INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XXX sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 19 kwietnia 2013 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji
21 projektów uchwał . W dniu 7 marca 2013 roku na mój wniosek odbyła się nadzwyczajna
sesja, na której nie przedstawiałem informacji z okresu międzysesyjnego. Na sesji tej rada
podjęła 3 uchwały – były to uchwały tzw. „śmieciowe”. Ponadto Rada wysłuchała informacji
oraz zapoznała się z prezentacją multimedialną przedstawioną przez Zespół Badawczy
Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego nt. wykorzystania metod efektywnej
nauki matematyki oraz poprawy jakości pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach (..)
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 na 2013 rok w związku z:
I. pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.22.2013.EP z
dnia 25.02.2013 r. zgodnie z decyzją Nr 1/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 21
lutego 2013 r. ustalono na 2013 rok, wielkość dochodów oraz dotacji celowych
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na
dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań wynikających
z porozumień.
1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 852 „Pomoc
społeczna” w rozdziale:
a) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
zwiększono plan dotacji o kwotę 100.000 zł, w ramach zadań zleconych,
b) 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zwiększono
plan dotacji o kwotę 500 zł, w ramach zadań zleconych,
c) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe” zwiększono plan dotacji o kwotę 7.000 zł,
d) 85216 „Zasiłki stałe” zwiększono plan dotacji o kwotę 37.000 zł,
e) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększono plan o kwotę 450 zł, w ramach
zadań zleconych.
2. Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 852
„Pomoc społeczna” w rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej”, zmniejszono plan dotacji o kwotę 1.000 zł.
II. Przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 57.000zł do działu:
1) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i
nieruchomościami” kwotę 25.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań, na remont pomieszczeń, w których
zostanie utworzony żłobek.
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2) 801 „Oświata i wychowanie” rozdział:
a) 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 2.000 zł na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na montaż otulin na
piecu w Zespole Szkół w Czerninie,
b) 80195 „Pozostała działalność” kwotę 25.000 zł na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na przeprowadzenie
pomiaru edukacyjnego i cyklu szkoleń metodycznych w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych.
3) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała
działalność” kwotę 5.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań, na zwiększone koszty utrzymania i eksploatacji
fontanny na Placu Wolności.
4) 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”, na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 7.000 zł na
wymianę krawężników na boisku do piłki siatkowej na plaży.

III. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami

wydatków , oraz między paragrafami w dziale:
1) 710 „Działalność usługowa” z rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania
przestrzennego” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z
realizacją ich statutowych zadań, kwotę 37.073 zł
do rozdz. 71095 „Pozostała
działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, w tym: na sfinansowanie „Opracowania Zintegrowanego Planu
Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich (ZIPROM) na lata 2013-2020 dla
Miasta Sztum”- (29.274 zł), na „Analizę aktualnej sytuacji gospodarki w dobie
kryzysu oraz branże przyszłości w rozwoju Sztumu”- (4.724 zł) i na analizę
wykonalności dla projektu o roboczej nazwie „Parki i zieleńce subregionu
nadwiślańskiego”- (3.075 zł),
2) 750 "Administracja publiczna” z rozdz. 75022 „Rady gmin” z wydatków bieżących,
w tym: na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 36.720 zł do rozdz. 75095
„Pozostała działalność” na wydatki bieżące, w tym: na świadczenia na rzecz osób
fizycznych, w związku z właściwą klasyfikacją wypłaty diet dla sołtysów,
3) 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 w programie pn. „Równy start w przyszłość – czyli programy
rozwojowe szkół …” kwotę 4.680 zł między paragrafami wydatków w zadaniu nr 6
„Organizacja zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego i niemieckiego dla
uczniów/uczennic Szkół podstawowych i gimnazjów” na sfinansowanie zadania przez
osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej,
4) 926 „Kultura fizyczna” z rozdz. 92695 „Pozostała działalność” z wydatków bieżących
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 5.000 zł
do rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań, na remont ogrodzenia boiska przy
Bulwarze Zamkowym.
IV. Ponadto przygotowałem sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum
za rok 2012, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za 2012 rok oraz informację o stanie mienia Miasta i Gminy Sztum
na dzień 31.12.2012 rok.
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II. W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI,
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
W okresie sprawozdawczym:
1. Zawarto umowy notarialne dotyczące sprzedaży:- dwóch lokali mieszkalnych na rzecz
najemców w tym jeden w budynku przy ul. Jagiełły 9 i w miejscowości Piekło 29 po
zastosowaniu 70 % bonifikaty. Cena sprzedaży wyniosła 40368,00 zł. oraz lokalu
użytkowego na rzecz Koła Łowieckiego „Cyranka” w budynku przy ul. Jagiełły 9, bez
bonifikaty z przeznaczeniem na siedzibę koła. Cena sprzedaży 17280,00zł.
2. Zawarto umowę zamiany nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym przy
ul. Chopina 35B, (który stał się własnością Gminy w związku z wygaśnięciem prawa
użytkowania wieczystego), na lokal mieszkalny Nr 7 przy ul. Nowowiejskiego 18A.
3. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego ostatnią działkę położoną przy ul.
Spokojnej z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne za cenę 85890,00zł tj.
80,65 zł za m2 netto.
4. W wyniku rokowań, po III przetargach nieograniczonych zakończonych wynikiem
negatywnym, sprzedano nieruchomość przy ul. Czarnieckiego i Spokojnej (po byłej stacji
paliw) za cenę 325000 zł netto tj. 38,55 zł/m2 netto. Cena wywoławcza do rokowań
wynosiła 305000,00 zł. Nowy właściciel został zobowiązany do rozbiórki istniejących
budowli i wybudowania w tym miejscu w ciągu 4 lat budynków o funkcji usługowej i
mieszkaniowej wielorodzinnej – zgodnie z przeznaczeniem określonym w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego.
5. 1 marca przekazano w formie użyczenia na czas nieokreślony Sztumskiemu Centrum
Kultury- nieruchomość zabudowaną budynkiem „Kwadro” na cel statutowy tej
jednostki.
6. Na dzień 9 maja br. ogłoszono przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym i użytkowym przy ul.
Sienkiewicza 20 A. Gmina stała się właścicielem tej nieruchomości w związku z
wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego z upływem terminu ustalonego w umowie
notarialnej zawartej w lata 60 –tych ubiegłego stulecia.
7. Na dzień 26 kwietnia ogłoszono przetargi ograniczone na sprzedaż działki nr 319/2 o
pow. 1700 m2 położonej w Postolinie oraz działki nr 174 o pow. 773 m2 położonej w
obrębie III miasta w okolicy ul. Domańskiego i Kwidzyńskiej, które nie posiadają
dostępu do drogi publicznej i nie mogą stanowić samodzielnych działek budowlanych. W
związku z tym do przetargu mogą przystąpić właściciele przyległych do nich
nieruchomości.
8. Podano do publicznej wiadomości informację dotyczącą sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego działek pod budownictwo jednorodzinne- działki nr 322 o pow. 774m2
położonej w Białej Górze oraz 5 nieruchomości o łącznej pow. 1.3446 ha położonych w
Sztumskim Polu przy ul. Polanka i Długa.
9. Wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 60/14 o pow.
770m 2 i nr 60/18 o pow. 3123m 2 położone przy ul. Żeromskiego z przeznaczeniem pod
zabudowę o funkcji przemysłowej i usługowej ( przy BLESIE).
10. 14.03.2013r. Starosta Sztumski wydał decyzję pozwolenia na budowę boiska sportowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sztumie.
11. 02.04.2013r. Gmina podpisała umowę uczestnictwa w 7 Ramowym Programie Badań i
Rozwoju Samorządów Lokalnych UE z firmą Eurotest Instytut Usług Marketingowych w
Gdańsku na opracowanie: „Analizy aktualnej sytuacji gospodarki w dobie kryzysu oraz
wskazanie branż przyszłości w rozwoju Sztumu.” Gmina poniesie wyłącznie 40%
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kosztów, pozostałe 60% zostanie dofinansowane z odrębnego Funduszu 7 Programu
Ramowego UE.
12. 03.04.2013r. Gmina podpisała umowę z firmą AMT PARTNER SP. z o.o. na
opracowanie Zintegrowanego Planu Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich
(ZIPROM) na lata 2013-2020 dla Miasta Sztum
.
Powyższe dokumenty pomogą wyznaczyć kierunki rozwoju naszej Gminy.
Przeprowadzone analizy i badania zostaną uwzględnione w Strategii Rozwoju MiG Sztum
na lata 2012-2020, do opracowania której Gmina przystąpiła pod koniec 2012 roku.
13. W dniu 29.03.2013r. została podpisana, w ramach Partnerstwa pomiędzy Miastem
Malbork, Gminą Miejską Tczew, Gminą Nowy Staw i Miastem i Gminą Sztum umowa z
Agencją Rozwoju Pomorza S.A. na opracowanie analizy wykonalności dla projektu
partnerskiego o roboczej nazwie „Parki i zieleńce subregionu nadwiślańskiego”. W
ramach tej umowy Wykonawca przygotuje również wniosek aplikacyjny o
dofinansowanie projektu: „Rewitalizacja zdegradowanych terenów zieleni miejskiej na
terenie Subregionu Nadwiślańskiego (Gmina Miejska Malbork, Miasto i Gmina Sztum,
Miasto i Gmina Nowy Staw, Gmina Miejska Tczew) sposobem na wzmocnienie
lokalnych więzi społecznych – dokumentacja projektowo – budowlana”, w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach
programu: „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu
terytorialnego, dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego.”
14. Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Sztum jest na etapie uzgodnień projektu zmian.
15. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „Farmy
Wiatrowej” w Szpitalnej Wsi jest na etapie zawiadomień o przystąpieniu do opracowania
planu.
16. Wydano: 43 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w studium i miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego oraz 20 decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
17. Wszczęto: 8 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego.
III. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU:
I. Zamówienia publiczne
1. Ogłoszono przetargi:
1.1. w dniu 27.03.2013r. na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta i gminy
Sztum, termin składania ofert wyznaczono do 08.05.2013 r.
1.2. w dniu 05.04.2013 r. na Konserwację i utrzymanie oświetlenia drogowego będącego
własnością Gminy w mieście i gminie Sztum, termin składania ofert wyznaczono do
23.04.2013 r.
1.3. w dniu 08.04.2013 r. na
Modernizację i remont świetlic wiejskich w Czerninie
i Koślince, termin składania ofert wyznaczono do 25.04.2013 r.
1.4. w dniu 15.04.2013r. na Bieżące naprawy i konserwację nawierzchni dróg gminnych
i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Sztum, termin składania ofert wyznaczono do
30.04.2013 r.
2. Zakończono postępowanie przetargowe na:
2.1. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji robót budowlanych polegających
na zaprojektowaniu i wykonaniu zadania inwestycyjnego - Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III. Wybrano ofertę złożoną przez
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Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane ,,INSPEC'' Sp. z o.o. z Olsztyna za cenę
144 156,00zł.
W postępowaniu uczestniczyło 5 firm.
2.2. Roboty budowlane - Przebudowa terenu targowiska miejskiego w Sztumie. Wybrano
ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Celbud– Przemysłówka
Sp. z o.o. z Kwidzyna za cenę 3 188 134,00zł, w tym za Pasaż za 1 373 905zł
i Targowisko za 1 814 229zł.
O udzielenie zamówienia ubiegały się dwie firmy.
2.3. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych
polegających na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa terenu targowiska
miejskiego w Sztumie, w postępowaniu złożono 4 oferty, wybrano ofertę Władysława
Gabryniewskiego Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe KONTUR - Koteże - Starogard
Gdański za cenę 58 500 zł w tym za nadzór na robotami budowlanymi przy Pasażu 33 500zł
i przy Targowisku 25 000zł.
2.4. roboty budowlane - Rozbudowa monitoringu wizyjnego nad Jeziorem Sztumskim w
Sztumie, w postępowaniu złożono 6 ofert, wybrano ofertę Pawła Rukszy Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe BIT z Łobez za cenę 138 499,00zł
2.5. roboty budowlane - Przebudowa dróg w osiedlu Parkowym w Sztumie wraz z
przebudową chodników, miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej, budową i przebudową
oświetlenia ulicznego oraz przebudowa kolidującej infrastruktury. W postępowaniu złożono
10 ofert, wybrano ofertę MOTA – ENGIL Central Europe S.A. z Krakowa za cenę
2 616 034,21 zł
II. Zadania w toku realizacji:
1. Przebudowa terenu targowiska miejskiego w Sztumie
W dniu 16.04.2013 podpisano umowę z Wykonawcą robót: Przedsiębiorstwem Budownictwa
Przemysłowego Celbud – Przemysłówka Sp. z o.o. z Kwidzyna za cenę 3 188 134,00zł w
tym za Pasaż za 1 373 905zł i targowisko za 1 814 229zł, termin wykonania zadania ustalono
do 16.10.2014 r. w tym przebudowa sieci oraz budowa Pasażu do 15.11.2013r., prace w
zakresie rozbiórki hali targowej i budowy nowej planuje się od stycznia 2014r.
Plac budowy przekazano wykonawcy robót w dniu 16.04.2013 r.
Nadzór inwestorski nad robotami sprawuje Władysław Gabryniewski Przedsiębiorstwo
Projektowo – Usługowe KONTUR - Koteże - Starogard Gdański za cenę 58 500 zł w tym za
nadzór na robotami budowlanymi przy pasażu 33 500zł i przy Targowisku 25 000zł.
2. Rozbudowa monitoringu wizyjnego nad Jeziorem Sztumskim w Sztumie
W dniu 19.04.2013r. planuje się podpisanie umowy z wykonawcą robót Pawłem Ruksza
prowadzącym Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIT z Łobez, termin realizacji zadania
ustalono na 3 m-ce od podpisania umowy za cenę 138 499,00zł, nadzór inwestorski będzie
wykonywało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „HORYZONT” SJ Tadeusz Łagoda,
Józef Mularczyk z Grudziądza za cenę 4 920,00zł.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III
Podpisano w dniu 06.03.2013 r. umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo - Budowlanym
INSPEC Sp. z o.o. z Olsztyna na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji
robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu zadania inwestycyjnego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III - za cenę
144 156,00zł.
Trwają prace nad przygotowaniem SIWZ oraz umowy na zaprojektowanie i wybudowanie
sieci kanalizacji sanitarnej.
4. Szkatuła czasu – zadanie wykonuje wybrana w drodze zapytania ofertowego firma pn.
FABAX s.c. Malbork, od 17.04.2013r. Wykonawca robót przystąpi do montażu szkatuły,
umowny termin wykonania zadania upływa z dniem 30.04.2013r.
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III. Zadania zakończone
1. W dniu 07.03.2013r. odebrano roboty budowlane realizowane w Gościszewie polegające na
utwardzeniu części terenu pomiędzy chodnikami na terenie parku w Gościszewie, zadanie
wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BUD-EKO” z Kwidzyna, wartość
wykonanych robót wyniosła 3 942,48zł.
IV. W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I SPRAW
OBYWATELSKICH
W zakresie ochrony środowiska:
Wydano 10 decyzji zezwalających na usuwanie drzew i zakrzewień rosnących na
nieruchomościach prywatnych oraz prowadzonych jest 20 postępowań administracyjnych w
celu wydania decyzji dotyczących spraw zadrzewieniowych.
-Wydano decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia
pn.: Budowa Zakładu produkcyjnego - palarnia i mieszalnia kaw w miejscowości
Koniecwałd";
- Rozliczono III zadanie pod nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Sztum - edycja 2012", dotacja wyniosła 16 607 zł i udzielono ją pięciu podmiotom,
- Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku o udzielenie dotacji na zadanie pod nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Sztum - edycja 2013"- wnioskowana kwota dotacji 10 080 zł
- Trwają prace związane z wprowadzeniem nowego systemu obsługi mieszkańców w zakresie
odbioru odpadów komunalnych z terenu zamieszkałych nieruchomości .
- Ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Sztum - przewidywany termin
otwarcia ofert 8 maja.
W zakresie efektywności energetycznej :
w dalszym ciągu prowadzone są analizy umów dostarczanych przez Energa Obrót wobec
powyższego przesłano kolejne pisma do wszystkich spółek energetycznych związanych z
procesem zmiany sprzedawcy w sprawie problemów z umowami oraz płatnościami za energię
Został ogłoszony przetarg na Konserwację urządzeń oświetleniowych będących na majątku
Miasta i Gminy Sztum termin rozstrzygnięcia przetargu przypada na dzień: 23.04.2013
W sprawach infrastruktury technicznej
Zakończyły się prace dotyczące zimowego utrzymania dróg w mieście i gminie Sztum w
sezonie 2012-2014 którym jest PWiK Sp. z o.o.
Wyłoniono wykonawcę na zadanie pn. „Przebudowę dróg w osiedlu Parkowym w Sztumie,
wraz z przebudową chodników, miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej, budową i
przebudową oświetlenia ulicznego oraz przebudowa kolidującej infrastruktury” w ramach
zadania „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie – osiedle Parkowe w Sztumie –
wykonawca MOTA- ENGIL Central Europe S.A.30-415 Kraków ul. Wadowicka 8w
Wyłoniono inspektora nadzoru na ww. zadanie - Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe
DROG- BUD s.c. Wojciech Rytlewski Ireneusz Zagórski z Tczewa
Trwają konsultacje przy zadaniu projektowym przebudowa drogi krajowej nr 55
Ogłoszono przetarg na remont dróg gminnych i wewnętrznych . Przetarg obejmuje lata 2013,
2014, 2015
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Przygotowano i zatwierdzono nową organizację ruchu na ulice Słoneczną, Radosną,
Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Ogrodowa
Przygotowano nową organizację ruchu na Plac Wolności. Organizacja ruchu nie uzyskała
pozytywnej opinii Komendy Powiatowej Policji z uwagi na brak docelowego ronda na
skrzyżowaniu ulic K.K Baczyńskiego, Kochanowskiego, Mickiewicza Trwają prace związane
z awaryjną naprawa drogi wewnętrznej ul. Kochanowskiego– Chopina termin zakończenia
realizacji zadania do 31.05.2013 r.
W dniu 25 marca 2013 roku Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wydał
zezwolenie na przeprowadzenie w dniu 3 maja 2013 r. imprezy pn. „XXIII Sztumski Bieg
Solidarności na ul. Mickiewicza – droga krajowa Nr 55. Odcinek ulicy od Ronda pod Dębami
do skrzyżowania ulic Mickiewicza- Kochanowskiego- Baczyńskiego zostanie wyłączony z
ruchu w godz. od 1230 do 1800. Objazd odbywać się będzie ulicami Nowowiejskiego i
Kochanowskiego.
1/ Wydano decyzję z trybem natychmiastowej wykonalności w sprawie zmiany stosunków
wodnych poprzez usypanie pryzmy z ziemi na działce 237/9 obręb I miasto Sztum -ul.
Kochanowskiego w Sztumie.
2/ Wydano postanowienie w sprawie przywrócenia stanu wody na gruncie poprzez usunięcie
usypanego wału z ziemi na działce nr 237/10 obręb I miasto Sztum - ul. Kochanowskiego w
Sztumie.
3/ Złożono wniosek o przekazanie dotacji celowej za I półrocze 2013 roku na realizację
wypłat producentom rolnym (126 osób) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Ponadto prowadzona była kwalifikacja wojskowa w dniach od 03 do 08 kwietnia 2013 rokuwezwano 161 osób.
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 przeprowadzono rekrutację wśród klientów Ośrodka na kursy
zawodowe. Wybrane osoby zostały skierowane dodatkowo na bezpłatne badania
lekarskie, treningi kompetencji, doradztwo zawodowe.
Od marca br. wsparciem asystenta rodziny i psychologa w środowisku zamieszkania
objęto kolejne 3 rodziny. Dla nich zorganizowano dodatkowo zajęcia z doradcą
zawodowym.
W okresie międzysesyjnym przygotowywano kolejny wniosek o płatność w ramach
projektu za okres 16.01. – 15.04.13 r.
2. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (RPS
AZS) - Dyrektor Ośrodka uczestniczył w spotkaniach roboczych Zespołu wojewódzkiego
pracującego nad wymienionym dokumentem; obecnie rozpoczął się proces konsultacji,
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uczestniczymy w pracach powiatowych zespołów roboczych powołanych w tym zakresie.
Powiatowemu zespołowi ds. aktywności społecznej i zawodowej przewodniczy P. Jolanta
Szewczun.
3. Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 –
rozpoczęły się spotkania informacyjno-konsultacyjne dot. prac nad Strategią, za które
odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku. Ośrodek uczestniczy
aktywnie w tych pracach.
4. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2014 – 2020 – Ośrodek aktywnie
uczestniczy w pracach nad strategią.
5. Realizacja projektu pn. „Aktywny senior to zdrowy senior” – trwa kontynuacja działań
projektowych dofinansowanych ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Osób Starszych na lata 2012-2013 – w okresie międzysesyjnym seniorzy wspólnie z
młodzieżą brali udział w warsztatach rękodzielniczych, wokalnych i fotograficznych
prowadzonych przez SCK oraz uczestniczyli w zajęciach z samoobrony. W okresie
międzysesyjnym Ośrodek w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Aktywny Czernin” i SCK
złożył wniosek do MPiPS w ramach II edycji konkursu na dofinansowanie kolejnych
działań planowanych w okresie od września do grudnia br.
6. Projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum” – w dniu 8 marca br. złożony został wniosek o
dofinansowanie
projektu w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt przewiduje w
szczególności zakup sprzętu komputerowego oraz zapewnienie dostępu do internetu dla
30 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Ponadto, w ramach
działań koordynacyjnych, zaplanowano zakup 79 komputerów wraz z oprogramowaniem i
dostępem do internetu dla jednostek podległych (35 na potrzeby świetlic wiejskich:
Gronajny, Sztumska Wieś, Pietrzwałd, Sztumskie Pole, Koślinka, Czernin oraz 44 dla
Gimnazjum w Sztumie, ZS w Czerninie, SP w Sztumie, ZS w Gościszewie, SP
w Nowej Wsi, MGOPS). Całkowite wydatki na realizację projektu oszacowano na kwotę
891.092,63zł, ubiegamy się o dofinansowanie 100%. Obecnie trwa ocena formalna
złożonych wniosków (w ramach I naboru 2013 złożonych zostało ogółem 618 projektów;
kwota alokacji przeznaczonej na ten nabór wynosi 232 216.677,69 zł).
7. Projekt pn. „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa
socjalnego” – złożony został wniosek o dofinansowanie projektu ze środków MPiPS w
ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”.
Projekt zakłada aktywizację 6 bezrobotnych klientów Ośrodka poprzez wyremontowanie
2 mieszkań socjalnych znajdujących się w zasobach komunalnych w wyniku szeregu
zaplanowanych działań (m in. szkolenia zawodowe, zajęcia z doradcą zawodowym,
trening kompetencji i umiejętności życiowych). Wnioskowana kwota dofinansowania
wynosi 120.000 zł.
8. Projekt pn. „Wszyscy jesteśmy potrzebni” – Ośrodek złożył wniosek o dofinansowanie
tego projektu ze środków MPiPS w ramach Programu „Oparcie Społeczne dla Osób z
Zaburzeniami Społecznymi”. Celem projektu jest m. in. przedstawienie szerszej grupie
społecznej oferty środowiskowego wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi,
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przeciwdziałanie ich dyskryminacji, kształtowania właściwych postaw społecznych
wobec osób zaburzonych i niepełnosprawnych intelektualnie. W ramach projektu
zaplanowano szereg działań, w tym m. in. uruchomienie punktu konsultacyjnego dla osób
z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, „Dni otwarte ŚDS”, piknik integracyjny,
wystawę prac. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 34.300 zł.
9. Projekt pn. „Przemocy mówimy NIE” – w okresie międzysesyjnym złożyliśmy wniosek
o dofinansowanie projektu ze środków MPiPS w ramach Programu Osłonowego
„Wspieranie JST w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Projekt
zakłada m in. wykonanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenach wiejskich
gminy Sztum, konsultacje psychologiczne i prawne dla mieszkańców doświadczających
przemocy, dyżury członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Wnioskowana
kwota dotacji to 10.600 zł.
10. Asystent rodziny – ze środków MPiPS pozyskano datację w wysokości 17.102,38 zł. na
pokrycie kosztów zatrudnienia 2 asystentów rodziny w środowisku rodzin
dysfunkcyjnych. Dzięki temu dodatkowych 20 rodzin zostanie w roku bieżących objętych
tą formą pomocy. Nadmienić należy, iż ze środków projektu systemowego, o którym
mowa w pkt. 1, w środowisku 6 rodzin pracuje dodatkowy, trzeci asystent.
11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 – w okresie międzysesyjnym rozstrzygnięto
konkurs ofert na realizację zadań publicznych wynikających z GPPiRPA na rok 2013. Do
realizacji wybranych zostało 6 najkorzystniejszych ofert na kwotę 97.855 zł. Planowane
jest uruchomienie dodatkowego konkursu, jeśli Rada Miejska zaakceptuje proponowane
zmiany do Programu na rok 2013.
W okresie międzysesyjnym przyznano również środki na realizację szkolnych
przedsięwzięć profilaktycznych, w tym na wsparcie świetlic socjoterapeutycznych w
łącznej kwocie 25.000 zł.
12. W okresie międzysesyjnym rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie pomocy społecznej w roku 2013. Do realizacji wybrane zostały 4
przedsięwzięcia, kwota dotacji przyznanych w tym zakresie wyniosła 19.000 zł.
13.Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęły 2 Niebieskie karty; odbyło się posiedzenie GZI, powołano
19 grup roboczych w celu podjęcia działań na rzecz rodzin, w których pojawiło się
zjawisko przemocy.
14.Przyjmowano wnioski oraz wydawano decyzje dot. świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych. W przedmiotowych sprawach przyjęto 116 wniosków, wydano 271
decyzji administracyjnych.
Liczba osób uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 182 rodziny, natomiast
świadczenia rodzinne wypłacane są dla 1293 rodzin.
15. W okresie międzysesyjnym wydano 273 decyzje administracyjne w zakresie świadczeń
pomocy społecznej oraz 122 decyzje w zakresie dodatków mieszkaniowych. Z pomocy
finansowej Ośrodka skorzystało 478 rodzin (1257 osób w rodzinie), z pomocy
niefinansowej skorzystały 282 rodziny (1047 osób w rodzinie).
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W okresie międzysesyjnym w Ośrodku pojawiło się 21 nowych rodzin (dotychczas nie
korzystających ze wsparcia), złożono 221 nowych wniosków.
Przeprowadzono ogółem 315 wywiadów środowiskowych, podpisano i wdrożono 64
nowe kontrakty socjalne.
W schroniskach przebywało 19 klientów oraz 11 osób w DPS.
Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 18 osób (1 osoba całkowicie
zwolniona z ponoszenia odpłatności, 3 osoby częściowo zwolnione, 2 osoby mają
przyznane usługi nieodpłatnie).
Z posiłków w placówkach oświatowych finansowanych przez Ośrodek w ramach
Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i środków własnych
gminy (40%) korzysta 455 dzieci.
Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystało 69 rodzin (152 osoby).
16. Wielkanocna zbiórka żywności – przy wsparciu wolontariuszy z Zespołu Szkół w Sztumie
w dniach 22-23.03.2013 r. Ośrodek przeprowadził zbiórkę żywności. Łącznie zebrano 606
kg. Żywność pozyskaną z tej akcji otrzymało 26 najuboższych rodzin wielodzietnych.
17.Sprawozdania z realizacji zadań Ośrodka przedkładane na XXX Sesji w dniu 19.04.2013r.:
- ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013,
- realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej,
- realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy.
18. 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
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;
złożono wniosek o płatność za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r.
trwa rozliczanie usługi edukacyjnej tj. zajęć dydaktycznych zrealizowanych od
01.01.2013 r. do 31.03.2013 r., 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;
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realizowano zajęcia w ramach Szkolnych Ośrodków Karier w gimnazjach oraz zajęcia
psychologiczne i pedagogiczne;
złożono wniosek o płatność za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r.;
trwa rozliczanie usługi edukacyjnej tj. zajęć dydaktycznych zrealizowanych od
01.01.2013 r. do 31.03.2013 r., przygotowywane są dokumenty niezbędne do zapłaty
za usługę;
zorganizowano 2 wyjazdy edukacyjne dla uczniów/uczennic gimnazjów do Reuters
Europe S.A. w Gdyni w ramach zajęć z technologii informacyjnej oraz do Teatru
Miniatura w Gdańsku w ramach zajęć z języka ojczystego.
3) Realizowano projekt WND-POKL.09.01.01-22-038/12 pn. Mały człowiek, wielkie
możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez
utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
W okresie międzysesyjnym:
kontynuowano realizację zajęć przedszkolnych w utworzonych w ramach projektu
oddziałach w Piekle i Postolinie;
złożono wniosek o płatność za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r.
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) Szkoły podstawowe realizują program „Śniadanie daje moc”.
6) Przygotowany we współpracy z Lekkoatletycznym Klubem Sportowym ZANTYR
Sztum wniosek o pozyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki pn.
„Żyj zdrowo i sportowo IV” – powszechna nauka pływania dla dzieci z terenu Miasta i
Gminy Sztum został pozytywnie rozpatrzony. Całkowita wartość zadania wyniesie
35.365,00 zł w tym 25.000,00 zł z MSiT. Od dnia 10.04.2013 roku rozpoczęły się
zajęcia nauki pływania na basenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w
Malborku. Nauka trwać będzie do końca listopada 2013 roku. Łącznie przewidziano 15
godzin zajęć dla 120 uczniów klas III szkół podstawowych. Udział dzieci w zajęciach
jest bezpłatny.
7) Przygotowano i złożono do dofinansowania wniosek pn. Sztumska Akademia
Umiejętności – czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i
Gminy Sztum.
Projekt zakłada realizację 6825 godzin specjalistycznych zajęć artystycznych, w bloku
humanistycznym, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz gimnastyki
korekcyjnej, a także pozalekcyjnych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w
zakresie języków obcych, matematyki, technologii informacyjnej oraz przyrody. W
ramach projektu zaplanowano utworzenie Szkolnych Ośrodków Karier we wszystkich
szkołach podstawowych. Planowany termin realizacji projektu od 01.10.2013 r. do
31.12.2014 r. Całkowita wartość projektu 500.000,00 zł.
2. Bieżąca działalność.
1) Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w kształceniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na ternie Miasta i Gminy Sztum rozpatrywano zgodnie z
dyspozycją art. 70b ustawy o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów
kształcenia pracowników młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i
zdali egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Pozytywnie
rozpatrzono 3 wnioski. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z Funduszu Pracy
w kwocie 16.162,00 zł.
2) Trwają prace związane z utworzeniem żłobka na terenie Sztumu. Planuje się utworzenie
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żłobka we współpracy z Fundacją Pozytywne Inicjatywy z Płucka w pomieszczeniach
budynku przy ul. Reja 17 (w których obecnie mieści się Biblioteka Pedagogiczna).
Żłobek opieką ma objąć 15 dzieci. Rozpoczęły się prace remontowe pomieszczeń
przeznaczonych na żłobek.
3) W miesiącu marcu Miasto i Gmina Sztum otrzymała raport z zewnętrznej ewaluacji
problemowej w obszarach: „Procesy zachodzące w szkole lub placówce” oraz
„Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnych”, w szczególności w
zakresie współpracy z rodzicami uczniów” przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu
Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sztumie w dniach 15.02.2013 r. – 25.02.2013 r.
Zgodnie z raportem przedszkole zostało bardzo wysoko ocenione.
4) W miesiącu marcu rozpoczęto współpracę z Zespołem Badawczym pod kierownictwem
prof. Elżbiety Putkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Współpraca dotyczy
przeprowadzeniu pomiaru edukacyjnego, cyklu szkoleń metodycznych z zakresu
wykorzystania metod efektywnej matematyki, poprawy jakości pracy szkół oraz
diagnozy przyczyn niepowodzeń i sukcesów w szkołach podstawowych i gimnazjach.
W ramach współpracy w dniach 7-8 marca przeprowadzono badanie umiejętności
matematycznych wśród uczniów 4 klas szkół podstawowych i 2 klas gimnazjalnych
oraz spotkanie z dyrektorami i warsztaty dla nauczycieli klas I-III i nauczycieli
matematyki. Szczegółowy raport dotyczący przeprowadzonego badania otrzymamy na
przełomie miesiąca maja/czerwca.
Obecnie nauczyciele klas I-III oraz nauczyciele matematyki w klasach IV-VI pracują
nad wyborem programów i podręczników w klasach I szkoły podstawowej z
wydzieloną matematyką oraz nad wzbogaceniem programów nauczania matematyki w
klasach O-III poprzez tworzenie banku pomysłów gier i zabaw. W związku z realizacją
powyższych zadań w dniu 16 kwietnia zorganizowano panel szkoleniowy na temat
„Nowe spojrzenie na działania matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, czyli – Jak
uczyć kreatywnie”.
5) 28 marca w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie zorganizowano Dzień otwarty dla
przyszłych pierwszoklasistów i ich rodziców. W ramach tego dnia dzieci wraz z
rodzicami i nauczycielami miały możliwość zwiedzania szkoły oraz odbycia konsultacji
z specjalistami pedagogiem, logopedą i psychologiem, a także brały udział w zajęciach
szkolnych.
6) Złożono sprawozdanie Systemu Informacji Oświatowej według danych na dzień
31.03.2013 r.
7) W szkołach podstawowych w dniu 04.04.2013 r. przeprowadzono sprawdzian klas
szóstych szkół podstawowych ponadto uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli w
innych badaniach umiejętności prowadzonych m.in. przez Instytut Badań Edukacyjnych
oraz Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.
3. Informacja dotycząca prac remontowych.
W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi przeprowadzono remont sali gimnastycznej, szatni i
toalet oraz przeprowadzono modernizację pracowni komputerowej.
4. Imprezy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) W dniach 7 marca przedstawiciele Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Publicznego
Przedszkola Nr 1 uczestniczyli w uroczystej gali podsumowującej II edycję konkursu
organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Placówki oświatowe
uzyskały tytuł finalisty w województwie pomorskim.
2) W dniu 5 kwietnia uczniowie klas gimnazjalnych brali udział w Powiatowych Targach
Edukacji i Pracy.
3) W dniu 18 kwietnia 2013 roku dyrektorzy oraz nauczyciele placówek oświatowych
uczestniczyli w konferencji pt.: „Sześciolatek w edukacji” zorganizowanej przez
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Pomorskiego Kuratora Oświaty.
4) W wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora
Oświaty trzech uczniów Gimnazjum Nr 1 w Sztumie zdobyło tytuł laureata (konkurs
matematyczny, historyczny i biologiczny). 14 uczniów w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie
zdobyło tytuł finalisty (konkurs z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, historii,
geografii i chemii) oraz 1 uczeń Gimnazjum Nr 2 w Czerninie (konkurs z języka
niemieckiego).
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 dniu 28 lutego 2013 roku złożono w Departamencie Programów Regionalnych
wymaganą Prognozę wydatków środków na bieżący rok budżetowy oraz na następny
rok budżetowy.
2) W dn. 15 marca 2013 roku złożono III Wniosek o płatność za okres od 21.12.2012 do
15.03.2013 roku. Złożony wniosek dotyczył przebiegu realizacji projektu.
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 27 lutego 2013r. złożona została do Departamentu Programów Regionalnych
Urzędu Marszałkowskiego korekta XIII, końcowego wniosku o płatność nr WNPRPPM.06.01.00-00-006/08-13 za okres od 2012-11-07 do 2012-12-20 na kwotę
850 104,28 PLN. Obecnie trwa weryfikacja wniosku.
2) Obecnie trawa okres monitorowania wskaźników rezultatu projektu, tj. Liczba
turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów
turystycznych.
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 29 stycznia 2013r. złożona została do Departamentu Programów Regionalnych
Urzędu Marszałkowskiego, korekta XVI wniosku o płatność końcową za okres
27.09.2012r.- 26.10.2012r. na kwotę 914 186,66 PLN. Obecnie trwa jego
weryfikacja.
2) Obecnie trwa okres monitorowania wskaźników rezultatu projektu, tj. liczba
turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów
turystycznych oraz liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego
poddane ochronie.
3) Dnia 28 lutego 2013r. zostały przekazane dwa egzemplarze albumu powstałego w
ramach w/w projektu pn. „Czas odnaleziony, czas dodany Sztum wczoraj i dziś” do
księgozbioru Biblioteki Narodowej.
4. Projekt pn.: „Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie
centrum miejscowości”.
W związku ze złożonym w grudniu 2012 roku wnioskiem o płatność w dniu 8
kwietnia 2013 roku przekazano na konto Gminy Sztum środki w wysokości 51 254,00
zł. Kwota ta stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych całego projektu.
5. Projekt pn.: „Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w
miejscowościach Gościszewo i Węgry”.
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W dniu 25 marca 2013 roku Gmina Sztum złożyła wniosek o płatność w ramach
niniejszego projektu. Koszty kwalifikowane projektu wynoszą 134 811,99 zł,
natomiast kwota dofinansowania to 101 108,00 zł.
W dniu 9 kwietnia 2013 roku podpisany został aneks nr 3 do umowy o
dofinansowanie korygujący wartość projektu do kwoty uzyskanej w drodze przetargu.
Koszty kwalifikowane projektu wynoszą 134 811,99 zł, pierwotnie była to kwota
157 669,78 zł.
6. Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Polaetap III”.
W dniu 28 lutego 2013 roku złożono w Departamencie Programów Regionalnych
wymaganą Prognozę wydatków środków na bieżący rok budżetowy oraz na następny
rok budżetowy.
7.
Projekt pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Sztum”.
W dniu 28 marca 2013 roku Miasto i Gmina Sztum otrzymało informację o
pozytywnej ocenie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
8. Projekt pn.: „Rowerem po Powiślu – aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklu
rajdów rowerowych”
.
Obecnie trwają przygotowania oraz zapisy uczestników do wzięcia udziału w rajdach
rowerowych. Terminy rajdów ustalono na 20.04.2013r.- zbiórka Sztumskie Pole,
27.04.2013r. – zbiórka Zajezierze, 04.05.2013r. – zbiórka Postolin, 18.05.2013r. – zbiórka
Pietrzwałd. Podczas każdego rajdu zostanie przeprowadzone szkolenie dot.
bezpieczeństwa na drodze przeprowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Sztumie
oraz zostaną zorganizowane ogniska podsumowywujące każde ze spotkań. W związku z
projektem zakupiono koszulki promocyjne dla uczestników oraz kaski rowerowe
zapewniające bezpieczeństwo. Kaski te będą wypożyczone uczestnikom na czas trwania
rajdu.
9. Projekt pn.: „Witryna wiejska Gminy Sztum –portal aktywizujący społeczność lokalną oraz
promujący tereny Gminy Sztum – utworzenie portalu internetowego oraz
przeprowadzenie kampanii promocyjnej nowo utworzonego portalu”
.
W dniu 15 kwietnia 2013 roku podpisany został aneks nr 1 do umowy przyznania
pomocy przedłużający termin realizacji projektu do 25 listopada 2013 roku.
10. W dniu 11 kwietnia 2013 roku podpisano Deklarację współpracy Miasta i Gminy Sztum
i Towarzystwa na rzecz Ziemi w realizacji projektu „Natura znów się o(d)płaca”.
Jednym z jego zasadniczych celów będzie udzielenie kompleksowego wsparcia 12
gminom, na terenie których znajduje się obszar Natura 2000 w celu promocji i
lokalnego rozwoju gminy.
W ramach niniejszego projektu planowane są następujące przedsięwzięcia:
Prezentacja gminy i jej walorów przyrodniczych w cyklu telewizyjnym pod hasłem „Natura
się o(d)płaca”. Program będzie także dokumentował działania podjęte w ramach niniejszego
projektu. Dwanaście 25-minutowych odcinków (każdy poświęcony jednej gminie) zostanie
pokazanych w programie II TVP, zostaną również umieszczone w serwisie internetowym
telewizji.
Udzielenie gminie pomocy eksperckiej w zakresie szkoleń, konsultacji i pomocy w
przygotowaniu projektów (zarówno promocyjno-edukacyjnych, jak inwestycyjnych)
związanych z Naturą 2000 (walorami ostoi) lub sfinansowania dodatkowych działań
promocyjnych we wskazanej przez gminę formie.
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Organizację wizyty studyjnej mieszkańców gminy (krajowej lub zagranicznej) do podobnego
obszaru Natura 2000, gdzie jego funkcjonowanie przebiega bezkonfliktowo i przynosi
wymierne korzyści.
Wsparcie promocyjne gminy w formie przygotowania i wydania materiałów promocyjnych
i informacyjnych (nakład 10 tys. egz.): mapy gminy i obszaru Natura 2000, folderu
promującego walory gminy (przyrodnicze, kulturowe, historyczne itp.), udziału w targach
ochrony środowiska lub turystycznych (4 edycje), przygotowania i wydania na płycie DVD
filmu promującego gminę.
Deklaracja uczestnictwa w projekcie ma charakter wstępny, nie ma mocy prawnej. Stosowna
umowa z Gminą zostanie podpisana po przyznaniu środków z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
11. Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności zgłoszony został do folderu p.t. „Szlakiem
Zamków Gotyckich – wybrane produkty turystyczne”. Publikacja przedstawiać będzie
produkty turystyczne bazujące na potencjale kulturowym i turystycznym gmin
należących do Szlaku Zamków Gotyckich. Folder wydany zostanie w wersji językowej
polskiej i rosyjskiej z przeznaczeniem do punktów Informacji Turystycznej, w tym w
Gdańsku i Kaliningradzie.
12. Gmina Sztum jako sponsor promowana była podczas Licealiady zorganizowanej przez
Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie. Impreza pod hasłem „Powiśle.
Przystanek Sztum” odbyła się w dniu 21 marca 2013 roku.
13. Gmina Sztum w dniu 6 kwietnia br. podczas X Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich
Województwa Pomorskiego prezentowała materiały promujące Rowerowy Szlak
Zamków Gotyckich na Powiślu.
14. W dniach 12, 13 i 14 kwietnia br. Gmina Sztum uczestniczyła w Gdańskich Targach
Turystycznych. Na wspólnym stoisku przygotowanym przez Stowarzyszenie Gmin RP
Euroregion Bałtyk do którego należy Gmina Sztum przedstawiano materiały promujące
Rowerowy Szlak Zamków Gotyckich na Powiślu, Pętlę Żuławską oraz lokalne ośrodki.
W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych:
1. Ochrona Zdrowia: w dniach 20 – 22 marca 2013 r. odbyły się badania mammograficzne
dla kobiet w wieku 50-69 lat zorganizowane przy współpracy z FADO S.A. „Centrum
usług medycznych w Gdańsku”.
2. Realizacja Uchwały Nr 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 ogłoszenie kolejnego nabory wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju
sportu na rok 2013r, ich rozpatrzenie, zawarcie umów oraz przelanie pierwszych transz
zgodnie z zawartymi umowami.
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 przygotowanie i podpisanie umów na przyznane
stypendia sportowe. W 2013 rok stypendium otrzymali: Agnieszka Borowska, Andrzej
Rogiewicz, Agata Polanowska, Bartosz Muchewicz, Daniel Wieliczko, Cyprian Korinth,
Jakub Cysewski i Emilia Wlazińska.
4. 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
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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 przygotowanie sprawozdania z realizacji w/w Programu za rok 2012r.
5. Realizacja Uchwały Nr XXV/239/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada
2012r. 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”, poprzez ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań zleconych w
2013r. oraz rozpatrzenie złożonych ofert.
6. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi
4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
– w dniu 21 marca 2013r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich poinformował Miasto
i Gminę Sztum zakończonej weryfikacji wniosku o płatność i przekazaniu zlecenia
płatności na kwotę 7.013,95 zł dotyczącą zrealizowanego projektu „Aktywne wakacje
– cykl festynów oraz zabaw dla dzieci i młodzieży”, wnioskowana kwota
dofinansowania 7.013,95zł.
7. Odbyły się bardzo duże imprezy o charakterze regionalnym- X Wojewódzki Przegląd
Kół Gospodyń Wiejskich ; Finał Miss Żuław i Powiśla
Działalność Sztumskiego Centrum Kultury w okresie międzysesyjnym:
23.02. sobota
* 10.00 - zajęcia muzyczne: gra na flecie, perkusji, keyboardzie
* 18.00 - seans filmu „Bejbi Blues”
24.02. niedziela
* 18.00 - seans filmu „Bejbi Blues”
25.02. poniedziałek
* 15.00 – zajęcia teatralne
* 15.30 – zajęcia taneczne
* 14.00 - warsztaty z j. angielskiego (UTW)
* 16.45 – warsztaty ruchowe (UTW)
26.02. wtorek
* 15.00 – warsztaty Klubu Plastyka
* 19.00 - warsztaty tańca ludowego
* 18.00 - seans filmu „Wyspa skazańców” (DKF)
* 16.00 - zajęcia muzyczne (UTW)
27.02. środa
* 15.30 – zajęcia taneczne
* 15.00 - zajęcia muzyczne – gitara
* 17.00 - turniej brydża
* 16.00 - wykład o ubiorze na Dolnym Powiślu
28.02. czwartek
* 13.00 – zajęcia muzyczne – keyboard
* 15.00 – dziecięcy zespół wokalny
* 17.00 - zajęcia wokalne dla dorosłych
* 15.00 – zajęcia teatralne
* 16.00 – zajęcia plastyczne dla dzieci
* 19.00 - warsztaty tańca ludowego
01.03. piątek
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* 12.30 – zajęcia teatralne
* 18.00 - kurs samoobrony
* 18.00 - seans filmu „Sęp”
* 19.00 - próba Orkiestra Dęta
02.03. sobota
* 09.00 - zajęcia muzyczne: gra na flecie, perkusji, keyboardzie
* 10.00 – próba Miss
* 18.00 - seans filmu „Sęp”
03.03. niedziela
* 18.00 - seans filmu „Sęp”
04.03. poniedziałek
* 17.00 – zajęcia teatralne
* 15.30 – zajęcia taneczne
* 16.30 – zajęcia teatralne
* 14.00 - warsztaty z j. angielskiego (UTW)
* 16.45 – warsztaty ruchowe (UTW)
05.03. wtorek
* 15.00 – warsztaty Klubu Plastyka
* 19.00 - warsztaty tańca ludowego
* 16.00 - kurs samoobrony (UTW)
06.03. środa
* 15.30 – zajęcia taneczne
* 15.00 - zajęcia muzyczne – gitara
* 16.30 – zajęcia teatralne
07.03. czwartek
* 10.00 - Cała Polska Czyta Dzieciom
* 13.00 – zajęcia muzyczne – keyboard
* 15.00 – dziecięcy zespół wokalny
* 16.00 - zajęcia wokalne dla dorosłych
* 15.00 – zajęcia teatralne
* 16.00 – zajęcia plastyczne dla dzieci
* 17.00 - prelekcja Wacława Bieleckiego „Verdi – Wagner”
* 19.00 - warsztaty tańca ludowego
* 16.00 - kurs samoobrony (UTW)
08.03. piątek
* 12.30 – zajęcia teatralne
* 16.00 - seans filmu „Alvin i wiewiórki”
* 18.00 - kurs samoobrony
09.03. sobota
* 16.00 - seans filmu „Alvin i wiewiórki”
10.03. niedziela
* 16.00 - seans filmu „Alvin i wiewiórki”
* 16.00 - próba Miss
11.03. poniedziałek
* 17.00 – zajęcia teatralne
* 15.30 – zajęcia taneczne
* 16.30 – zajęcia teatralne
* 14.00 - warsztaty z j. angielskiego (UTW)
* 16.45 – warsztaty ruchowe (UTW)
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12.03. wtorek
* 15.00 – warsztaty Klubu Plastyka
* 18.00 - Dyskusyjny Klub Filmowy „Kobiety z 6. piętra”
* 19.00 - warsztaty tańca ludowego
* 16.00 - kurs samoobrony (UTW)
13.03. środa
* 15.30 – zajęcia taneczne
* 15.00 - zajęcia muzyczne – gitara
* 16.30 – zajęcia teatralne
14.03. czwartek
* 13.00 – zajęcia muzyczne – keyboard
* 15.00 – dziecięcy zespół wokalny
* 16.00 - zajęcia wokalne dla dorosłych
* 15.00 – zajęcia teatralne
* 16.00 – zajęcia plastyczne dla dzieci
* 19.00 - warsztaty tańca ludowego
* 19.00 - recital Michała Bajora
* 16.00 - kurs samoobrony (UTW)
* 16.00 - warsztaty z rękodzieła (UTW)
15.03. piątek
* 12.30 – zajęcia teatralne
* 18.00 - wernisaż prac Ewy Niewolskiej
* 18.00 - kurs samoobrony
* 18.00 - seans filmu „Kochankowie z księżyca”
16.03. sobota
* 09.00 - zajęcia muzyczne: gra na flecie, perkusji, keyboardzie
* 18.00 - seans filmu „Kochankowie z księżyca”
17.03. niedziela
* 11.00 - próba Miss
* 11.00 - Konkurs Recytatorski
* 18.00 - seans filmu „Kochankowie z księżyca”
18.03. poniedziałek
* 17.00 – zajęcia teatralne
* 15.30 – zajęcia taneczne
* 16.30 – zajęcia teatralne
* 14.00 - warsztaty z j. angielskiego (UTW)
* 16.45 – warsztaty ruchowe (UTW)
19.03. wtorek
* 15.00 – warsztaty Klubu Plastyka
* 19.00 - warsztaty tańca ludowego
* 16.00 - kurs samoobrony (UTW)
* 16.00 - zajęcia muzyczne (UTW)
20.03. środa
* 15.30 – zajęcia taneczne
* 15.00 - zajęcia muzyczne – gitara
* 17.00 - wykład „W kuchni i obejściu – życie codzienne kobiet na Dolnym Powiślu”
* 16.30 – zajęcia teatralne
21.03. czwartek
* 13.00 – zajęcia muzyczne – keyboard
* 15.00 – dziecięcy zespół wokalny
* 16.00 - zajęcia wokalne dla dorosłych
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* 15.00 – zajęcia teatralne
* 16.00 – zajęcia plastyczne dla dzieci
* 19.00 - warsztaty tańca ludowego
* 16.00 - kurs samoobrony (UTW)
* 16.00 - warsztaty z rękodzieła (UTW)
22.03. piątek
* 12.30 – zajęcia teatralne
* 16.00 - przegląd potraw wielkanocnych
* 18.00 - kurs samoobrony
* 20.00 - seans filmu „Niemożliwe”
23.03. sobota
* 09.00 - zajęcia muzyczne: gra na flecie, perkusji, keyboardzie
* 11.00 - Konkurs Recytatorski
* 18.00 - seans filmu „Niemożliwe”
24.03. niedziela
* 18.00 - seans filmu „Niemożliwe”
* 11.00 - Konkurs Recytatorski
* 11.00 - próba Miss
25.03. poniedziałek
* 17.00 – zajęcia teatralne
* 15.30 – zajęcia taneczne
* 16.30 – zajęcia teatralne
* 14.00 - warsztaty z j. angielskiego (UTW)
* 16.45 – warsztaty ruchowe (UTW)
26.03. wtorek
* 9.30 - PZU wynajem sali
* 15.00 – warsztaty Klubu Plastyka
* 16.00 - kurs samoobrony (UTW)
* 17:00 - brydż
* 18.00 - Dyskusyjny Klub Filmowy „Whisky dla aniołów”
* 19.00 - warsztaty tańca ludowego
27.03. środa
* 15.30 – zajęcia taneczne
* 15.00 - zajęcia muzyczne – gitara
* 16.30 – zajęcia teatralne
28.03. czwartek
* 13.00 – zajęcia muzyczne – keyboard
* 15.00 – dziecięcy zespół wokalny
* 16.00 - zajęcia wokalne dla dorosłych
* 15.00 – zajęcia teatralne
* 16.00 – zajęcia plastyczne dla dzieci
* 19.00 - warsztaty tańca ludowego
* 16.00 - kurs samoobrony (UTW)
29.03. piątek
* 12.30 – zajęcia teatralne
* 18.00 - kurs samoobrony
02.04. wtorek
* 16.00 - kurs samoobrony (UTW)
* 19.00 - warsztaty tańca ludowego
03.04. środa
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* 15.30 – zajęcia taneczne
* 15.00 - zajęcia muzyczne – gitara
* 16.30 – zajęcia teatralne
04.04. czwartek
* 13.00 – zajęcia muzyczne – keyboard
* 15.00 – dziecięcy zespół wokalny
* 16.00 - zajęcia wokalne dla dorosłych
* 16.00 - kurs samoobrony (UTW)
* 15.00 – zajęcia teatralne
* 16.00 – zajęcia plastyczne dla dzieci
* 19.00 - warsztaty tańca ludowego
* 18.00 – brydż
05.04. piątek
* 12.30 – zajęcia teatralne
* 17.00 - Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej – wykład
* 17.00 - gimnastyka (UTW)
* 18.00 - seans filmu „Daję nam rok”
06.04. sobota
* 10.00 - Turniej Kół Gospodyń Wiejskich
* 18.00 - seans filmu „Daję nam rok”
07.04. niedziela
* 10.00 – próba Miss
* 18.00 - seans filmu „Daję nam rok”
08.04. poniedziałek
* 14.00 - warsztaty z języka angielskiego (UTW)
* 16.45 – warsztaty ruchowe (UTW)
* 17.00 – zajęcia teatralne
* 15.30 – zajęcia taneczne
* 16.30 – zajęcia teatralne
09.04. wtorek
* 11.00 - ocena prac Cyranka (sala konferencyjna)
* 15.00 – warsztaty Klubu Plastyka
* 16.00 - kurs samoobrony (UTW)
* 18.00 - Dyskusyjny Klub Filmowy – „Piąta pora roku”
* 19.00 - warsztaty tańca ludowego
10.04. środa
* 15.30 – zajęcia taneczne
* 15.00 - zajęcia muzyczne – gitara
* 16.30 – zajęcia teatralne
11.04. czwartek
* 10.00 - Cała Polska Czyta Dzieciom
* 13.00 – zajęcia muzyczne – keyboard
* 15.00 – dziecięcy zespół wokalny
* 16.00 - kurs samoobrony (UTW)
* 16.00 - warsztaty z rękodzieła (UTW)
* 16.00 - zajęcia wokalne dla dorosłych
* 15.00 – zajęcia teatralne
* 16.00 – zajęcia plastyczne dla dzieci
* 19.00 - warsztaty tańca ludowego
12.04. piątek
20 | S t r o n a

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

* 12.30 – zajęcia teatralne
* 17.00 - wernisaż wystawy Krystyny Jażdżewskiej - Baranowskiej + koncert kameralny
* 17.30 - brydż
* 18.00 - seans filmu „Drogówka”
13.04. sobota
* 10.30 - próba Miss
* 18.00 - wybory Miss
14.04. niedziela
* 16.00 – zielonoświątkowcy – wynajem sali
* 18.00 - seans filmu „Drogówka”
15.04. poniedziałek
* 14.00 - warsztaty z języka angielskiego (UTW)
* 17.00 – zajęcia teatralne
* 15.30 – zajęcia taneczne
* 16.30 – zajęcia teatralne
* 18.00 - seans filmu „Drogówka”
16.04. wtorek
* 15.00 – warsztaty Klubu Plastyka
* 16.00 - zajęcia muzyczne (UTW)
* 16.00 - kurs samoobrony (UTW)
* 18.00 - Dyskusyjny Klub Filmowy – „Wyjście przez sklep z pamiątkami”
* 19.00 - warsztaty tańca ludowego
17.04. środa
* 10.00 – Młodzieżowa Rada Gminy: konkurs recytatorski
* 15.30 – zajęcia taneczne
* 15.00 - zajęcia muzyczne – gitara
* 16.30 – zajęcia teatralne
18.04. czwartek
* 13.00 – zajęcia muzyczne – keyboard
* 15.00 – dziecięcy zespół wokalny
* 16.00 - zajęcia wokalne dla dorosłych
* 16.00 - kurs samoobrony (UTW)
* 17.00 - UTW & TMZS : wykład „Małgorzata Hillar - ogólnopolska poetka z Kociewia”
* 15.00 – zajęcia teatralne
* 16.00 – zajęcia plastyczne dla dzieci
* 19.00 - warsztaty tańca ludowego
19.04. piątek
* 12.30 – zajęcia teatralne
* 16.00 - seans bajki „Ralph Demolka”
* 17.00 - gimnastyka (UTW)
* 18.00 - seans filmu „Tajemnice Westerplatte”

Burmistrz Sztumu
Leszek Tabor
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