INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XXVI sesja Rady Miejskiej)
z dnia 29 grudnia 2012 roku)
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji
12 projektów uchwał i 2 obwieszczenia Rady Miejskiej dotyczące 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:
2) 852 „Pomoc społeczna”:
a) 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 pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FBI.3111.401.2012.MSz z dnia 21.11.2012 r. zwiększono decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 136/2012 z dnia 15.11.2012r. plan dotacji celowej w kwocie 500
zł, (§2010) i wydatki (§4130) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia
składek na ubezpieczenie zdrowotne, od świadczeń rodzinnych,
b) w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.343.2012.MSz z dnia 13.11.2012 r. zwiększono decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 124/343/2012 z dnia 13.11.2012r. plan dotacji
celowej w kwocie 56.450 zł (§2030) i wydatki (§3110) 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,
c) w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.401.2012.MSz z dnia
22.11.2012 r. zwiększono decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 136/2012 z dnia 15
listopada 2012r. plan dotacji na 2012 rok w kwocie 8.000 zł. Środki pochodzą z
rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków
pomocy społecznej,
d) w rozdz. 85295 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.251.2012.KK i pisma Wojewody
Pomorskiego z dnia 21.11.2012 r. zwiększono decyzją Wojewody Pomorskiego
Nr 133/99, 140,190,2422012 z dnia 15 listopada 2012r. zwiększono plan dotacji
na 2012 rok z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.25) o kwotę 100 zł z
przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom
uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób
pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 182/2011
Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r, oraz Uchwałą Rady Ministrów nr
234/2011 z dnia 27 grudnia 2011r, Nr 75/2012 z dnia 9 maja 2012r. i Nr 104/2012
z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
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Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 22.11.2012r. i pisma Wojewody Pomorskiego
Nr FB-I.3111.401.2012.MSz z dnia 21.11.2012r. decyzją Wojewody Pomorskiego
Nr 136/2012 z dnia 15 listopada 2012r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę
600 zł, (§2010) i wydatki (§3110), z przeznaczeniem na wypłatę pomocy
finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w
rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

II.Przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 31.767 zł

do działu
852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na wydatki bieżące, w
tym świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłaty dodatków
mieszkaniowych.

I. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i

między grupami wydatków, oraz między paragrafami w dziale:
1. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” z rozdz. 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów
rolnych” z wydatków majątkowych, z zadania inwestycyjnego pn. „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” kwotę 6.653 zł do rozdz. 01030 „Izby rolnicze” na wydatki
bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań,
2. 600 „Transport i łączność” z rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w
wydatkach bieżących z dotacji na zadania bieżące kwotę 24.000 zł do rozdz. 60016
„Drogi publiczne gminne” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań, na sfinansowanie usług remontowych dróg,
3. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami
i
nieruchomościami” w wydatkach majątkowych, z zadania pn. „Budowa pomieszczeń
gospodarczych przy budynku ul. Osińskiego 20 ” kwotę 8,000 zł na zadanie pn.
„Budowa pomieszczeń wc w budynku Piekło 18”,
4. 710 „Działalność usługowa” z rozdz. 71013 „Prace geodezyjne
i
kartograficzne” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z
realizacją ich statutowych zadań kwotę 391 zł do rozdz. 71035 „Cmentarze” na
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
na prowizję za pobranie opłaty pogrzebowej,
5. 750 "Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu
terytorialnego” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym związanych z
realizacją ich statutowych zadań kwotę 500 zł, na wydatki bieżące jednostek
budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na sfinansowanie
wynagrodzenia w ramach projektu „Kawiarenki Gospodarcze,
6. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż
gminna (miejska)” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z
realizacją ich statutowych zadań kwotę
560 zł, na wydatki bieżące jednostek
budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
7. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii”
w wydatkach
bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych kwotę 1.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań, na wspieranie szkolnych programów
profilaktycznych i przeprowadzenie warsztatów dla uczniów,
8. 852 „Pomoc społeczna” w rozdz.:
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a) 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w wydatkach
bieżących jednostek budżetowych związanych
z realizacją ich
statutowych zadań, kwotę 150 zł na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane, do przewidywanych wydatków.
b) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w
wydatkach bieżących, w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 112 zł
na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
oraz między paragrafami w wydatkach związanych z realizacją ich statutowych
zadań kwotę 869 zł w ramach zadań zleconych,
c) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe” z wydatków bieżących, w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych
kwotę 1.833 zł, do rozdz. 85295 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.500
zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 333 zł, do przewidywanych
wydatków.
d) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w wydatkach bieżących, w tym ze
świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 25 zł na wydatki jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, oraz między
paragrafami kwotę 3.255 zł w wydatkach związanych
z realizacją ich
statutowych, do przewidywanych wydatków.
e) 85295 „Pozostała działalność” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych,
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.400 zł między
paragrafami, do przewidywanych wydatków.
9) 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 POKL pn.: „Wczoraj dziś jutro” kwotę 3.120 zł między paragrafami wydatków, i
w programie pn. „Równy start w przyszłość – czyli programy rozwojowe szkół …”
kwotę 889 zł między paragrafami wydatków w zadaniu nr 12 Utworzenie Szkolnych
Ośrodków Karier w gimnazjach.
II. W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:

NIERUCHOMOŚCIAMI,

W dniu 29 listopada 2012 r. zawarto trzy umowy notarialne dotyczące sprzedaży w drodze
przetargu nieograniczonego działek budowlanych położonych w Sztumie przy ul. Konopnickiej i
Spokojnej. Średnia cena za 1m2 uzyskana w przetargu wyniosła 76,61zł netto. Brutto 94,23 zł.
Wpływ do budżetu wyniósł 194.100 zł netto.
Sprzedano 1 lokal mieszkalny na rzecz najemcy położony przy ul. Nowowiejskiego nr 20, za
cenę, po zastosowaniu 70 % bonifikaty 25.101 zł. Cena za 1 m 2 lokalu z udziałem do gruntu
wyniosła 1.716,00 zł.
W dniu 12 grudnia 2012 r. wniesiono aportem do PW i K w Sztumie środki trwałe o łącznej
wartości 1.242.861,69 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. W ten sposób Gmina
nabyła 2.485 nowych udziałów, każdy o wartości 500zł.
Aport dotyczył wniesienia do spółki, sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej dla części
Sztumskiego Pola w ramach zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
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Wydano: 24 zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w studium i miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
9 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
Wszczęto:
14 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

III. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU:
I.
Zadania w toku realizacji:
1. Szkatuła czasu – wykonanie i montaż, zadanie wykonuje wybrana w drodze zapytania
ofertowego firma pn. FABAX s.c. Malbork, termin wykonania ustalono do 30.04.2013r.
Zadanie będzie wykonywane etapowo:
1) Do 20.12.2012 r. – wykonanie i dostawa szkatuły czasu,
2) Do 30.04.2013 r. – montaż we wskazane miejsce zgodnie z dokumentacją projektową.
2. Utwardzenie części terenu pomiędzy chodnikiem a chodnikiem na terenie parku w
Gościszewie, zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD-EKO Kwidzyn,
Koszt wyniesie 3 942,48 zł, termin wykonania ustalono do 3 m-cy od uzyskania pozwolenia
na budowę.
3. Utwardzenie terenu przy urządzeniach FITNES, zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe BUD-EKO Kwidzyn,
Koszt wyniesie 5 535,00zł, termin wykonania ustalono do 12.02.2013r.
II. Zadania zakończone
1. Remont muru zamkowego na wjeździe do zamku w Sztumie, zadanie wykonała firma pn.
Usługi Remontowo-Budowlane REMBUD Gardeja - Jarosław Paziewski , koszt robót
wyniósł 8 600,16zł, zadanie odebrano w dniu 12.12.2012 r..
III. Zamówienia publiczne
1. Ogłoszono przetargi na n/w zadania:
1.1. 06.12.2012 - 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 13.12. 2012 r. , wpłynęły dwie oferty, trwają
prace komisji nad badaniem ofert.
1.2. Trwają czynności nad przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie
Inwestora zastępczego dla zadania – Kanalizacja Sztumskie Pole etap III.
2. Unieważniono postępowania przetargowe na:
2.1. „Rozbudowę monitoringu wizyjnego bulwaru nad jeziorem Sztumskim w Sztumie”.
W postępowaniu zostały złożone dwie oferty, których kwoty przewyższały środki
zabezpieczone w budżecie, postępowanie unieważniono w dniu 7.12.2012 r.
2.2. Unieważniono postępowanie z dnia 19.11.2012 r. na Dostawę i montaż serwera wraz z
oprogramowaniem oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i
akcesoriów komputerowych - część III. W postępowaniu została złożona jedna oferta, która
wpłynęła po terminie wyznaczonym na składanie ofert, postępowanie unieważniono w dniu 3
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grudnia 2012 r.

IV. W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I SPRAW
OBYWATELSKICH
W miesiącu grudniu zamontowano 16 lamp oświetlenia hybrydowego w ramach zadania:
„Montaż autonomicznych punktów świetlnych wraz z oprzyrządowaniem zasilanych z
odnawialnych źródeł energii w gminie Sztum”. Łącznie koszt zadania wyniósł 222 tys. zł ,
w tym kwotę 111 tys. zł dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Lampy zamontowano we wsiach: Gościszewo, Kępina, Koniecwałd,
Piekło, Postolin, Sztumska Wieś, Uśnice, Zajezierze.
Zamontowano 7 lamp solarnych na terenach wiejskich za kwotę 69.741,- zł . Z tego
56.000,- zł pochodziło z funduszu sołeckiego. Lampy zamontowano we wsiach: Nowa Wieś,
Piekło, Postolin, Sztumska Wieś , Sztumskie Pole.
Zakupiono i zamontowano na terenie miasta nowe urządzenia do
dekoracji świątecznej ulic i placów.
Wydano decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania dla rozbudowy i optymalizacji
procesu produkcji dla ADM Czernin S.A.
Wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji nowej linii technologicznej
lakierowania mebli oraz budowy magazynu wysokiego składowania dla Elita Sp. z o.o.
Sztumskie Pole
Pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku dotację w kwocie 41 454 zł, która stanowi refundację poniesionych kosztów
związanych z unieszkodliwieniem odpadów azbestowo-cementowych powstałych w
miejscowościach Barlewice i Barlewiczki podczas trąby powietrznej w 14.07.2012 r.
Dokonano rozliczenia umowy z WFOŚiGW w Gdańsku udzielającej powyższej dotacji.
Podpisano aneks z WFOŚiGW w Gdańsku w sprawie zmniejszenia kwoty dotacji dla zadania
polegającego na udzielaniu dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów
azbestowo-cementowych w ramach II edycji. Powyższa zmiana wynikała z rezygnacji
znaczącej liczby podmiotów zakwalifikowanych do dofinansowania z realizacji zadań
objętych dotacją.
Przygotowano rozliczenie umowy dotacji z WFOŚiGW dot. II edycji udzielanych dotacji. Z
dotacji skorzystało 7 podmiotów, a kwota udzielonych dotacji wyniosła 12 744 zł.
Prowadzonych jest 16 postępowań w sprawie wydania decyzji określających środowiskowe
uwarunkowania.
Wyremontowano podłogę i położono nową w świetlicy wiejskiej w Gronajnach koszt
naprawy 9.605,61 zł.
Wyłoniono wykonawcę zimowego utrzymania dróg gminnych. Najkorzystniejsza ofertę
złożył PWiK- na 2 lata.
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W związku z ustawą „śmieciową” jest coraz więcej protestów ze strony samorządów.
Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa przy Starostwie oraz Powiatowego
Zespołu ds. Systemu Kryzysowego w sprawie ul. Kochanowskiego. Zespół orzekł, że sytuacja
jest kryzysowa, występuje zagrożenie bezpieczeństwa. Starosta wydał zarządzenie jednak
policja odmówiła na piśmie bezpośredniej ochrony działań starosty wynikających z ustawy o
drogach publicznych
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 28.12.2012 r. zorganizowano spotkanie integracyjne-podsumowujące realizację PAL
w Czernienie z udziałem rodzin beneficjentów, uczestników ŚDS w Czerninie i 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
Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 11.200 zł na realizację projektu pn. „Stop
przemocy w rodzinie w Mieście i Gminie Sztum”. Celem projektu było 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”. W dniu
12 grudnia br. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęła 1 Niebieska karta; powołano 6 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
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dniu 5 grudnia br. w sali kinowej SCK odbyła się uroczysta Gala Wolontariusza, podczas
której wyróżniono 236 wolontariuszy.
W SCK prowadzone były się warsztaty rękodzielnicze, wokalne i fotograficzne w dniu
28.11.2012 r. W dniu 18.12.2012 r. odbyło się spotkanie seniorów z przedszkolakami w
Czerninie w ramach zajęć z głośnego czytania bajek dla dzieci.
4. Żywność z Banku Żywności w Tczewie – pozyskano ponad 8 ton żywności, która została
rozdysponowana wśród rodzin kwalifikujących się do tej formy wsparcia.
5.

6.

7.

8.

9.
9.

Przyjmowano wnioski oraz wydawano decyzje dot. świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych. W przedmiotowych sprawach przyjęto 50 wniosków, wydano 277
decyzji administracyjnych.
Liczba osób uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 165 rodzin (245 uprawnionych),
natomiast świadczenia rodzinne wypłacane są dla 1350 rodzin.
W okresie międzysesyjnym wydano 187 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń
pomocy społecznej, z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało 428 rodzin (1120 osób w
rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystało 259 rodzin (977 osób w rodzinie).
Przeprowadzono ogółem 252 wywiady środowiskowe, podpisano i wdrożono 24 nowe
kontrakty socjalne.
W schroniskach przebywa obecnie 10 klientów oraz 10 osób w DPS.
Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzysta 17 osób. W okresie międzysesyjnym
rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych w latach
2013-2015 i podpisano w tym zakresie umowę z firmą „Pomocna dłoń” z Kwidzyna.
Z posiłków w placówkach oświatowych finansowanych przez Ośrodek w ramach
Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i środków własnych
gminy (40%) korzysta 429 dzieci.
Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystało 51 rodzin (95 osób).
Świąteczna zbiórka żywności „Podziel się posiłkiem” – w dniach 7 – 8.12.2012. r. przy
wsparciu wolontariuszy z Zespołu Szkół w Sztumie przeprowadzono zbiórkę świąteczną,
w ramach której zebrano 841 kg żywności.
08.12.2012 r. – zdarzenie losowe (pożar) domu jednorodzinnego przy ul. Chopina 7 –
udzielono poszkodowanym pomocy w formie finansowej i rzeczowej, konieczna będzie
pomoc w zapewnieniu 2 rodzinom schronienia w styczniu 2013 r.
Wigilia dla osób samotnych – w dniu 13 grudnia br. po raz 19-ty, przy współpracy obu
sztumskich parafii oraz PZN i PZERiI, zorganizowano spotkanie wigilijne dla ponad 200
samotnych i niepełnosprawnych mieszkańców miasta i gminy Sztum.
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:
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
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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,
otrzymano informację z przeprowadzonej w dniach 21 – 22 listopada kontroli
projektu. Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu;
rozliczono 251 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;
zorganizowano 4 wyjazdy edukacyjne: do Teatru Muzycznego w Gdyni, do firmy
Flextronics International Poland Sp. z o.o. w Tczewie oraz International Paper Sp. z
o.o. w Kwidzynie;
odbyły się konkursy międzyszkolne z matematyki, z fizyki, z informatyki oraz z
języka angielskiego;
trwa rozliczanie usługi edukacyjnej za okres 1 listopad- 17 grudzień.
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
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:
w pierwszym konkursie nie wyłoniono żadnej kandydatury na stanowisko
koordynatora projektu, ponieważ żaden z kandydatów nie spełnił wymogów
dodatkowych
dotyczących
doświadczenia
w
realizacji
projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, natomiast w drugim nie
złożono żadnej oferty. Zostanie ogłoszony kolejny konkurs.
do 20 grudnia trwała rekrutacja uczestników i uczestniczek projektu,
przygotowywana jest dokumentacja przetargowa dot. zakupu pomocy
dydaktycznych i wyposażenia oddziałów przedszkolnych.
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4) W Gimnazjum Nr 1 w Sztumie oraz w Gimnazjum w Czerninie kontynuowana jest
realizacja zajęć pozalekcyjnych organizowanych w ramach projektu „Akademia
Młodych Noblistów”.
5) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie i Szkoła Podstawowa w Gościszewie realizuje
program „Śniadanie daje moc”.
2. Bieżąca działalność.
1) Wydano 366 decyzji administracyjnych przyznających uczniom zamieszkałych na
terenie Miasta i Gminy Sztum stypendium szkolne oraz 1 decyzję przyznającą zasiłek
szkolny z przeznaczeniem na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych na łączną
kwotę 118.402,00 zł. Minimalna miesięczna wysokość stypendium wynosiła 106,00 zł,
a maksymalna 212,00 zł.
2) 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 wydano 24 decyzje administracyjne przyznające
pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na
kwotę 158.080,81 zł . Dofinansowanie kosztów kształcenia finansowane jest ze
środków pozabudżetowych Funduszu Pracy.
3) W dniu 12.12.2012 roku odbyło się posiedzenie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Nauczycielka
zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną.
4) Szkoły i przedszkola wzięły udział w akcji „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem” w
ramach której przekazano książki i maskotki na oddział dziecięcy sztumskiego szpitala.
5) Kontynuacja przez Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im.
Kubusia Puchatka działań podejmowanych w ramach innowacji „Optymistyczne
Przedszkole” – przeprowadzono świąteczne warsztaty na które zaproszono rodziców.
6) W dniach 2-5 grudnia nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie wzięli udział
w wyjeździe do Bristolu (Anglia) w ramach realizacji programu Comenius.
7) W ramach projektu realizowanego z programu Leader zorganizowano wyjazd
edukacyjny do Leśnictwa Wydry podczas którego podsumowano projekt „Jestem
cząstką przyrody”.
8) W Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie w ramach realizowanego szkolnego
Bezpieczni-bezpieczniej – odbyło się spotkanie ze strażakami na temat zachowania
bezpieczeństwa zimą ( zabawy ze śniegiem, na śniegu, zakaz wchodzenia na
zamarznięte zbiorniki wodne) oraz na temat kontaktów z nieznajomymi.
VII. W ZAKRESIE REFERATU PROGRAMÓW POMOCOWYCH, WSPÓŁPRACY
Z ZAGRANICĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI :
1.

Projekt pn.: „Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum
wraz z przyległymi murami”.
1) W dn.20.12.202r. złożono II wniosek o płatność za okres 02.10.2012r. do
20.12.2012r. obejmujący wydatki kwalifikowane w wysokości 83.800,00 zł
(wnioskowana kwota do refundacji 54.470,00 zł).
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2) Dnia 11.12.2012r. wpłynęła kwota refundacji w wysokości 23.553,27 zł dotycząca I
wniosku o płatność za okres od 10.12.2008r. do 01.10.2012r.
2.

Projekt pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na
Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami
turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego”.
1) Dnia 17 grudnia 2012r. złożona została do Departamentu Programów Regionalnych
Urzędu Marszałkowskiego korekta XII wniosku o płatność nr WNPRPPM.06.01.00-00-006/08-12 za okres od 2012-08-08 do 2012-11-06 na kwotę
385 606,64 PLN zgodnie z aneksem nr UDA-RPPM.06.01.00-00-006/08-03 z dnia
7 listopada 2012r. Obecnie trwa jego weryfikacja.
2) Dnia 14 grudnia 2012r. upłynął termin zakończenia rzeczowego realizacji w/w
projektu według umowy dofinansowania.
3) Dnia 31 grudnia 2012r. upływa termin zakończenia finansowego realizacji w/w
projektu według umowy dofinansowania.

3.

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 wniosku o płatność za
okres 27.09.2012r.- 26.10.2012r. na kwotę 914 186,66 PLN. Obecnie trwa jego
weryfikacja.
2) W dniu 11 grudnia 2012r. Departamentu Programów Regionalnych Urzędu
Marszałkowskiego poinformował Miasto i Gminę Sztum
o zakończonej
weryfikacja XIII wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPPM.08.01.02-00-015/0913 za okres 08.08.2012r. – 26.09.2012r. i przekazaniu zlecenia płatności na kwotę
70 728,97 PLN.
3) Obecnie traw okres monitorowania wskaźników rezultatu projektu, tj. liczba
turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów
turystycznych oraz liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego
poddane ochronie.

4. Projekt pn.: „Poprawa efektywności wykorzystywania energii w budynkach użyteczności
publicznej na terenie Gminy Sztum – termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz
Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sztumie”.
W dniu 19 grudnia 2012 roku wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Sztum kwota
87 228,72 zł stanowiąca refundację kosztów kwalifikowanych projektu. W/w wpłata
dotyczy drugiego wniosku o płatność za okres od 2011-01-25 do 2011-03-31. Łącznie na
realizację niniejszego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości
963 091,79zł.
5. Projekt pn.: „Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie
centrum miejscowości”.
W dniu 6 grudnia 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 9 grudnia 2010 roku
w sprawie zmniejszenia kosztów kwalifikowanych niniejszego projektu oraz przesunięcia
terminu złożenia wniosku o płatność do dnia 7 grudnia br. Ze względu na
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przeprowadzone postępowanie przetargowe na w/w zadanie, koszty kwalifikowane
zaplanowane na realizację projektu zmniejszyły się z kwoty 123 606,65 zł do 104 294,54
zł. W dniu 7 grudnia br. złożony został wniosek o płatność na kwotę 52 147,00 zł.
6. Projekt pn.: „Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum
w miejscowościach Gościszewo i Węgry”.
W dniu 6 grudnia 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
podpisany został aneks do umowy o przyznanie pomocy z dnia 5 kwietnia 2011 roku w
sprawie przesunięcia terminu rozliczenia zadania na okres od 15 marca do 25 marca 2013
roku, poprzedni termin to 15 – 25 grudnia br. Powodem wprowadzenia powyższej
zmiany jest fakt, że Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego do dnia
dzisiejszego nie przeprowadził weryfikacji postępowania przetargowego, które jest
niezbędne do rozliczenia zadania.
7. Projekt pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi”.
W dniu 6 grudnia 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
podpisany został aneks do umowy o przyznanie pomocy z dnia 8 sierpnia 2011 roku w
sprawie przesunięcia terminu rozliczenia zadania na okres od 15 czerwca do 25 czerwca
2013 roku, poprzedni termin to 15 – 25 grudnia br. Powodem wprowadzenia powyższej
zmiany jest fakt, że Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego do dnia
dzisiejszego nie przeprowadził weryfikacji postępowania przetargowego, które jest
niezbędne do rozliczenia zadania.
8.

Projekt pn.: „Gmina Sztum w historii mówionej – organizacja spotkań osób starszych
oraz wydanie albumu”.
W dniu 14 grudnia 2012 roku zakończono cykl spotkań senioralnych z mieszkańcami
Gminy Sztum. Spotkania prowadzone były przez Pana Andrzeja Lubińskiego i Pana
Adama Langowskiego. W sumie w ramach projektu przeprowadzono 12 spotkań
grupowych oraz 6 indywidualnych. Materiały zebrane podczas spotkań przedstawione
zostaną w albumie pn. „Gmina Sztum w historii mówionej”. Album wydany zostanie w II
kwartale 2013 roku.

9.

Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola”.
1) W dn. 05.12.2012r. Samorząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na
przeniesienie praw własności objętych projektem realizowanym w ramach Działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach PROW 20072013 na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sztumie.
2) Przygotowano i zawarto w dn. 12.12.2012r. umowę przejęcia długu przez PWiK sp. z
o.o. w Sztumie.

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 przyjęcie sprawozdań z realizacji zadań, na które przyznano
dotacje.
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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. Przygotowanie i przelanie nagród za wybitne wyniki sportowe.
3. Realizacja Uchwały Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 października
2011r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2012”, poprzez przyjecie sprawozdań z realizacji zadań, na które przyznano
dotacje.
4. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, poprzez
przygotowanie i złożenie w dniu 20 grudnia 2012r. wniosków o płatność:
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”.
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIE CENTRUM KULTURY
01.12 sobota
* 10:00 : zajęcia muzyczne: gra na flecie, perkusji, keyboardzie (prow. Krzysztof Maciąg)
* 18.00 : projekcja filmu „Zmierzch”
02.12 niedziela
* 18.00 : projekcja filmu „Zmierzch”
03.12. poniedziałek
* 14.00 : warsztaty 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)
04.12. wtorek
* 15.00 – 18.00 : warsztaty Klubu Plastyka
* 14.30 – 19.00 : zajęcia teatralne (prow. M. Kurkiewicz)
* 18.00 : Dyskusyjny Klub Filmowy – „Rozstanie”
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
05.12. środa
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 15.00 : zajęcia muzyczne – gitara (prow. K. Tarasiuk)
* 16.00 : gala wolontariatu - MGOPS
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06.12. czwartek
* 12.00 – 17.00 – kiermasz bożonarodzeniowy na Placu Wolności
* 17.00 : projekcja filmu „Królewna Śnieżka”
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
07.12. piątek
* 13.45 – 15.15 : zajęcia teatralne (prowadzi J. Czernicka)
* 16.45 – 17.30 : warsztaty ruchowe (UTW)
* 17.00 : brydż
* 17.00 : wykład TMZS
* 17.00 : podsumowanie roku (Klub Sportowy Zantyr)
* 17.00 : projekcja filmu „Królewna Śnieżka”
* 18.00 : kurs samoobrony
08.12. sobota
* 10:00 : zajęcia muzyczne: gra na flecie, perkusji, keyboardzie (prow. Krzysztof Maciąg)
09.12. niedziela
* 17.00 : projekcja filmu „Królewna Śnieżka”
10.12. poniedziałek
* 14.00 : warsztaty z j. angielskiego (UTW)
* 15.00 – 18.00 : zajęcia teatralne (prow. J. Czernicka)
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 16.45 – 17.30 : warsztaty ruchowe (UTW)
11.12. wtorek
* 15.00 – 18.00 : warsztaty Klubu Plastyka
* 16.00 : wykład „Dolne Powiśle – Mozaika Kultur” (UTW)
* 18.00 : koncert charytatywny Muzyka- Przyjaźń-Pomoc
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
* 17.00 brydż
12.12. środa
* 7.00 – 14.30 : wynajem sali kinowej („Lekcje w kinie”)
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 15.00 : zajęcia muzyczne – gitara (prow. K. Tarasiuk)
* 16.00 : gry planszowe (UTW)
13.12. czwartek
* 10.00 : Cała Polska Czyta Dzieciom (sala kinowa)
* 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)
* 16.00 – 17.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
* 16.00 : warsztaty z rękodzieła (UTW)
* 17.30 – kawiarenka biznesu (UMiG)
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* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
14.12. piątek
* 16.00 – przegląd potraw wigilijnych
* 16.45 – 17.30 : warsztaty ruchowe (UTW)
* 18.00 : kurs samoobrony
* 18.00 : projekcja filmu „Pokłosie”
15.12. sobota
* 10:00 : zajęcia muzyczne: gra na flecie, perkusji, keyboardzie (prow. Krzysztof Maciąg)
* 16.00 : promocja kwartalnika Prowincja
* 18.00 : projekcja filmu „Pokłosie”
16.12. niedziela
* 18.00 : projekcja filmu „Pokłosie”
17.12. poniedziałek
* 14.00 : warsztaty z j. angielskiego (UTW)
* 15.00 – 18.00 : zajęcia teatralne (prow. J. Czernicka)
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 16.45 – 17.30 : warsztaty ruchowe (UTW)
18.12. wtorek
* 14.00 : zajęcia muzyczne (UTW)
* 15.00 – 18.00 : warsztaty Klubu Plastyka
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
19.12. środa
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 15.00 : zajęcia muzyczne – gitara (prow. K. Tarasiuk)
20.12. 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)
* 16.00 – 17.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
21.12. piątek
* 13.45 – 15.15 : zajęcia teatralne (prowadzi J. Czernicka)
* 16.45 – 17.30 : warsztaty ruchowe (UTW)
* 18.00 : kurs samoobrony
* 17.00 : wypożyczenie nagłośnienia (Komenda Hufca ZHP)
* 18.00 : projekcja filmu „Step Up 4”
22.12. sobota
* 10:00 : zajęcia muzyczne: gra na flecie, perkusji, keyboardzie (prow. Krzysztof Maciąg)
* 18.00 : projekcja filmu „Step Up 4”
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23.12. niedziela
* 18.00 : projekcja filmu „Step Up 4”
27.12. 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)
* 16.00 – 17.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
28.12. piątek
* 13.45 – 15.15 : zajęcia teatralne (prowadzi J. Czernicka)
* 16.45 – 17.30 : warsztaty ruchowe (UTW)
* 17.00 – 22.00 : Pionkolandia – mistrzostwa powiatu w Rummikub
* 18.00 : kurs samoobrony
* 18.00 : projekcja filmu „Nietykalni”
29.12. sobota
* 10:00 : zajęcia muzyczne: gra na flecie, perkusji, keyboardzie (prow. Krzysztof Maciąg)
* 18.00 : projekcja filmu „Nietykalni”
30.12. niedziela
* 18.00 : projekcja filmu „Nietykalni”
31.12. poniedziałek
* 15.00 – 18.00 : zajęcia teatralne (prow. J. Czernicka)
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 16.45 – 17.30 : warsztaty ruchowe (UTW)

Burmistrz Sztumu
Leszek Tabor
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