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 listopada 2012 roku)
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji
24 projekty uchwał i 7 obwieszczeń Rady Miejskiej dotyczących ogłoszenia jednolitych
tekstów uchwał stanowiących prawo miejscowe.
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) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „ Pozostała działalność”:
a) na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.329.2012KK z dnia
18 października 2012r. zwiększono. decyzją Wojewody Pomorskiego Nr
98/329/2012 z dnia 16 października 2012r. plan dotacji celowej na 2012 rok w
kwocie 222.256 zł (§2010). Środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w
ustawie budżetowej na rok 2012 (poz.7) z przeznaczeniem na zwrot części
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie
płatniczym 2012 roku.
b) na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I.
3111.348.2012.KK z dnia 8.11.2012r. zwiększono decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 98/329/2012 z 16 października 2012r. plan dotacji celowej na
2012 rok w kwocie 436 zł (§2010). Środki pochodzą
z rezerwy celowej
zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 (poz.7) z przeznaczeniem na
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na
pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
w drugim okresie płatniczym 2012 roku.
2) 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80195 „Pozostała działalność”
na podstawie
pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I. 3111.388.2012.MS z dnia
12.10.2012r. zwiększono decyzją Wojewody Pomorskiego nr 96/308/2012 z 11
października 2012r. plan dotacji celowej na 2012 rok w kwocie 384 zł (§2030).
Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.10) z przeznaczeniem
na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w
2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
3) 852 „Pomoc społeczna”:
a) w rozdz. 85206 „Wsparcie rodziny” na podstawie decyzji Wojewody
Pomorskiego Nr 106/298/2012 z dnia 24 października 2012r. zwiększono plan
dotacji na 2012 rok w kwocie 3.695 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy
w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
na rok 2012 „Asystent rodziny” (Dz. U. Nr 149, poz.887 z późn. zm.)
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b) w rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej”:
na podstawie decyzji nr 108/326/2012 z dnia 29.10.2012 roku
z
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zwiększono plan dotacji w
kwocie 9.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FBI.3111.346.2012.KK z dnia 30.10.2012 r. zwiększono decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 115/346/2012 z dnia 30.10.2012r. plan dotacji celowej w
kwocie 3.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na
ubezpieczenie zdrowotne,
o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z
dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. nr 175, poz. 1362
z późn. zm.).
c) w rozdz. 85214 „„Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe” na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku:
Nr FB-I.3111.256.1.2012.EK z dnia 15.10.2012 r. zwiększono decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 76.1/256/2012 z dnia 12.10.2012r. plan dotacji na
2012 rok w kwocie 21.900 zł (§2030). Środki pochodzą z rezerwy celowej
budżetu państwa (poz. 25)
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat
zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie
z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z zm.),
Nr FB-I.3111.342.2012.KK z dnia 30.10.2012 r. zwiększono decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 114/342/2012 z dnia 30.10.2012r. plan dotacji na
2012 rok w kwocie 14.000 zł (§2030). Środki pochodzą z rezerwy celowej
(poz. 34) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w
części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147
ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr
175, poz. 1362, z późn. zm.),
d) w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” zwiększono plan na 2012 rok w kwocie 778 zł.
Środki te stanowią prognozowaną kwotę zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (80%) jako instytucji
przekazującej gminie dotację na ich wypłatę.
e) w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
Nr FB-I.3111.258.2012.EK z dnia 12.10.2012 r. zwiększono decyzją Wojewody
Pomorskiego Nr 95/258/2012 z dnia 11 października 2012r. plan dotacji na 2012
rok w kwocie 24.900 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa
(poz. 25) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121
ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr
175, poz. 1362, z późn. zm.),tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł
miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu
pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 roku,
Nr FB-I.3111.674.2012.EK z dnia 02.11.2012 r. zwiększono decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 116/2012 zwiększono plan dotacji na 2012 rok w kwocie 1.140
zł (§2010) z przeznaczeniem na ryczałty wypłacane opiekunom prawnym.
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a) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna
dla uczniów” na podstawie pisma :
a) Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.320.2012.MS z dnia
18.10.2012 r. zwiększono decyzją Wojewody Pomorskiego nr 99/320/2012 z
dnia 17.10.2012r. plan dotacji na 2012 rok w kwocie 9.086 zł (§2030).
Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa
(poz. 26) z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w
ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka
szkolna”.
b) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 25.10.2012 r.
zwiększono zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji Wojewody Pomorskiego
nr 107/338/2012 plan dotacji na 2012 rok w kwocie 92.452 zł (§2030), na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

II. Przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 28.432 zł do działu:
1) 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja” kwotę 5.312 zł na wydatki
bieżące, w tym dotacje na zadania bieżące dla Niepublicznego Gimnazjum w
Sztumie,
2) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla
uczniów” kwotę 23.120 zł na wydatki bieżące ,w tym: świadczenia na rzecz osób
fizycznych, na zabezpieczenie wkładu własnego gminy (20%) na wypłatę stypendiów
socjalnych dla dzieci zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych.
III. Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami wydatków, w grupach i
między grupami wydatków, oraz między paragrafami w dziale:
1) 750
„Administracja
publiczna”
rozdz.
75023
„Urzędy
gmin”
z wydatków majątkowych, z zadania pn. „Zakup samochodu służbowego” kwotę
4.619 zł na zadanie pn. „Zakup oprogramowania antywirusowego” kwotę 3.500 zł
na zakup większej ilości licencji antywirusowych i na zadanie pn. „Zakup serwera
wraz z systemem operacyjnym”, kwotę 1.119 zł, na zakup serwera o zwiększonych
parametrach technicznych,
2) 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.000 zł w MGZO,
3) 852 „Pomoc społeczna”:
1) w rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” w wydatkach bieżących, jednostek
budżetowych w tym wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych kwotę
1.200 zł, do przewidywanych wydatków w ramach zadań zleconych,
2) 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 ze
świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 21.500 zł, na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane, oraz między paragrafami w wynagrodzeniach i składkach od
nich naliczanych kwotę 5.300 zł, w ramach zadań zleconych,
3) w rozdz. 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” w wydatkach bieżących, jednostek
budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 4.600 zł, na
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań kwotę 6.000 zł na sfinansowanie składek PFRON, oraz z tego rozdziału z
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wydatków bieżących, jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych kwotę 336 zł, do rozdz. 85206 „Wsparcie rodziny” na wydatki
bieżące, jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
na sfinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny na umowę zlecenie,
4) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic,
placów i dróg” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z
realizacją ich statutowych zadań;
a) kwotę 4.000 zł do rozdz. 90095 „Pozostała działalność” na wydatki majątkowe
na zadanie pn. „Zakup i montaż świątecznej dekoracji ulicznej” na sfinansowanie
przewidywanych wydatków,
b) kwotę 13.804 zł na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zakup i montaż lamp
solarnych” w ramach funduszu sołeckiego w m. Sztumskie Pole kwotę 3.944 zł, w
Piekle kwotę 1.972 zł, w Nowej Wsi kwotę 1.972 zł, w Postolinie kwotę 3.944 zł i
w Sztumskiej Wsi kwotę 1.972 zł na sfinansowanie zadania,
5) 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w
zakresie kultury”;
a) w wydatkach bieżących w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 1
zł i z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań kwotę 1 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”, między paragrafami
wydatków na realizację tego projektu,
II. W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI,
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
W okresie sprawozdawczym:
1. Przeprowadzono III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
była stacja CPN przy ul. Czarnieckiego, który z uwagi na brak chętnych zakończył się
wynikiem negatywnym.
2. Wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 09.11.2012r.
nabywców trzech działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
położonych w Sztumie przy ul. Konopnickiej i Spokojnej. Średnia cena za 1m2 uzyskana
w przetargu wyniosła 76,61zł netto. Na dzień 29.11.2012 r. wyznaczono termin zawarcia
umów notarialnych. Wpływ do budżetu wyniesie 194.100zł
3. Sprzedano:
1) lokal mieszkalny na rzecz najemcy za cenę 13.722zł po zastosowaniu 70 %
bonifikaty.
2) działki położone w obrębie geodezyjnym Pietrzwałd i Barlewice z przeznaczeniem na
powiększenie gospodarstwa rolnego (p. Świerczek). Wpływ do budżetu 64.600 zł
netto.
4. Dnia 26.11.2012r. odbyła się druga publiczna dyskusja nad projektem zmiany planu
Centrum Miasta Sztum. Na następnej Sesji planujemy podjęcie uchwały o zmianie planu
na Centrum Miasta.
5. Gmina Sztum została laureatem Ogólnopolskiego Konkursu” Grunt na medal”, który był
organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W konkursie
brało udział 199 gmin z całego kraju. Najciekawszą ofertą z województwa Pomorskiego
okazał się grunt przygotowany przez Gminę Sztum przeznaczony pod inwestycje,
zlokalizowany w sąsiedztwie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w
Koniecwałdzie o pow. 9,04 ha.
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6. Wypłacono wynagrodzenia w wysokości 281.740,07zl za budynki istniejące na gruncie w
dniu wygaśnięcia użytkowania wieczystego osobom, które z tych nieruchomości
faktycznie nie korzystały lub dokonały ich zwrotu gminie w związku z wygaśnięciem
prawa użytkowania wieczystego z upływem okresu ustalonego w umowie. 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.
7. Dokonano aktualizacji opłat rocznych w z tytułu użytkowania wieczystego. Do końca
2012 roku ponad 930 użytkowników wieczystych otrzyma wypowiedzenia
dotychczasowej opłaty z propozycją przyjęcia jej nowej wysokości obowiązującej od
2013 r. Opłaty roczne za 2013 r. wzrosną dwukrotnie w stosunku do roku bieżącego.
8. Wydano: 105 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego na kwotę 19.576,76 zł.
Łącznie w listopadzie 2012r. udzielono pomocy w formie dodatku mieszkaniowego 418
rodzinom w wysokości 89.472,03 zł
9. Wydano: 22 zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w studium i miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego; 10 decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,
10. Wszczęto: 6 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego.
11. Wydano 4 decyzje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości położonych w Górkach o pow. 0,1592 ha oraz Sztumie przy ul.
Kochanowskiego i Jagiełły o pow. 0,5873ha. Łączna opłata za przekształcenie wyniosła
122.281zł
III. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU:
I. Zadania w toku realizacji:
1. Remont muru zamkowego na wjeździe do zamku w Sztumie, zadanie wykonuje
wybrana w drodze zapytania ofertowego firma pn. Usługi Remontowo-Budowlane
REMBUD Jarosław Paziewski, koszt robót wyniesie 8 600,16zł , termin wykonania ustalono
do 8 grudnia 2012 r. Nadzór nad robotami sprawuje Janusz Winnicki Biuro Usług
Projektowych ALTRIS s.c. z Kwidzyna w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w
zakresie konserwatorskim Barnard Jesionowski, koszt usługi ustalono na 2 230,00zł.
Teren budowy przekazano Wykonawcy w dniu 14.11.2012 r.
II. Zadania zakończone
1. Remont ul. Plebiscytowej w Sztumie, zadanie wykonało wybrane w drodze przetargu
nieograniczonego
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GOJA
Marcin Ostrowski
z Grudziądza, koszt robót wyniósł 45 701,88zł , zadanie odebrano w dniu 23.11.2012 r..
Nadzór nad robotami sprawował Jerzy Cieszko Usługi Ogólnobudowlane Budownictwo
Ogólne i Lądowe Malbork, koszt usługi wyniósł 1 230,00zł.
III. Zamówienia publiczne
1. Ogłoszono przetargi na n/w zadania:
1.1. 20.11.2012 - roboty budowlane - Rozbudowa monitoringu wizyjnego bulwaru nad
jeziorem Sztumskim w Sztumie, termin składania ofert wyznaczono do 5 grudnia 2012 r.
1.2. 19.11.2012 - dostawy - Dostawa i montaż serwera wraz z oprogramowaniem oraz
dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriów
komputerowych - część III , termin składania ofert wyznaczono do 30 listopada 2012 r. ,
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1.3. 26.11.2012 r. – w trybie z wolnej ręki skierowano zaproszenie do negocjacji do Poczty
Polskiej Spółka Akcyjna Warszawa na Świadczenie usług pocztowych do 50 g dla
miasta i gminy Sztum, ustalono termin prowadzenia rozmów na dzień: 07.12.2012 r.
2. Zakończono postępowania przetargowe na:
2.1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników, parkingów, ścieżek
pieszo-rowerowych, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Sztum,
w postępowaniu została złożona oferta przez PWiK sp. zo.o. w Sztumie,
cena oferty 450 580,50zł
2.2 Zakup i montaż lamp Solarowych na terenie Miasta i Gminy Sztum cz.II, w postepowaniu
złożono 6 ofert, wybrano Wykonawcę: Master Sp. z o.o. 83-010 Straszyn ul. Objazdowa 5B,
cena oferty 69 741,00 zł,
2.3. Montaż autonomicznych punktów świetlnych wraz oprzyrządowaniem zasilanych z
odnawialnych źródeł w gminie Sztum, w postępowaniu złożono 5 ofert, wybrano
Wykonawcę: Modern HST M.P. Prytulak Spółka Jawna Ul. 11 Listopada 5a, 07-410
Ostołęka, cena oferty 221 400,00 zł
IV. Postępowania do 14 tys. EURO na wyłonienie wykonawcy na zadanie pn. :
1. Szkatuła czasu – wykonanie i montaż na Placu Wolności w Sztumie, skierowano
zapytanie ofertowe do trzech wykonawców, termin składania ofert wyznaczono do
28.11.2012 r.

IV. W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I SPRAW
OBYWATELSKICH:
W zakresie ochrony środowiska:
- Wydano 15 decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości
prywatnych na terenie Gminy Sztum oraz wydano 1 decyzję odmawiającą zgody na
usuniecie drzew.
- Złożono w Starostwie Powiatowym w Sztumie trzy wnioski o udzielenie zezwolenia na
usunięcie drzew rosnących na terenach gminnych w tym na cmentarzu komunalnym,
- W chwili obecnej prowadzonych jest 14 postępowań w zakresie wydanie decyzji
określających środowiskowe uwarunkowania, na różnych etapach;
- Złożono do WFOŚiGW wniosek o sporządzenie aneksu do umowy dotacji II edycji
unieszkodliwiania azbestu z uwagi na rezygnację znacznej liczby podmiotów
zakwalifikowanych (z 15 pozostało 6),
Przesłano pisma do wszystkich spółek energetycznych związanych z procesem zmiany
sprzedawcy w sprawie problemów z umowami oraz płatnościami za energię
W zakresie efektywności energetycznej :
w dalszym ciągu prowadzone są analizy umów dostarczanych przez ENERGA Obrót.
Wobec powyższego przesłano pisma do wszystkich spółek energetycznych związanych z
procesem zmiany sprzedawcy w sprawie problemów z umowami oraz płatnościami za
energię.
Została podpisana umowa na zakup i montaż 16 sztuk lamp hybrydowych i 7 lamp solarnych,
które zostaną zlokalizowane na terenie gminy Sztum.
W sprawach infrastruktury technicznej:
Został wyłoniony wykonawca na zimowe utrzymanie dróg w mieście i gminie Sztum w
sezonie 2012-2014, którym jest PWiK Sp. z o.o.
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Trwają prace związane z realizacją zadania dot. zagospodarowania Centrum Postolina , trwają
prace związane z modernizacją drogi z FOGR w Sztumskim Polu. Trwają prace związane z
wykonaniem dokumentacji projektowej na przebudowę sieci drogowej wraz z oświetleniem
ulicznym dróg gminnych z drogą krajową ul. Osińskiego, Pl. Wolności, ul. Młyńskiej ul.
Jagiełły 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.
Zakończyły się prace związane ze świadczeniem usług w zakresie: „Konserwacji bieżącej i
gruntownej urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz cieku Rów Biały.
"PWiK Sp z o.o. Sztum złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2013. Propozycje Zarządu Spółki określające taryfy na
wodę i ścieki zostaną przedstawione radnym na posiedzeniach komisji w miesiącu grudniu br.
W zakresie działalności Punktu Konsultacyjnego „KROKUS”
W dniach 08.11.2012r. oraz 22.11.2012r. odbyły się posiedzenia Gminnej Komisji na które

wezwano 25 osób. Na wniosek Komisji skierowano 2 wnioski do Sądu o przymusowe
leczenie osób uzależnionych , skierowano 7 wniosków do Centrum Psychiatrii w Szumie w
celu przebadania i wydania opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu oraz przeprowadzono
wywiady u 5 rodzin.
Ponadto w okresie sprawozdawczym:
Podpisano umowę na wykonanie w świetlicy wiejskiej Gronajny: rozbiórkę istniejącej
podłogi i położenie podłogi z terakoty o powierzchni 37, 20 m² wg w ramach funduszu
sołeckiego.
Podpisano umowę na wykonanie gablot ogłoszeniowych wolnostojących, dwuskrzydłowych,
zewnętrznych, zadaszonych z fryzem dla sołectw z terenu Gminy Sztum.
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 w Czerninie realizowany był Programu aktywności lokalnej
„Razem – lepiej – więcej”, 8 uczestników projektu wzięło udział w treningu umiejętności
i kompetencji życiowych z psychologiem oraz w warsztatach z animatorem lokalnym,. W
dniu 28.11.2012 r. zorganizowano dla uczestników projektu i innych klientów pomocy
społecznej „Lokalne spotkanie z ekonomią społeczną oraz spotkanie integracyjne
beneficjentów projektu i ich rodzin z Kołem Gospodyń Wiejskich w Czerninie.
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.
2. Konkurs MPiPS „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – w wyniku postępowania konkursowego
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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. W ramach projektu przeprowadzono m. in. społeczną kampanię
informacyjną nt. przemocy, badania ankietowe w placówkach oświatowych i wśród
społeczności lokalnej, na podstawie których opracowano Raport w zakresie diagnozy tzw.
grupy ryzyka na terenie gminy Sztum. W placówkach oświatowych przeprowadzono cykl
spotkań profilaktycznych oraz zorganizowano otwarte spotkanie dla społeczności lokalnej
nt. zapobiegania powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych (15.11.2012
r.). Opracowana została również broszura pt. „Jak być dobrym rodzicem”.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęła 1 Niebieska karta; powołano 8 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”. W
okresie międzysesyjnym obyło się spotkanie integracyjne uczestników projektu (20
seniorów i 20 wolontariuszy z Zespołu Szkół w Sztumie) – 08.11.2012 r., rozpoczęły się
warsztaty rękodzielnicze, wokalne i fotograficzne w SCK, w dniu 28.11.2012 r. odbyła się
konferencja pn. „Szanse i wyzwania długiego życia”.
4. Żywność z Banku Żywności w Tczewie – pozyskano prawie 7 ton żywności, która została
rozdysponowana wśród rodzin kwalifikujących się do tej formy wsparcia.
5.

Przyjmowano wnioski oraz wydawano decyzje dot. świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych. W przedmiotowych sprawach przyjęto 96 wniosków, wydano 254
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 169 rodzin, natomiast
świadczenia rodzinne wypłacane są dla 1287 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).
6. W okresie międzysesyjnym wydano 193 decyzje administracyjne w zakresie świadczeń
pomocy społecznej, z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało 349 rodzin (858 osób w
rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystało 248 rodzin (943 osoby 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).
Przeprowadzono ogółem 173 wywiady środowiskowe, podpisano i wdrożono 21 nowych
kontraktów socjalnych.
W schroniskach przebywa obecnie 9 klientów oraz 10 osób w DPS.
Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzysta 17 osób.
Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystało 37 rodzin (75 osób).
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7. Prace nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Sztum 2012 – 2020 – pracownicy Ośrodka
uczestniczą w bieżących pracach nad Strategią.
8. Projekt budżetu pomocy społecznej na rok 2013 – w okresie międzysesyjnym
przygotowano projekt dochodów i wydatków MGOPS w zakresie pomocy społecznej na
rok przyszły.
9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie.
Realizacja programu terapeutycznego i rehabilitacyjnego w odniesieniu do uczestników
ŚDS w Sztumie – w okresie sprawozdawczym z usług ŚDS korzystało 17 osób z
zaburzeniami psychicznymi (choroba psychiczna lub niepełnosprawność umysłowa).
VI. W ZAKRESIE OŚWIATY:
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:
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,
w dniach 22 - 23 listopada 2012 roku Urząd Marszałkowski przeprowadził planową
kontrolę projektu. Obecnie czekamy na informację pokontrolną;
rozliczono 311 godz. dydaktycznych zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno –
wyrównawczych. Przygotowywane są dokumenty niezbędne do zapłaty za usługę.
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:
kontynuowano realizację zajęć pozalekcyjnych m.in. z fizyki, matematyki, w bloku
naukowo-technicznym, z technologii informacyjnej, języków obcych, języka
ojczystego i dydaktyczno-wyrównawczych;
otrzymano informację z przeprowadzonej w dniach 18 – 19 października kontroli
projektu. Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu;
zorganizowano 2 wyjazdy edukacyjne: do Teatru Muzycznego do Gdyni oraz do
Parku Naukowo – Technologicznego w Gdańsku;
trwają przygotowania do międzyszkolnych konkursów: matematycznego, fizycznego,
informatycznego oraz z języka angielskiego;
rozliczono 1374 godz. dydaktyczne zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno –
wyrównawczych. Przygotowywane są dokumenty niezbędne do zapłaty za usługę.
3) Trwają prace organizacyjne związane z realizacją projektu WND-POKL.09.01.01-22038/12 pn. Mały człowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół
Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów
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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 01.11.2012
roku.
W okresie międzysesyjnym:
ogłoszono konkurs na stanowisko koordynatora projektu. Na konkurs wpłynęło 5
ofert.
rozpoczęto rekrutację uczestników i uczestniczek projektu,
zlecono wykonanie plakatów promocyjnych.
4) W listopadzie zakończyły się 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. Złożono nowy
wniosek na zajęcia z nauki pływania od 2013 roku.
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) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie realizuje program „Śniadanie daje moc”.
1. Bieżąca działalność.
1) Przygotowywane są decyzje przyznające uczniom stypendium szkolne z
przeznaczeniem na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych.
2) Rozliczono rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” w roku
szkolnym 2012/2013. W ramach programu rozliczono zakup podręczników na kwotę
42938,75 zł.
3) W dniu 22 listopada 2012 roku w Sztumskim Centrum Kultury wręczono Stypendia
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dla uzdolnionej młodzieży. Przyznano 9 stypendiów
dla najlepszych absolwentów gimnazjum oraz 21 stypendiów za szczególne wyniki i
osiągnięcia w nauce.
4) 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.
5) W związku z modernizacją Systemu Informacji Oświatowej wpisano prowadzone oraz
rejestrowane szkoły i placówki oświatowe do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych.
6) 23 listopada 2012 roku odbyły się staraniem Klubu Gier Planszowych Pionkolandia
Pomorskie Mistrzostwa Szkół w Rummikub. W mistrzostwach udział wzięły szkoły
podstawowe i gimnazjalne z całego województwa pomorskiego. Zwycięzcą został
Kamil Misiewicz, uczeń Szkoły Podstawowej w Czerninie.
7) Szkoły przygotowały uroczyste obchody Święta Niepodległości.
8) Odbyły się gminne eliminacje konkursu oraz etap centralny konkursu "Polskie Zamki
Gotyckie".
9) Udział filmu przygotowanego przez uczniów Gimnazjum Nr 1 w Sztumie w
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ogólnopolskim konkursie promującym zdrowe odżywianie "Tesco dla szkół - zdrowo
najedzeni".
10) Od 19 listopada do 26 listopada odbył się w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie Tydzień
Edukacji Globalnej. Tegoroczne hasło tygodnia to: "Na rzecz wspólnego świata". Akcja
miała charakter informacyjny
i edukacyjny. Zorganizowano wystawę
okolicznościową, przeprowadzono ankiety dla dorosłych, projekcje filmów, happening,
degustację potraw. Odbył się "Okrągły stół" z podpisaniem wniosków młodzieży na
rzecz ratowania ludzkości.
11) Szkoły i przedszkole brały udział w konkursie ogłoszonym przez Powiat Sztumski pn.
„ Kasztanobranie”. Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im.
Kubusia Puchatka oraz Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie zajęły I miejsce w swoich
kategoriach.
12) Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im.
Kubusia Puchatka w Sztumie obchodziły „Dzień Życzliwości”. Do zabawy zostali
zaproszenie uczniowie innych szkół i przedszkoli z terenu gminy.
13) Udział przedszkolaków z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
im. Kubusia Puchatka w koncercie charytatywnym organizowanym przez
stowarzyszenie Dar Serca pn. „Hospicjum to też życie”.
14) Kontynuacja przez Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im.
Kubusia Puchatka działań podejmowanych w ramach innowacji „Optymistyczne
Przedszkole” - rozpoczęcie cyklu działań pod hasłem „ Życzliwie i kolorowo”.
15) W Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie w dniu 30 października 2012r. została
zorganizowana Konferencja Rad Rodziców „Motywacja a style uczenia się”.
16) Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie zajął III miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym „Moja ulubiona postać bajkowa, którą spotkałem w
Pacanowie”.
VII. W ZAKRESIE REFERATU PROGRAMÓW POMOCOWYCH, WSPÓŁPRACY
Z ZAGRANICĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI :
1.

Projekt pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie”.
W dniu 12 listopada 2012 roku podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach
działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW
na lata 2007-2013. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 1.000.000,00 zł, co
stanowi 59 % kosztów kwalifikowanych.

2.

Projekt pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez
zagospodarowanie centrum miejscowości – budowę świetlicy wiejskiej i remont dwóch
boisk sportowych w miejscowości Biała Góra”.
W dniu 12 listopada 2012 roku podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach
działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 437.918,00 zł, co stanowi 75 % kosztów
kwalifikowanych.

3.

Projekt pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich poprzez
remont świetlic w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji
w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe”.
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W dniu 12 listopada 2012 roku podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach
działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 205.372,00 zł, co stanowi 75 % kosztów
kwalifikowanych.
4. Projekt pn.: „Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum
miejscowości”.
W dniach 15-25 listopada br. upłynął termin złożenia wniosku o płatność. W związku
z przedłużającą się weryfikacją postępowania przetargowego prowadzonego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego Gmina Sztum wystąpiła z wnioskiem o przesunięcie
w/w terminu do dnia 7 grudnia 2012 roku. Zgodnie z zasadami Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 okres realizacji zadania prowadzonego w jednym etapie może
wynieść maksymalnie 24 miesiące. Termin ten w przypadku niniejszego projektu upływa 9
grudnia br. Ponadto wnioskowano o wprowadzenie zmiany w umowie o dofinansowanie
polegającej na korekcie zestawienia rzeczowo – finansowego do rzeczywiście poniesionych
kosztów uzyskanych w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Koszty
kwalifikowane całego zadania zmniejszyły się z kwoty 123.606,65 zł do 104.294,54 zł,
dofinansowanie stanowić będzie 50 % kosztów kwalifikowalnych.
5.

Projekt pn.: „Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum
w miejscowościach Gościszewo i Węgry”.
W dniach 15-25 grudnia br. mija termin złożenia wniosku o płatność. W związku z faktem, że
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego do dnia dzisiejszego nie przeprowadził
weryfikacji postępowania przetargowego Gmina Sztum wystąpiła z wnioskiem o przesuniecie
terminu rozliczenia zadania na termin od 15 do 25 marca 2013 roku.

6. Projekt pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi”.
W dniach 15-25 grudnia br. mija termin złożenia wniosku o płatność. Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego do dnia dzisiejszego nie przeprowadził weryfikacji postępowania
przetargowego oraz w związku z faktem, iż nie podłączyły się wszystkie zadeklarowane osoby do
nowej sieci wodociągowej Gmina Sztum wystąpiła z wnioskiem o przesunięcie terminu
rozliczenia zadania na termin od 15 czerwca do 25 czerwca 2013 roku.

7.

Projekt pn.: „Gmina Sztum w historii mówionej – organizacja spotkań osób starszych
oraz wydanie albumu”.
W październiku i listopadzie br. na terenie Gminy Sztum odbywają się spotkania
senioralne przy kawie prowadzone przez Pana Andrzeja Lubińskiego i Pana Adama
Langowskiego.
W sumie w ramach projektu przeprowadzonych zostanie 12 spotkań grupowych oraz 6
indywidualnych.

8. 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) W dniu 07.11.2012r. został zawarty aneks poprzetargowy i zwiększający 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.
Całkowita wartość realizacji projektu wynosi 13.653.576,60 zł, z czego wydatki
kwalifikowane to kwota 13.523.894,68 zł (w tym Miasto i Gmina Sztum:
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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 dniu 14.11.2012r. Partner projektu – Gmina Malbork wystąpiła do Miasta i Gminy
Sztum z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej na finansowanie 50% wartości
kosztów niekwalifikowanych (do wysokości 16.960,00 zł) związanych z realizacją
zadania „Niwelacja skarpy nad Nogatem w celu zapewnienia możliwości przejazdu
rowerem na Szlak Nadwiślański” w ramach w/w projektu.
Obecnie trwają prace dotyczące przygotowania porozumienia z Gminą Malbork.
3) W dniu 22.11.2012r. przekazano Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2007-2013
dokumentację środowiskową Gminy Malbork związaną ze zmianą lokalizacji
przebiegu inwestycji.
9.

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 27 listopada 2012r. złożony został do Departamentu Programów Regionalnych
Urzędu Marszałkowskiego XVI wniosek o płatność końcową XII wniosku o
płatność za okres 27.09.2012r.- 26.10.2012r. na kwotę 914.186,66 PLN
2) Dnia 21 listopada 2012r. złożona została do Departamentu Programów
Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego korekta XIII wniosek o płatność za okres
08.08.2012r. – 26.09.2012r. na kwotę 70.943,65 PLN.
Zgodnie ze zmianami w Przewodniku Beneficjenta Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 9
lutego 2012r. (wprowadzonymi załącznikiem nr 1 do uchwały nr 1274/190/12
Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 października 2012r.) we wniosku
zaktualizowano pozycja C.1 „Stan realizacji postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego”.

10.

Projekt pn.: „Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum
wraz z przyległymi murami”.
Dnia 22.11.2012r. złożono uzupełnienia i wyjaśnienia do I-go wniosku o płatność
złożonego dn. 01.10.2012r. na kwotę dofinansowania 23.553,27 zł.

11.

Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola
- etap III.”
W dniu 07.11.2012r. został złożony III wniosek o płatność (z przebiegu realizacji
projektu)
za okres od 08.08.2012r. do 07.11.2012r.
Weryfikacja I-go wniosku o płatność na kwotę dofinansowania 16.200,00 zł została
wstrzymana do momentu uzyskania pozwolenia na budowę.

12.
Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego
Pola”.
W dniu 13.11.2012r. do Urzędu Miasta i Gminy Sztum wpłynęło pismo z
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w sprawie złożenia
wyjaśnień w związku ze złożonym w dn. 09.10.2012r. wnioskiem 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.
W dniu 16.11.2012r. udzielono stosownych wyjaśnień.
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W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych:
1. Realizacja Uchwały Nr X/84/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia
2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29
grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie
dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych, poprzez przelanie kolejnych transz przyznanych dotacji.
2. Realizacja Uchwały Nr X/85/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia
2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 2011r.
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym poprzez przelanie kolejnych
należności dla zawodników: Agnieszki Borowskiej, Andrzeja Rogiewicza, Michała
Kopeckiego, Cypriana Korintha, Jakuba Cysewskiego, Wojciecha Zyski, Błażeja
Wawrzyńczaka, Rafała Bułaja, Marcina Smolińskiego, Jarosława Biskup i Daniela
Treptua.
Przyjęcie wniosków o przyznanie nagród za wybitne wyniki sportowe (termin
składania do 30 listopada bieżącego roku).
3. Przygotowanie projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
Ogłoszenie konsultacji Programu w dniu 19.10.2012r, z możliwością składania uwag
i opinii do dnia 02.11.2012r. – Nie zgłoszono żadnych uwag i opinii.
4. Zakończono realizację 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”, termin złożenia wniosku o
płatność – do 25 grudnia 2012r,
2) „Gotuj i żyj zdrowo – cykl warsztatów kulinarnych aktywizujących i
wzmacniających więzi społeczne poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w
Sztumskiej Wsi”, termin złożenia wniosku o płatność – do 25 grudnia 2012r,
3) „Dzień ziemniaka- festyn integrujący lokalne społeczeństwo”, termin złożenia
wniosku o płatność – do 25 grudnia 2012r,
5. W dniu 30 października 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 6.292,84 zł dotyczącą zrealizowanego projektu „Promowanie
społeczno-kulturalnej aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlic
wiejskich oraz organizację zajęć w czasie ferii zimowych”. Koszt całkowity realizacji
10.676,82 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 6.292,84 zł.
Sprawozdanie z działalności Sztumskiego Centrum Kultury:
30.10. wtorek
* 15:00 – 18:00 – warsztaty Klubu Plastyka
* 14:30 – 19:00 – zajęcia teatralne (prow. Marek Kurkiewicz)
* 17:30 – 22:00 - brydż
* 8:00 – wycieczka piesza do Mikołajek Pomorskich dla UTW
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31.10. środa
* 16:00 – zajęcia muzyczne: gra na gitarze (prow. Krzysztof Tarasiuk)
* 17:00 – 19:00 – szachy
* 16:00 – 19:00 – zajęcia taneczne
02.11. PIĄTEK
* 13.45 – 15.15 : zajęcia teatralne (prow. J. Czernicka)
* 18.00 : seans filmu „Zakochani w Rzymie”
03.11. SOBOTA
* 18.00 : seans filmu „Zakochani w Rzymie”
04.11. NIEDZIELA
* 18.00 : seans filmu „Zakochani w Rzymie”
05.11. PONIEDZIAŁEK
* 14.00 : warsztaty z j. angielskiego (UTW)
* 13.30 – 16.00 : zajęcia teatralne (prow. M. Kurkiewicz)
* 15.00 – 18.00 : zajęcia teatralne (prow. J. Czernicka)
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 16.45 – 17.30 : warsztaty ruchowe (UTW)
06.11. WTOREK
* 14.00 : warsztaty fotograficzne, Medyk ul. Reja (UTW)
* 15.00 – 18.00 : warsztaty Klubu Plastyka
* 14.30 – 19.00 : zajęcia teatralne (prow. M. Kurkiewicz)
* 16.00 : zajęcia muzyczne dla UTW
* 17.00 : spotkanie burmistrza
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
07.11. ŚRODA
* 8.40, 10.00, 11.20 : występy Teatru „Duduś”
* 13.30 i 14.30 : warsztaty komputerowe w ZSZ w Barlewiczkach, grupa A i C (UTW)
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 16.00 : zajęcia muzyczne – gitara (prow. K. Tarasiuk)
* 17.00 – 19.00 : szachy
08.11. CZWARTEK
* 10.00 : Cała Polska Czyta Dzieciom
* 13.00 – 15.00 : zajęcia muzyczne – keyborad (prow. M. Wróblewski)
* 15.00 – 16.00 : dziecięcy zespół wokalny
* 16.00 – 17.00 : zajęcia plastyczne (prow. A. Bartnicka)
* 17.00 : zajęcia wokalne dla dorosłych
* 15.00 – 18.00 : zajęcia teatralne (prow. J. Czernicka)
* 14.30 – 16.00 : zajecia teatralne (prow. M. Kurkiewicz)
* 16.00 : wykład dr P.Napiwodzkiego „Najsłynniejsze sentencje filozoficzne” (UTW)
* 18.00 : seans filmu „Jesteś Bogiem”
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
09.11. PIĄTEK
* 13.45 – 15.15 : zajęcia teatralne (prow. J. Czernicka)
* 14.30 : warsztaty komputerowe w Gimnazjum – grupa B zaawansowana (UTW)
* 17.00 : wernisaż A. Mocarskiej „Poza ramy – akt kobiecy”
* 17.00 : wykład Towarzystawa Miłośników Ziemi Sztumskiej – dr Z. Sawicki „Biała Góra a Zantyr.
Odkrywanie dziedzictwa”.
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* 17.00 : brydż
* 18.00 : seans filmu „Jesteś Bogiem”
* 19.00 : kurs samoobrony
10.11. SOBOTA
* 10:00 : zajęcia muzyczne: gra na flecie, perkusji, keyboardzie (prow. Krzysztof Maciąg)
* 18.00 : seans filmu „Jesteś Bogiem”
11.11. NIEDZIELA
* 9.45 – 12.00 : obchody 94. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
* 18.00 : seans filmu „Jesteś Bogiem”
12.11. PONIEDZIAŁEK
* 14.00 : warsztaty z j. angielskiego (UTW)
* 13.30 – 16.00 : zajęcia teatralne (prow. M. Kurkiewicz)
* 15.00 – 18.00 : zajęcia teatralne (prow. J. Czernicka)
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 16.45 – 17.30 : warsztaty ruchowe (UTW)
13.11. WTOREK
* 15.00 – 18.00 : warsztaty Klubu Plastyka
* 14.30 – 19.00 : zajęcia teatralne (prow. M. Kurkiewicz)
* 18.00 : pierwszy seans Dyskusyjnego Klubu Filmowego – film „Róża”, reż. W. Smażowski
14.11. ŚRODA
* 13.30 i 14.30 : warsztaty komputerowe w ZSZ w Barlewiczkach, grupa A i C (UTW)
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 16.00 : zajęcia muzyczne – gitara (prow. K. Tarasiuk)
* 17.00 – 19.00 : szachy
* 17.00 : spotkanie z grami planszowymi (UTW)
15.11. CZWARTEK
* 13.00 – 15.00 : zajęcia muzyczne – keyboard (prow. M. Wróblewski)
* 15.00 – 16.00 : dziecięcy zespół wokalny
* 16.00 – 17.00 : zajęcia plastyczne (prow. A. Bartnicka)
* 17.00 : zajęcia wokalne dla dorosłych
* 15.00 – 18.00 : zajęcia teatralne (prow. J. Czernicka)
* 14.30 – 16.00 : zajęcia teatralne (prow. M. Kurkiewicz)
* 14.00 – 16.00 : wypożyczenie sali - MGOPS
* 16.00 : warsztaty z rękodzieła artystycznego (UTW)
16.11. PIĄTEK
* 13.45 – 15.15 : zajęcia teatralne (prow. J. Czernicka)
* 14.30 : warsztaty komputerowe w Gimnazjum – grupa B zaawansowana (UTW)
* 16.00 : seans filmu „Goryl Śnieżek w Barcelonie”
* 19.00 : kurs samoobrony
17.11. SOBOTA
* koncert charytatywny „Daru Serca”
* 16.00 : seans filmu „Goryl Śnieżek w Barcelonie”
* 10:00 : zajęcia muzyczne: gra na flecie, perkusji, keyboardzie (prow. Krzysztof Maciąg)
18.11. NIEDZIELA
* 16.00 : seans filmu „Goryl Śnieżek w Barcelonie”

16 | S t r o n a

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

19.11. PONIEDZIAŁEK
* 14.00 : warsztaty z j. angielskiego (UTW)
* 13.30 – 16.00 : zajęcia teatralne (prow. M. Kurkiewicz)
* 15.00 – 18.00 : zajęcia teatralne (prow. J. Czernicka)
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 16.45 – 17.30 : warsztaty ruchowe (UTW)
20.11. WTOREK
* 15.00 – 18.00 : warsztaty Klubu Plastyka
* 14.30 – 19.00 : zajęcia teatralne (prow. M. Kurkiewicz)
* 16.00 : wykład dr T. Owczarka „Prosta statystyka” (UTW)
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
21.11. ŚRODA
* 13.30 i 14.30 : warsztaty komputerowe w ZSZ w Barlewiczkach, grupa A i C (UTW)
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 16.00 : zajęcia muzyczne – gitara (prow. K. Tarasiuk)
* 17.00 – 19.00 : szachy
* 17.00 : spotkanie z grami planszowymi (UTW)
* 18.00 : seans filmu „Bitwa pod Wiedniem”
22.11. CZWARTEK
* 13.00 – 15.00 : zajęcia muzyczne – keyboard (prow. M. Wróblewski)
* 15.00 – 16.00 : dziecięcy zespół wokalny
* 17.00 : zajęcia wokalne dla dorosłych
* 15.00 – 18.00 : zajęcia teatralne (prow. J. Czernicka)
* 14.30 – 16.00 : zajęcia teatralne (prow. M. Kurkiewicz)
* 15.00 : stypendia burmistrza
* 16.00 : warsztaty z rękodzieła artystycznego (UTW)
* 18.00 : seans filmu „Bitwa pod Wiedniem”
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
23.11. PIĄTEK
* 9.00 – 15.00 : Pionkolandia
* 14.30 : warsztaty komputerowe w Gimnazjum – grupa B zaawansowana (UTW)
* 13.45 – 15.15 : zajęcia teatralne (prowadzi J. Czernicka)
* 18.00 : seans filmu „Bitwa pod Wiedniem”
* 19.00 : kurs samoobrony
* 20.00 : kobiety aktywne - Andrzejki
24.11. SOBOTA
* 20.00 : „Zaduszki jazzowe” – koncert zespołu New Bone
* 18.00 : seans filmu „Bitwa pod Wiedniem”
25.11. NIEDZIELA
* 18.00 : seans filmu „Bitwa pod Wiedniem”
26.11. PONIEDZIAŁEK
* 14.00 : warsztaty z j. angielskiego (UTW)
* 13.30 – 16.00 : zajęcia teatralne (prow. M. Kurkiewicz)
* 15.00 – 18.00 : zajęcia teatralne (prow. J. Czernicka)
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 16.45 – 17.30 : warsztaty ruchowe (UTW)
* 9.00 – 10.00 : badanie słuchu (wynajem sali)
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27.11. WTOREK
* 15.00 – 18.00 : warsztaty Klubu Plastyka
* 14.30 – 19.00 : zajęcia teatralne (prow. M. Kurkiewicz)
* 17.00 : Dyskusyjny Klub Filmowy, film „80 milionów”
* 20.00 : Kabaret Pod Wyrwigroszem
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
* 17.00 : brydż
28.11. ŚRODA
* 13.30 i 14.30 : warsztaty komputerowe w ZSZ w Barlewiczkach, grupa A i C (UTW)
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 16.00 : zajęcia muzyczne – gitara (prow. K. Tarasiuk)
* 17.00 – 19.00 : szachy
* 17.00 : MGOPS
29.11. CZWARTEK
* 13.00 – 15.00 : zajęcia muzyczne – keyboard (prow. M. Wróblewski)
* 15.00 – 16.00 : dziecięcy zespół wokalny
* 17.00 : zajęcia wokalne dla dorosłych
* 15.00 – 18.00 : zajęcia teatralne (prow. J. Czernicka)
* 14.30 – 16.00 : zajęcia teatralne (prow. M. Kurkiewicz)
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
30.11. PIĄTEK
* 13.45 – 15.15 : zajęcia teatralne (prow. J. Czernicka)
* 14.30 : warsztaty komputerowe w Gimnazjum – grupa B zaawansowana (UTW)
* 19.00 : kurs samoobrony

Burmistrz Sztumu
Leszek Tabor
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