraz lokalnych sklepów zebrano 516 kg żywności i innych artykułów na rzecz
potrzebujących. Artykuły ze zbiórki trafiły w formie paczek do 23 rodzin wielodzietnych,
dotkniętych ubóstwem.
6.

Sztumski Dzień Dziecka Utraconego – 13 października b. (w nawiązaniu do
obchodzonego w Polsce w dniu 15 października Dnia Dziecka Utraconego) –
zorganizowano uroczystą mszę świętą i pochówek nienarodzonych dzieci na cmentarzu w
Sztumie w mogiłce „Pamięci dzieci utraconych” (zorganizowanej w roku 2011).

7.

Przyjmowano wnioski oraz wydawano decyzje dot. świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych. W przedmiotowych sprawach przyjęto 844 wnioski, wydano 394
decyzje administracyjne.
W sierpniu br. rozpoczął się nowy okres zasiłkowy w tzw. funduszu alimentacyjnym –
przyjmowane były wnioski na nowy okres świadczeniowy 10/2012 – 09/2013; w we
wrześniu br. rozpoczął się natomiast nowy okres zasiłkowy w tzw. świadczeniach
rodzinnych - przyjmowano wnioski na nowy okres świadczeniowy 11/2012 – 10/2013.
Liczba osób uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 172 rodziny, natomiast
świadczenia rodzinne wypłacane są dla 1357 rodzin.
Od listopada br. (po 8 latach!) zmieniły się nieznacznie (o 35 zł – 40 zł) kryteria
dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłków rodzinnych
(wzrost o 9 – 17 zł).
8. W okresie międzysesyjnym wydano 563 decyzje administracyjne w zakresie świadczeń
pomocy społecznej, z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało 419 rodzin (1104 osoby w
rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystały 244 rodziny (917 osób w rodzinie).
Od października br. (po 6 latach!) zmieniły się nieznacznie (o 65 zł – 105 zł) kryteria
dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej oraz wysokość niektórych
świadczeń, np. zasiłku stałego (z 444 zł do 529 zł) – w tej sprawie Rada Miejska podjęła
stanowisko.
Przeprowadzono ogółem 423 wywiady środowiskowych, podpisano i wdrożono 48
nowych kontraktów socjalnych.
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 75 rodzin (130 osób).
9. Prace nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Sztum 2012 – 2020 – pracownicy Ośrodka
uczestniczą w bieżących pracach nad Strategią.
10. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie.
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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).
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:
od dnia 1 września kontynuowano realizację zajęć specjalistycznych dla dzieci m.in.
zajęcia dla uczniów z trudnościami w pisaniu i w czytaniu, z trudnościami w
zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne, gimnastykę
korekcyjną, zajęcia terapeutyczne,
złożono wniosek o płatność za okres od 01.07 do 30.09.2012 roku;
w okresie od 10 września do 5 października przeprowadzono rekrutację uzupełniającą
uczestników i uczestniczek zajęć.
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 sprawozdawczym:
od dnia 1 września kontynuowano realizację zajęć pozalekcyjnych m.in. z fizyki,
matematyki, w bloku naukowo-technicznym, z technologii informacyjnej, języków
obcych, języka ojczystego i dydaktyczno-wyrównawczych;
złożono wniosek o płatność za okres od 01.07 do 30.09.2012 roku;
w okresie od 10 września do 21 września przeprowadzono rekrutację uzupełniającą
uczestników i uczestniczek zajęć.
dostarczono do szkół zestawy sprzętu (w skład zestawu wchodzą: tablice
interaktywne, projektory, laptopy, drukarki, aparaty fotograficzne), wartość sprzętu
160.000 zł;
przeprowadzono postępowanie konkursowe na stanowisko specjalisty ds.
psychologicznych i doradztwa zawodowego. Od 1 października w ramach projektu
zatrudniono psychologa i doradcę zawodowego oraz utworzono w trzech gimnazjach
Szkolne Ośrodki Karier. W ramach tych ośrodków prowadzone są zajęcia
aktywizujące indywidualne i grupowe mające na celu pomoc uczniom w planowaniu
kariery zawodowej i zdobyciu wykształcenia;
prowadzono prace związane z organizacją konkursów wiedzy i wyjazdów
edukacyjnych;
w dniach 18-19 października odbyła się kontrola projektu pod względem zgodności
realizacji projektu z jego założeniami.
3) Trwają prace organizacyjne związane z realizacją projektu WND-POKL.09.01.01-229|S t r o n a
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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. W ramach
projektu zaplanowano utworzenie z dniem 01.01.2013 dwóch oddziałów
przedszkolnych w Piekle i Postolinie. Realizacja projektu rozpocznie się od 01 listopada
2012 roku. Liczba dzieci do 25, apel do sołtysów – dzieci mogą korzystać za darmo, ale
rodzice muszą dowóz zapewnić.
4) Od dnia 19 września kontynuowane są zajęcia nauki pływania dla uczniów klas II i III
szkół podstawowych w ramach programu „Żyj zdrowo i sportowo III” – powszechna
nauka pływania oraz gry i zabawy dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Sztum.
5) W Gimnazjum Nr 1 w Sztumie oraz w Gimnazjum w Czerninie kontynuowana jest
realizacja zajęć pozalekcyjnych organizowanych w ramach projektu „Akademia
Młodych Noblistów”.
6) W Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie realizowano projekt „Jestem cząstką przyrody,
więc o nią dbam” – zajęcia przyrodniczo-ekologiczne dla dzieci z terenu Miasta i
Gminy Sztum. W ramach programu 21 września zorganizowano akcję sprzątanie
świata. Głównym celem akcji było zwrócenie uwagi społeczeństwa na konieczność
ochrony środowiska naturalnego. W dniu 18 października odbyła się wycieczka pn.
Śladami naszych odpadów do oczyszczalni ścieków w Sztumskim Polu i na wysypisko
śmieci w Nowej Wsi. Uczestnicy wycieczki zostali zapoznani z procesem oczyszczania
ścieków oraz sposobami segregacji odpadów.
7) W Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie realizowano projekt „Śladami legend
sztumsko-dzierzgońskich”. W ramach projektu zorganizowano zajęcia przy kamieniu w
Sztumskiej Wsi przypominające historię legend sztumskich oraz wyjazd do Muzeum
Wisły w Tczewie.
8) Wszystkie szkoły podstawowe przystąpiły do realizacji programu edukacyjnego
„Śniadanie daje moc”, którego celem jest zwiększanie świadomości nt. zdrowego
odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka.
2. Bieżąca działalność.
1) W roku szkolnym 2012/2013 wpłynęły 384 wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego z przeznaczeniem na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych. Ponadto
wydano 3 decyzje administracyjne w sprawie przyznania zasiłku losowego dla uczniów,
poszkodowanych przez trąbę powietrzną.
2) W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” w
roku szkolnym 2012/2013 do dyrektorów szkół wpłynęło 206 wniosków o przyznanie
dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu
pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”. Obecnie trwa zwrot rodzicom
uczniów kosztów zakupu podręczników.
3) Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w kształceniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum zgodnie z dyspozycją
art. 70b ustawy o systemie oświaty rozpatrywane są wnioski pracodawców o zwrot
kosztów kształcenia młodocianych pracowników, którzy ukończyli przygotowanie
zawodowe i zdali egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Zostało
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złożonych 18 wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika
młodocianego.
4) Do dnia 30 września przyjmowano wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum za szczególne osiągnięcia w nauce. Wpłynęło łącznie 56
wniosków. Posiedzenie komisji stypendialnej odbyło się 15 października. Na
posiedzeniu dokonano analizy wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.
5) W dniu 11 października w Kino-Teatrze POWIŚLE odbyła się uroczystość podczas
której Burmistrz Miasta i Gminy Sztum oraz dyrektorzy szkół wręczyli nagrody z
okazji Dnia Edukacji Narodowej.
6) Złożono sprawozdanie System Informacji Oświatowej na dzień 30 września niezbędne
do naliczenia subwencji oświatowej na 2013 rok.
7) W Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie w dniu 17 września odbył się apel z
udziałem Sybiraków oraz wyjazd młodzieży i gości na uroczyste obchody Światowego
Dnia Sybiraka w Szymbarku.
8) Dnia 22 września młodzież z Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie wzięła
udział w warsztatach oraz zwiedziła Stocznię Gdańską podczas obchodów
Europejskiego Dnia Solidarności w Gdańsku.
9) Dnia 5 października młodzież z Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II uczestniczyła w
wyjeździe do Muzeum Poczty Gdańskiej na konferencję poświęconą prezentacji
wyjątkowego wspólnego regionalnego wydawnictwa edukacyjnego Muzeum Stutthof i
Instytutu Pamięci Narodowej. Prezentacja była jednym z elementów obchodów
rocznicy Dnia Pamięci Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku oraz oficjalnym
rozpoczęciem regionalnego projektu edukacyjnego „Być Polakiem na Pomorzu 19391945. Historie zwykłych ludzi.”
10) W Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II 16 października zorganizowano Dzień Patrona –
młodzież wzięła udział w uroczystej mszy świętej, apelu i grze edukacyjnej
przybliżającej życie i działalność Jana Pawła II.
11) W październiku Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II zostało zgłoszone do konkursu
organizowanego przez CEO i Komisję Europejską pod hasłem „Bądźmy aktywni
razem”.
12) W miesiącu październiku Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
im. Kubusia Puchatka w Sztumie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Przyjaciele
Dzieci” oraz Centrum Szkoleniowym eduskrypt.pl było organizatorem VII Forum dla
nauczycieli wychowania przedszkolnego w którym udział wzięło ok. 100 uczestników z
Dzierzgonia, Gardei, Gościszewa, Kwidzyna, Malborka, Mikołajek Pomorskich,
Nowego Stawu, Prabut, Sadlinek, Starego Miasta, Starego Pola, Starogardu
Gdańskiego, Tczewa i Sztumu. Tematem przewodnim Forum było „Twórcze
Przedszkole XXI wieku” i podzielone było na części:
I część teoretyczna nt: jak tworzyć i rozwijać przedszkole w XXI wieku.
II część warsztatowa nt.: Edukacja artystyczna elementem diagnozy dziecka, Kołysanki
i teksty relaksacyjne w pracy z dziećmi w przedszkolu, Rodzic sine qua non. Współpraca
rodziców z przedszkolem, Matematyka w metodzie projektów badawczych.
13) W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” wyznaczeni
wolontariusze ze szkół podstawowych i gimnazjum systematycznie odwiedzają grupy
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przedszkolne w Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im.
Kubusia Puchatka w Sztumie w celu głośnego czytania bajek.
14) W ramach współpracy z poradnią – psychologiczno-pedagogiczną w Publicznym
Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie w
dwóch grupach 6-latków odbywają się raz w tygodniu zajęcia prowadzone metodą
ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
15) W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ludzi Starszych w dniu 1 października
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie udali się z wizytą do Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego w Sztumie.
15) W ramach ogólnopolskiej akcji „Młodzi głosują” w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II
w Sztumie oraz w Gimnazjum Nr 2 w Czerninie w październiku odbyły się wybory do
Samorządu Uczniowskiego i Młodzieżowej Rady Gminy.
16) Wszystkie szkoły i placówki przedszkolne włączyły się do akcji „Wielkie
kasztanobranie 2012” mającej na celu ratowanie kasztanowców.
VII. W ZAKRESIE REFERATU PROGRAMÓW POMOCOWYCH, WSPÓŁPRACY
Z ZAGRANICĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI :
1.

2.

3.

4.

Projekt pn.: „Czas na sport, czas na zdrowie – przebudowa boisk sportowych w
miejscowości Piekło”.
W dniu 24.09.2012r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy na
dofinansowanie niniejszego zadania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania
pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 20072013. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 139 098,00 zł, co stanowi 80 %
kosztów kwalifikowanych.
Projekt pn.: „Gmina Sztum w historii mówionej – organizacja spotkań osób starszych
oraz wydanie albumu”.
W dniu 12 września 2012r. złożono II uzupełnienia do wniosku.
W dniu 09.10.2012r. podpisana została umowa przyznania pomocy na operację
z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Projekt otrzymał dofinansowanie w
wysokości 10 270,00 zł, co stanowi 58 % kosztów kwalifikowanych. Projekt nie
uzyskał maksymalnego dofinansowania w wysokości 70 % ze względu na fakt, że
limit pomocy dla Beneficjenta w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” wynosi 100 000,00 zł. Niniejszy projekt był ostatnim składanym przez
Gminę Sztum i otrzymał dofinansowanie do wysokości limitu. Obecnie trwa realizacja
niniejszego projektu.
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”.
W dniu 09.10.2012r. podpisana została umowa przyznania pomocy na operację
z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Projekt otrzymał dofinansowanie w
wysokości
9 173,22 zł, co stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych.
Projekt pn.: „Rowerem po Powiślu – aktywizacja mieszkańców poprzez organizację
cyklu rajdów rowerowych”.
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W dniu 4 września 2012r. złożono w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich II
uzupełnienie dokumentów do 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 27.09.2012r. w Gdańsku podpisana została umowa przyznania pomocy na
realizację niniejszego projektu. Projekt otrzymał dofinansowanie na kwotę 8 076,01
zł, co stanowi 70 % wartości kosztów kwalifikowanych.
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) Urząd Marszałkowski jest w trakcie przygotowywania aneksu zwiększającego poziom
dofinansowania projektu do poziomu 65 % wartości wydatków kwalifikowanych oraz
wydłużającego terminy realizacji projektu. Rzeczowe zakończenie projektu
przesunięto na 14 grudnia 2012r. a finansowe na 31 grudnia 2012r.
Wydłużenie terminu realizacji projektu związane jest z tym, iż Partner - Gmina
Malbork do chwili obecnej nie wykonała swojego zadania w ramach projektu.
Przygotowywany aneks będzie jednocześnie aneksem poprzetargowym, z którego
całkowita wartość realizacji projektu wynosić będzie 13 653 576,60 zł, z czego
wydatki kwalifikowane to 13 523 894,68 zł (w tym Miasto i Gmina Sztum:
10.490.897,96 zł), kwota dofinansowani 8.790.531,54 zł (w tym Miasto i Gmina
Sztum: 6.819.083,69 zł).
2) W dn. 15 października 2012r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
zatwierdził i zweryfikował XI wniosek o płatność (dotyczący jedynie przebiegu
realizacji projektu) za okres od 17.05.2012r. do 07.08.2012r.
3) Obecnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnego wniosku o płatność, tj. XII-go za
okres od 08.08.2012r. do 30.10.2012r.
6.
Projekt pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie”.
W dniu 27.09.2012r. złożono II uzupełnienia/ wyjaśnienia.
Projekt znajduje się na liście operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla
Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Lista zawiera 9
projektów, projekt Miasta i Gminy Sztum znajduje się na 4 pozycji.
Koszty kwalifikowane projektu: 2.098.811,43 zł. Wnioskowana kwota
dofinansowania to 1.000.000,00 zł.
7.
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 3 października 2012r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę
operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla naboru marzec – kwiecień 2012 roku. Na
liście jest 163 projekty, projekt złożony przez Miasto i Gminę Sztum znajduje się na
miejscu 84.
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8.

9.

10.

11.

12.

Koszty kwalifikowane projektu: 583.890,79 zł. Wnioskowany poziom dofinansowania
75%, tj. 437.918,00 zł.
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 października 2012r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę
operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla naboru marzec – kwiecień 2012 roku. Na
liście jest 163 projekty, projekt złożony przez Miasto i Gminę Sztum znajduje się na
miejscu 115.
Koszty kwalifikowane projektu: 273.830,15 zł. Wnioskowany poziom dofinansowania
75%, tj. 205.373,00 zł.
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 18 października 2012r. złożona została do Departamentu Programów
Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego autokorekta XII wniosku o płatność za
okres 26.05.2012r.- 07.08.2012r.
2) Dnia 15 października 2012r. złożony został do Departamentu Programów
Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego XIII wniosek o płatność za okres
08.08.2012r. – 26.09.2012r. na kwotę 77 761,18 PLN.
3) W dniu 27.09.2012r. został zawarty aneks poprzetargowy nr UDA-RPPM.08.01.0200-015/09-03, w którym jednocześnie wydłużono rzeczowe zakończenie projektu
do dn. 31.08.2012r. oraz finansowe zakończenie do dn.29.10.2012r.
Całkowita wartość projektu to: 9.385.385,36 zł
w tym koszty kwalifikowane: 5.821.578,06 zł
poziom dofinansowania: 85 %
kwota dofinansowania: 4.948.341,33zł (w tym Miasto i Gmina Sztum
4.798.750,01zł).
4) W dniu 18.10.2012r. został zawarty aneks nr UDA-RPPM.08.01.02-00-015/09-04,
w którym zostało unormowane finansowanie krajowego wkładu publicznego do
kwot faktycznie poniesionych wszystkich partnerów projektu.
Projekt pn.: „Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum
wraz z przyległymi murami”.
W dniu 01.10.2012r. został złożony I wniosek o płatność za okres od 30.12.2011r. do
01.10.2012r. Obecnie trwa weryfikacja złożonego wniosku.
Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego
Pola- etap III.”
W dniu 08.08.2012r. został złożony II wniosek o płatność (z przebiegu realizacji
projektu) za okres od 17.05.2012r. do 07.08.2012r. W dn. 30.08.2012r. został
zatwierdzony II wniosek o płatność.
Weryfikacja I-go wniosku o płatność została wstrzymana do momentu złożenia
pozwolenia na budowę.
Projekt pn.: „Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji poprzez remont i doposażenie
biblioteki wiejskiej w Postolinie”.
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13.

Zatwierdzony został wniosek o płatność ostateczną. W dniu 11 września 2012 roku na
konto
bankowe tut. Urzędu wpłynęła kwota dofinansowania w wysokości
29 595,00zł.
Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego
Pola”.
W dn. 09.10.2012r. zwrócono się z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego o wyrażenie
zgody na wniesienie aportem nieruchomości i sieci kanalizacji sanitarnej, która
powstała w ramach przyznanej pomocy z gminnego zasobu do Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie.
Obecnie na pismo Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich (UM11-6921-UM1100058/09 DPROW.WI.6090-323/09 z dn.
19.10.2012r.) przygotowywane są dodatkowe wyjaśnienia/uzasadnienia dotyczące
przeniesienia prawa własności/posiadania nabytych dóbr objętych operacją na
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie.

W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych:
1. Ochrona Zdrowia: w dniu 25 września 2012r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie
odbyły się bezpłatne badania urologiczne z zakresu profilaktyki raka prostaty
zorganizowanie przy współpracy z firmą Plus Pharma. Z badań skorzystało 48
mężczyzn.
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.
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) „Gotuj i żyj zdrowo – cykl warsztatów kulinarnych aktywizujących i
wzmacniających więzi społeczne poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w
Sztumskiej Wsi”,
3) „Dzień ziemniaka- festyn integrujący lokalne społeczeństwo”.
5. Złożenie w dniu 25 września 2012r. wniosków o płatność zakończonych projektów:
1) „Sztuka rękodzieła – kluczem do integracji, czyli cykl warsztatów integrujących
lokalne społeczeństwo”. Koszt całkowity realizacji 7 096,82 zł, wnioskowana
kwota dofinansowania 4 967,77 zł.
2) „Aktywne wakacje – cykl festynów oraz zabaw dla dzieci i młodzieży”. Koszt
całkowity realizacji 10 521,78 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 6 561,37zł.
6. W dniu 17 sierpnia 2012r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich poinformował Miasto i
Gminę Sztum o zakończonej weryfikacji wniosku o płatność i przekazaniu zlecenia
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płatności na kwotę 4 970,00 zł dotyczącą zrealizowanego projektu „Integrowanie
poprzez wspólne haftowanie – cykl warsztatów integrujących lokalne społeczeństwo”.
Koszt całkowity realizacji 7 100,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 4
970,00zł.
7. W dniu 18 września 2012r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich poinformował Miasto i
Gminę Sztum o zakończonej weryfikacji wniosku o płatność i przekazaniu zlecenia
płatności na kwotę 8 499,00 zł dotyczącą zrealizowanego projektu „Oby nam się lepiej
żyło – cykl warsztatów kulinarnych aktywizujących i integrujących lokalne
społeczeństwo”. Koszt całkowity realizacji 14 022,94 zł, wnioskowana kwota
dofinansowania 8 499,00zł.
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIE CENTRUM KULTURY
W Kinie jest bardzo duża frekwencja na filmach.
01.09. sobota
14:00 – festyn w Czerninie (zakończenie lata)
06.09. czwartek
17:00 – wykład Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej
07.09. piątek
DNI ZIEMI SZTUMSKIEJ
17:00 – turniej brydża
18:00 – wernisaż Moniki Faron i Katarzyny Parafiniuk
08.09. sobota
DNI ZIEMI SZTUMSKIEJ
10:00 – turniej szachowy
09.09. niedziela
DNI ZIEMI SZTUMSKIEJ
10.09. poniedziałek
11:00 – 19:00 – Perfect Live (pokaz)
15.09. sobota
13:00 – dożynki gminne w Gościszewie
21.09. piątek
18:00 – premiera spektakl „Święto wody” i „Małe oczy” Teatru 3,5 (reż. M. Kurkiewicz)
28.09. piątek
zjazd absolwentów (Zespół Szkół w Sztumie)
29.09. sobota
zjazd absolwentów (Zespół Szkół w Sztumie)
01.10. poniedziałek
11:00 – 12:00 – ANIMO
18:00 – 18:50 - ANIMO
02.10. wtorek
11:00 – 12:00 – ANIMO
15:00 – 18:00 – warsztaty Klubu Plastyka
17:00 – rozpoczęcie roku akademickiego UTW
05.10. piątek
17:00 – promocja kwartalnika „Prowincja”
06.10. sobota
Dzień ziemniaka
07.10. niedziela
11:00 – 12:00 – ANIMO
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18:00 – 19:00 – ANIMO
09.10. wtorek
8:10 – wycieczka piesza do Starego Targu dla UTW
15:00 – 18:00 – warsztaty Klubu Plastyka
11.10. czwartek
14:00 – 18:00 – Dzień Nauczyciela
12.10. piątek
17:00 i 19:00 - Teatr Ósmego Dnia: spektakl
13.10. sobota
11:00 – 15:00 – warsztaty: Teatr Ósmego Dnia
14.10. niedziela
11:00 – 15:00 – warsztaty: Teatr Ósmego Dnia
16.10. wtorek
15:00 – 18:00 – warsztaty Klubu Plastyka
16:00 – zajęcia muzyczne dla UTW
15:00 – warsztaty fotograficzne dla UTW (w Medyku, ul. Reja)
8:20, 10:00, 11:30 – Katolicki Teatr Edukacji: spektakl
19.10. piątek
UMiG – podsumowanie projektu
20.10. sobota
10:00 – przedszkole im. Kubusia Puchatka: konferencja
18:00 – spektakl: Seks Grupowy czyli Psychoterapia
23.10. wtorek
15:00 – 18:00 – warsztaty Klubu Plastyka
25.10. czwartek
16:00 – warsztaty z rękodzieła dla UTW
19:00 – Powiślanie (pierwsze spotkanie)
26.10. piątek
18.00 - OTWARCIE KINA

Burmistrz Sztumu
Leszek Tabor
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