INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XXXII sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 14 czerwca 2013 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji
9 projektów uchwał. W dniu 29 maja 2013 roku odbyła się sesja, na której nie
przedstawiałem informacji z okresu międzysesyjnego. Sesja składała się z dwóch części
uroczystej i roboczej – w pierwszej części sesji dokonano wręczenia odznaczeń „Za zasługi
dla Obronności Kraju (..)- w drugiej części rada podjęła 4 uchwały i przedłożyłem radzie
sprawozdania finansowe miasta i gminy i Sztumskiego Centrum Kultury- za rok 2012.
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. Zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków w dziale:
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność” zwiększającego
plan dotacji w kwocie 339.550 zł na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111 .66. 2013.MZ z dnia 25.04.2013r. z
przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz
na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
w pierwszym okresie płatniczym 2013 r.
2) 852 „Pomoc społeczna”:
a) w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 500 zł z tytułu zwrotu nienależnie
pobranych zasiłków stałych za 2012 r., które podlegają zwrotowi do PUW w
Gdańsku (zwrot dotacji),
b) w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, zwiększającego plan dotacji w
kwocie 550 zł, na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.80.2013 z dnia 16.04.2013r. i o kwotę 1.400 zł na
podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.50.2013.MSz z dnia 17.05.2013r i z przeznaczeniem na realizację zadań z
zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie
opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust.2 i 3
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182),
c) w rozdz. 85295 ”Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.83. 2013.MSz z dnia 26.04.2013r.
zwiększającego plan dotacji o kwotę 63.450 zł, z przeznaczeniem na pomoc
finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr
48/2013 Rady Ministrów z dnia 26.03.2013r.
3) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla
uczniów” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr
FB-I.3111.67.2013.MS z dnia 19.04.2013 r. zwiększającego plan dotacji celowej w
kwocie 148.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e
ustawy o systemie oświaty.
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4) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdz. 92116 „Biblioteki” o
kwotę 18.000 zł zgodnie z podpisanym aneksem nr 1/2013 z dnia 6 maja 2013 r. do
porozumienia z dnia 16 lutego 2005 r. zawartego z Powiatem Sztumskim na
powierzenie zadań powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej.
II. Przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 21.600zł do działu
801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym dla Gimnazjum Nr 1 w
Sztumie kwotę 14.400 zł i dla Zespołu Szkół w Czerninie kwotę 7.200 zł z
przeznaczeniem na realizację zajęć związanych z profilaktyką ciąży i chorób
przenoszonych drogą płciową.
III. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków w dziale:
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” z rozdz. 01095 „Pozostała działalność” w wydatkach
bieżących jednostek budżetowych, z wydatków związanych z realizacją ich
statutowych zadań (§4300) kwotę 1 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(§4120), w celu zabezpieczenia zwiększonych składek na Fundusz Pracy,
2) 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin” w wydatkach bieżących
jednostek budżetowych, z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z
(§4300) kwotę 50.000 zł. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na
§4110 kwotę 13.000 zł i na §4100 kwotę 37.000 zł, z przeznaczeniem na prowizje dla
sołtysów.
3) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż
gminna” w wydatkach bieżących z wydatków jednostek budżetowych z wynagrodzeń
i składki od nich naliczanej kwotę 469 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych na
sfinansowanie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
4) 801 „Oświata i wychowanie”:
a) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” w wydatkach bieżących jednostek
budżetowych z wynagrodzeń i składki od nich naliczanej kwotę 7.248 zł na
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na zabezpieczenie środków
na zakup usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej,
b) w rozdz. 80104 „Przedszkola” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych z
wynagrodzeń i składki od nich naliczanej kwotę 216 zł na wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań na zabezpieczenie środków na zakup usług z
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
c) w rozdz. 80110 „Gimnazja” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych z
wynagrodzeń i składki od nich naliczanej kwotę 4.542 zł na wydatki związane z
realizacja ich statutowych zadań na zabezpieczenie środków na zakup usług z
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
d) z rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 9.300 zł do
rozdz. 80104 „Przedszkola” na wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące za
dzieci z terenu Miasta i Gminy Sztum uczęszczające do przedszkoli na terenie
miejscowości Malbork, Kwidzyn i Ryjewo,
e) rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w wydatkach bieżących
jednostek budżetowych, z wydatków związanych z realizacją ich statutowych
zadań kwotę 750 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w celu
zabezpieczenia środków na przeprowadzenie rady szkoleniowej dla nauczycieli
pt. „Utrzymanie dyscypliny w klasie. Pole minowe czy pole do popisu”.
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f) 851 „Ochrona zdrowia”:
a) w rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii” w wydatkach bieżących jednostek
budżetowych z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę
2.467 zł na dotacje na zadania bieżące zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr
XXX/293/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXVI/246/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,
b) w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w wydatkach bieżących
jednostek budżetowych z wydatków związanych z realizacją ich statutowych
zadań kwotę 39.000 zł oraz z wynagrodzeń i składki od nich naliczanej kwotę
7.000 zł na dotacje na zadania bieżące zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr
XXX/293/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXVI/246/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,
c) z rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” z wydatków bieżących
jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składki od nich naliczanej kwotę 9.688
zł do rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii” na wydatki bieżące na dotacje na
zadania bieżące zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/293/2013 z dnia 19
kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/246/2012 Rady Miejskiej
Sztumie z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2013 .
7) 852 „Pomoc społeczna” z rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją
ich statutowych zadań kwotę 4.600 zł do rozdz. 85295 „Pozostała działalność” na
wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące.
II. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU:
1. Ogłoszono przetargi:
1.1. w dniu 24.04.2013 na roboty budowlane - Zagospodarowanie placu zabaw przy
przedszkolu publicznym Nr 1 w Sztumie na ul. Chełmińskiej, postępowanie
unieważniono, gdyż cena oferty (173 256,56zł) przewyższała środki finansowe ujęte
w budżecie (81 399zł).
1.2. W dniu 30.04.2013 – na roboty budowlane - Zagospodarowanie terenu wokół
budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - ETAP I
.
W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, postępowanie zakończono 20 maja 2013 r. ,
wybrano ofertę z najniższą ceną - 146 900zł złożoną przez Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe „BUD-EKO” z Kwidzyna.
1.3. w dniu 30.04.2013 – na usługi - Oczyszczanie ulic, chodników, parkingów, zatoczek
i przystanków autobusowych, ścieżek pieszo rowerowych oraz bieżące utrzymanie
zieleni na terenie miasta i gminy Sztum. Postępowanie unieważniono, gdyż cena
oferty (258 286,00zł) przewyższała środki finansowe ujęte w budżecie (151 000zł).
1.4. w dniu 07.05.2013 – na roboty budowlane - Czas na sport, czas na zdrowie przebudowa boisk sportowych w miejscowości Piekło
.
W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, postępowanie zakończono 04 czerwca 2013 r.,
wybrano ofertę z najniższą ceną – 152 073,26zł złożoną przez Konsorcjum firm:
TOSIA sp. z o.o. Dzierzgoń – lider i BAZALT sp. z o.o. Waplewo Wielkie - partner.
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1.5. W dniu 24.05.2013 - usługi - Bieżące utrzymanie bulwaru zamkowego w Sztumie
oraz miejsca rekreacji w Zajezierzu
.
W postępowaniu wpłynęły 4 oferty- postępowanie zakończono 10 czerwca 2013 r.,
wybrano ofertę z najniższą ceną – 84 000,00zł złożoną przez Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe „BUD-EKO” z Kwidzyna
.
Usługa będzie wykonywana do 12 grudnia 2014r.
1.6. W dniu 27.05.2013 - usługi - Oczyszczanie ulic, chodników, parkingów, zatoczek
autobusowych, ścieżek pieszo - rowerowych oraz bieżące utrzymanie zieleni na
terenie miasta i gminy Sztum
.
W postępowaniu wpłynęły 2 oferty, postępowanie zakończono 05 czerwca 2013 r.,
wybrano ofertę z najniższą ceną – 240.000,00zł złożoną przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie. Usługa będzie wykonywana do 12
grudnia 2014r.
1.7. W dniu 04.06.2013 - roboty budowlane - Remonty cząstkowe dróg gminnych na
terenie miasta i gminy Sztum, termin składania ofert wyznaczono do 19.06.2013 r.
2. Zakończono postępowanie przetargowe na:
2.1. Usługi - „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta i gminy Sztum”.
Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Sztumie za cenę 2.995.992,00zł. W postępowaniu uczestniczyły 3 firmy.
Wykonawca został wybrany na okres od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015r. Gmina
Sztum jest jedną z nielicznych gmin w Polsce, która zakończyła postępowanie
przetargowe.
2.2. Usługi - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia drogowego będącego własnością
Gminy w mieście i gminie Sztum. Wybrano ofertę złożoną przez ENERGA
OŚWIETLENIE Sp. z o.o. z Sopotu za cenę 7,67zł brutto za konserwacje i
utrzymanie jednego punktu świetlnego miesięcznie. O udzielenie zamówienia
ubiegały się cztery firmy.
2.3. Roboty budowlane- Modernizacja i remont świetlic wiejskich w Czerninie i Koślince.
Wybrano ofertę złożona przez Przedsiębiorstwo- Budowlano- Usługowe Andrzej
Leszczyński z Malborka za cenę 345.477,71 zł. O udzielenie zamówienia ubiegało się
10 firm.
2.4. Roboty budowlane - Bieżące naprawy i konserwację nawierzchni dróg gminnych i
wewnętrznych na terenie miasta i gminy Sztum. W postępowaniu złożono 3 oferty,
wybrano ofertę Usługi Trans-Wod-Kan P.H.M.B. Eugeniusz Miklewicz z Ryjewa
za cenę 577.926,90 zł na okres do 15.12.2015 r.
II. Zadania w toku realizacji:
1. Przebudowa terenu targowiska miejskiego w Sztumie
.
W połowie maja 2013 roku Miasto i Gmina Sztum przystąpiła do przebudowy terenu
targowiska miejskiego w Sztumie. Wykonawcą robót budowlanych jest firma z
Kwidzyna - Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „CELBUD”. Zgodnie z
wcześniej przekazywanymi informacjami inwestycja jest realizowana etapami. W
pierwszym etapie przebudowywane są zewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne
oraz równocześnie budowany jest pasaż handlowy. W drugim etapie, który rozpocznie
się w styczniu 2014 zaplanowano rozbiórkę i budowę nowego targowiska miejskiego
Prace przebiegają sprawnie. Aktualnie wykonywane są roboty ziemne i fundamentowe
związane z budową nowego budynku na tym terenie, a także przebudowywane są sieci
zewnętrzne wokół targowiska. W pierwszych dniach czerwca został wykonany
przewiert pod halą targową
.
W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi mogą i będą występować
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utrudnienia przy targowisku. Informacje o wszelkich utrudnieniach Wykonawca
zamieszcza na „Tablicy ogłoszeń” zamieszczonej na barakowozie w miejscu
dostępnym dla każdego.
2. Rozbudowa monitoringu wizyjnego nad Jeziorem Sztumskim w Sztumie – prace
przebiegają planowo, rozpoczęto wciąganie nowych przewodów zasilających i
światłowodów. Zakończenie planowane jest na miesiąc sierpień br.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola- etap III
Zakończono prace nad przygotowaniem SIWZ oraz umowy na zaprojektowanie i
wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej. Przybliżony termin ogłoszenia przetargu 21.06.2013 r.
4. Modernizacja i remont świetlic wiejskich w Czerninie i Koślince.
W dniu 16.05.2013 podpisano umowę z Wykonawcą robót: Andrzejem Leszczyńskim
prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą: Przedsiębiorstwo- BudowlanoUsługowe „LESZCZYŃSKI” z Malborka za cenę 345 477,71zł, termin wykonania
zadania ustalono do 16.11.2013 r.
.
Plac budowy przekazano wykonawcy robót w dniu 22.05.2013 r
.
Nadzór inwestorski nad robotami sprawuje Janusz Winnicki i Jarosław Mysior
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pn. Biuro Usług
Projektowych ALTRIS S. C. Kwidzyn za cenę 12 300zł.
5. Dostawa i montaż urządzeń na utworzenie miejsc rekreacji w miejscowościach
Górki, Cygusy i Ramzy Małe, przeprowadzono postępowanie do 14 tys. Euro w
formie zapytania cenowego, które zostało skierowane do 3 Wykonawców. Cena
najniższej oferty wynosi 37 955,34zł, przewyższa środki zabezpieczone w budżecie.
6. Dokumentacja projektowa na „Przebudowę dróg osiedlowych w Sztumie m.in.
ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska”, umowę podpisano
w dniu 23.05.2013r. z Patrykiem Schultzem prowadzącym działalność gospodarczą
pn. Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz” z Grudziądza. Termin wykonania
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ustalono do 23
grudnia 2013 r. za cenę 67 035,00zł.
7. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie–
ETAP I- umowę na roboty budowlane podpisano w dniu 28.05.2013 z
Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „BUD-EKO” z Kwidzyna. Termin
wykonania ustalono do 28.10.2013r. za cenę 146.900 zł
.
W ramach zadania Wykonawca wykona:
o rozbiórkę istniejącego budynku garażowego,
o demontaż instalacji elektrycznej w budynku garażowym,
o budowę garażu czterostanowiskowego wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej,
o uporządkowanie terenu po rozbiórce,
o demontaż istniejącego zasilania i ponowny montaż tymczasowego zasilania
energetycznego do nowo wybudowanych garaży.
Nadzór inwestorski sprawuje Janusz Winnicki –Biuro Usług Projektowych ALTRIS
s.c. z Kwidzyna.
III. Zadania zakończone
W dniu 29.04.2013r. odebrano Szkatułę czasu – zadanie wykonywała wybrana w drodze
zapytania ofertowego firma pn. FABAX s.c. Malbork.
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III. W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I SPRAW
OBYWATELSKICH
W okresie sprawozdawczym:
1. Uprawomocniło się rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W wyniku rozstrzygnięcia
powyższą usługę świadczyć będzie przez okres 24 m-cy PWiK Sp., z o.o. w Sztumie.
2. Rozstrzygnięto przetarg na oczyszczanie miasta i bieżące utrzymanie zieleni.
Najkorzystniejszą ofertę złożył PWiK Sp. z o.o. w Sztumie i będzie świadczył powyższą
usługę przez okres 19 m-cy. Trwa procedura związana z podpisaniem umów.
3. Rozstrzygnięto przetarg na bieżące utrzymanie Bulwaru Zamkowego oraz terenu
rekreacyjnego w Zajezierzu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma BUD-EKO z
Kwidzyna i będzie świadczyła powyższą usługę przez okres 19 m-cy. Trwa procedura
związana z podpisaniem umowy.
4. Prowadzonych jest 10 postępowań dotyczących określenia środowiskowych
uwarunkowań.
5. Wprowadzono 2640 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum,
szacujemy , że obejmują one około 11.000 mieszkańców tj. 74 % złożonych deklaracji.
które cały czas napływają
.
Rozpoczęła się weryfikacja złożonych deklaracji i wezwania do wyjaśnienia przyczyn nie
złożenia deklaracji.
6. Została podpisana umowa nr GKV.6140.1.2013 w dniu 20 maja 2013 roku pomiędzy
Miastem i Gminą Sztum z Joanną Thiede prowadzącą działalność gospodarczą:
Przychodnia Weterynaryjna „ZWIERZYNIEC” w Malborku, na świadczenie usług
weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Sztum.
7. Do 31.05.2013 roku przedsiębiorcy dokonali opłat II raty za korzystanie z zezwoleń na
alkohol w roku 2013, w wyniku nie terminowej wpłaty zostaną wydane trzy wygaszenia
na sprzedaż alkoholu (detalu i gastronomia)
8. Przesłano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli wobec przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą na wykonywanie regularnych przewozów osób w
krajowym transporcie drogowym, w ramach linii regularnej oraz licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką.
9. Wydano 9 zezwoleń na sprzedaż płodów rolnych: truskawek, czereśni nas terenie miasta
Sztum.
10. W okresie sprawozdawczym
dokonano do Centralnej Ewidencji działalności
gospodarczej 110 wpisów w tym: 22 wpisy rozpoczęcia działalności, 15 wpisów
zakończenia działalności, pozostałe 73 wpisy dotyczą wznowienia, zmian wpisu
zawieszenia, wykonywania działalności gospodarczej.
11. Wydano dwa zezwolenia na korzystanie z terenu parku oraz placu przy ulicy
Baczyńskiego w Sztumie dla Cyrku Kaskada oraz Lunaparku.
12. Trwają prace budowlane przy zadaniu 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
13. Trwają konsultacje przy zadaniu projektowym przebudowa drogi krajowej nr 55
14. Rozstrzygnięto przetarg na naprawę dróg gruntowych. Przetarg obejmuje lata 2013, 2014,
2015. Wykonawca to: Usługi Trans-Wod-Kan P.H.M.B. Eugeniusz Miklewicz
15. Wykonano drogę z płyt IOMB łączącą ulice Kochanowskiego i Chopina
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16. Podpisano umowę na utrzymanie boisk sportowych na terenie miasta i gminy.
Wykonawca PWIK Sztum.
17. Wyłoniono wykonawcę na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego. Umowa do
2015. Wykonawca – Energa Oświetlenie.
18. Podpisano umowę na konserwację i utrzymanie placów zabaw.
19. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy na naprawy cząstkowe dróg
bitumicznych.
IV. W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI,
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
1. Zawarto umowy notarialne dotyczące sprzedaży
:
- lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w budynku przy ul. Nowowiejskiego 18/1 i w
budynku przy ul. Reja 31A/4
.
Po zastosowaniu 70 % bonifikaty cena sprzedaży wyniosła 35.651,25 zł.
2. Sprzedano lokal użytkowy na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego w budynku przy
ul. Jagiełły 9, bez bonifikaty z przeznaczeniem na siedzibę Związku.
3. Ponadto sprzedano działki:
:
2
- nr 573/13 o pow. 97 m z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej położonej przy ul. Kasztelańskiej za cenę 8245,00 zł netto tj.
85,00zł m 2 + VAT 23%. Cena sprzedaży została rozłożona na 6 oprocentowanych rat
rocznych
.
- nr 243/4 i 241/3 o łącznej pow. 26 m 2 na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości, na której jest myjnia samochodowa przy ul. Jagiełły w Sztumie. Cena
sprzedaży 2600,00zł netto tj. 100,00zł/ m2 + VAT 23 %
.
2p
- nr 319/2 o pow. 1700 m ołożoną w Postolinie na rzecz osoby wyłonionej w przetargu
ograniczonym przeprowadzonym w dniu 26.04.br. Cena sprzedaży netto 20610,00zł tj.
12,12zł /m2 + VAT 23 %
.
- nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i użytkowym położoną w Sztumie
przy ul. Sienkiewicza 20A, na rzecz osoby wyłonionej w drodze przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 09.05.2013 r. Cena sprzedaży 211.700,00zł.
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. Byłym użytkownikom wieczystym zgodnie z art. 33
ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wypłacone zostało wynagrodzenie w
wysokości 136.360,00 zł za budynki istniejące na gruncie w dniu wygaśnięcia prawa
użytkowania wieczystego.
4. Dnia 26 kwietnia 2013 r. przeprowadzono przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr
174 o pow. 773 m2 położonej w obrębie III miasta w okolicy ul. Domańskiego i
Kwidzyńskiej. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na fakt, że nikt z
właścicieli przyległych do niej nieruchomości nie wpłacił wadium i nie przystąpił do
przetargu. Działka ta nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej w związku z
tym nie może być sprzedana jako samodzielna nieruchomość.
5. Podano do publicznej wiadomości informacje o wywieszeniu wykazów dotyczących
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości
:
2
- oznaczonej nr 573/20 o pow. 5723m położonej w Sztumie przy ul. Baczyńskiego (teren
po byłym ZGK i M) z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub
usługi i handel. Planowany termin przetargu wrzesień 2013 r. Cena wywoławcza netto
860.510,00zł tj. 150,36 zł/m2 netto. Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie
23% podatek VAT
.
- oraz działek nr 176/3 i 176/8 o łącznej pow. 1.1219 ha położonych w Sztumskim Polu z
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przeznaczeniem pod zabudowę turystyczną. (Nieruchomość położona przy stadninie
koni). Cena wywoławcza do przetarg 246.820,00zł tj. 22zł/ m2netto. Do ceny uzyskanej
w przetargu zostanie doliczony 23% VAT
.
- i lokalu mieszkalnego nr 10 na rzecz najemcy w budynku przy ul. Sienkiewicza 16,
a także działek z położonych w Postolinie na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych w drodze bezprzetargowej
,
- i o sprzedaży w przetargu nieograniczonym działek łącznie ze zbiornikiem wodnym w
Postolinie. Planowany termin przetargu wrzesień 2013r.
6. Dnia 06.06.2013r. przeprowadzono przetargi nieograniczone dotyczące sprzedaży
nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:
- działki nr 322 o pow. 774m2 położonej w Białej Górze. Cena wywoławcza 22.500,00zł
tj. 29,07 zł /m2 netto. Cena uzyskana w przetargu 22730,00zł netto tj. 29,37 zł/m2. Cena
brutto 36,12 zł m2
,
- oraz działek przeznaczonych pod zabudowę o funkcji przemysłowej i usługowej
położonych przy ul. Żeromskiego
,
2
2
- nr 60/14 o pow. 770 m , za cenę wywoławczą 46200,00zł tj. 60,00zł / m netto. W
wyniku przetargu uzyskano cenę 7.5340,00zł netto tj. 97,84 zł m2 , brutto 120,35zł/ m2
Przetarg na działkę nr 60/18 o pow. 3123 m2, za cenę wywoławczą 171.765,00zł tj.
55,00zł/ m2 netto, zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt nie
wpłacił wadium.
7. W dniu 07 czerwca 2013 r. przeprowadzono przetargi nieograniczone na sprzedaż działek
położonych w Sztumskim Polu przy ul. Polanka i Długa przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
:
- nr 86/2 i 87/2 o łącznej pow. 3894 m 2, cena wywoławcza 61330,00zł tj. 15,75 zł/ m 2
netto + VAT 23%. Cena uzyskana w przetargu 63190,00zł netto tj. 16,23 zł/ m2 netto ,
brutto 19,96zł/m2
;
2
2
- nr 86/3 i 87/3 o łącznej pow. 3897 m , cena wywoławcza 61340,00zł tj. 15,75 zł/ m
netto + VAT 23%. Cena uzyskana w przetargu 90.000,00zł netto tj. 23,09 zł / m 2, brutto
;
28,41zł/m2
- nr 106/15 o pow. 1502 m 2, cena wywoławcza 45060,00zł tj. 30,00zł / m2 netto + VAT
23% Cena uzyskana w przetargu 85000,00zł netto tj. 56,59 zł /m2 , brutto 69,61 zł/ m2
- nr 106/16 o pow. 1501m 2, cena wywoławcza 45030,00zł tj. 30,00zł /m2 netto + VAT
23%. Cena uzyskana w przetargu 85000,00zł netto tj. 56,63 zł /m2 , brutto 69,65 zł/ m2
- nr 106/11 o pow. 2652m 2, cena wywoławcza 79560,00zł tj. 30,00zł /m2 netto + VAT
23%. Cena uzyskana w przetargu 80360,00zł netto tj. 30,30 zł /m2 , brutto 37,27 zł/ m2
8. Dnia 17 kwietnia 2013 r. zawarto umowę notarialną dotyczącą nieodpłatnego nabycia od
ANR działek położonych przy jeziorze Sztumskim o pow. 3855 m 2 o wartości 38550 zł
tj. 10,00zł/m2 pod realizację celu publicznego związanego z budową ścieżki pieszorowerowej i urządzenia pasa zieleni oraz w dniu 11.06. 2013 r. zawarto umowę
odpłatnego nabycia do gminnego zasobu od osoby fizycznej działek nr 246 i 252 o
łącznej pow. 1181 m 2, położonych za parkiem miejskim za cenę 3500,00zł tj. 2,96 zł/ m2
9. Na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych dokonano przeglądu 30 budynków
stanowiących własność agencji, zaproponowanych przez Agencję
nieodpłatne
przekazanie ich do zasobu Gminy Sztum. Po dokładnej analizie stanu technicznego i
prawnego zostanie podjęta decyzja w tej sprawie.
10. Dokonano zapłaty części kosztów postępowania sądowego w kwocie 717,36 zł,
w związku z ustaleniem przez sąd nieistnienia przejścia z mocy prawa na własność Skarbu
Państwa nieruchomości położonej w Sztumskiej Wsi należącej do osoby fizycznej.
11. Zakończono 4 postępowania
o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału
nieruchomości w miejscowościach Gościszewo i Zajezierze. Jedno w trakcie realizacji.
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12. Wszczęto 5 nowych postępowań o ustaleniu opłaty adiacenckiej w miejscowościach
Zajezierze, Gościszewo i obrębie II miasta Sztum.
13. Wszczęto 7 postępowań dotyczących podziału i wznowień granic nieruchomości
położonych w Koniecwałdzie, Barlewicach, Nowej Wsi, Uśnicach i obrębie I miasta
Sztum.(wydano 3 postanowienia i 3 decyzje)
14. Wszczęto z urzędu postępowanie o wydzielenie drogi gminnej położonej w
Koniecwałdzie (Park Inwestycyjny). W postępowaniu bierze udział 8 stron (osoby
fizyczne, właściciele nieruchomości od których gmina wykupi grunty).
15. Przygotowano wypłaty odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi
gminne (działka nr 27/3) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, w miejscowości Kępina, od osoby fizycznej. Przejęcie w drodze decyzji
administracyjnej.
16. Przygotowano dokumentację do przejęcia części nieruchomości położonej w Kępinie
(działka nr 15/3 i 15/4) przeznaczonej zgodnie z planem miejscowym pod drogi gminne
od osoby fizycznej. Przejęcie nastąpi w formie aktu notarialnego.
17. Zostały ogłoszone 2 przetargi na najem części nieruchomości położonej w centrum
miasta – Plac Wolności na utworzenie 2 punktów gastronomicznych na tzw. Ogródki
piwne, które odbędą się w dniu 24 czerwca 2013r. (ogłoszenie udostępnione do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Sztum.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku
Urzędu) oraz przetarg na dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie Nowa Wieś
na zagospodarowanie rolnicze – uprawy rolne, który odbędzie się w dniu 05 lipca 2013r.
(ogłoszenie udostępnione na stronie internetowej Sztum.pl oraz na tablicy informacyjnej
w budynku Urzędu)
18. 10 czerwca 2013 r. została podpisana umowa użyczenia oraz nastąpiło przekazanie
części budynku po byłej szkole w Piekle wraz z działką gruntu Stowarzyszeniu na Rzecz
Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej JUNONA z siedzibą w Kwidzynie.
19. Trwają przygotowania do rozbiórki skrzydła budynku położonego w Postolinie po byłym
klubie Cosmix. Został już wyłoniony wykonawca rozbiórki i trwają procedury zawarcia
umowy.
20. Rozpoczęto procedury zmierzające do rozbiórki budynku użytkowego położonego w
Sztumie przy ul. Kochanowskiego przy murze Zakładu Karnego (budynek po byłej
chlewni).
21. 22 maja 2013r. dokonano kontroli dzierżawionego ośrodka wypoczynkowego w Krynicy
Morskiej
22. W okresie międzysesyjnym zawarto 8 nowy umów dzierżaw, 3 umowy dzierżawy zostały
przedłużone aneksami.
23. Wyznaczono termin podpisania umowy dzierżawy i protokolarnego przejęcia części
nieruchomości położonej w Szpitalnej Wsi z przeznaczeniem na utworzenie miejsca
rekreacji (plac zabaw) od PPHU „CYGUSY” Sp. z o.o
24. Zakończono prace nad zmianami w umowie o zarządzanie mieszkaniowym zasobem
gminy. Czynności w tym zakresie wykonuje PWiK Sp. z o.o. Sztum. Wprowadzone
zmiany miały na celu doprecyzowanie zakresu czynności wykonywanych przez zarządcę
w ramach zarządzania zasobem oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego
zarządcy oraz sposobu jego wyliczenia. Zmiany do umowy weszły w życie z dniem 1
czerwca 2013 r.
25. 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.
26. Trwają prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata
2012-2020.
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27. Dnia 14 maja o godzinie 17.00 w Caffe FIGARO odbyło się kolejne spotkanie w ramach
Kawiarenek Gospodarczych. Spotkanie poprowadził przedstawiciel Akademii Morskiej w
Gdyni dr Andrzej Masłowski. Temat spotkania to „Komunikacja interpersonalna i
negocjacje w praktyce”. Kolejne spotkanie zaplanowano na czerwiec.
28. W maju odbyły się dwa szkolenia – W Gdańsku organizowane przez Agencję Rozwoju
Pomorza oraz w Warszawie w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznej z zakresu przygotowania ofert inwestycyjnych, w których udział wzięli
pracownicy naszej gminy. Ponadto dnia 21 maja odbyły się warsztaty w ramach
Partnerstwa Obszar Dolnej Wisły, w których również brali udział pracownicy naszego
urzędu. Tematem spotkania było konstruowanie ofert inwestycyjny dla Obszaru Dolnej
Wisły. Zgromadzone materiały szkoleniowe w dużym stopniu ułatwią nam prace nad
trwającymi pracami związanymi z opracowaniem ofert inwestycyjnych dla terenu naszej
gminy.
29. Na początku czerwca przystąpiono do prac związanych z wyłonieniem wykonawcy na
opracowanie dokumentacji projektowej na remont dachu budynku willi – Wzgórze
Zamkowe w Sztumie oraz opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie
terenu rekreacyjnego w obrębie stadionu piłkarsko – lekkoatletycznego w Sztumie.
Wstępnie wypracowana przez nas koncepcja zakłada wykonanie terenu rekreacyjnego dla
mieszkańców wszystkich grup wiekowych. Proponujemy wykonanie urządzeń fitness,
minigolfa, terenu przeznaczonego na gry zespołowe dla dzieci.
30. Trwają prace nad organizacją wystawy „Skarby Faraonów” na zamku w Sztumie.
Otwarcie wystawy zaproponowano na 30 czerwca. Wystawa prezentowała będzie zabytki
egipskie w różnych kategoriach oraz przybliży naszym mieszkańcom codzienne życie
starożytnych Egipcjan.
31. Na przełomie maja i czerwca trwały konsultacje społeczne dot. opracowywanych
Regionalnych Programów Strategicznych do Strategii Województwa Pomorskiego 20122020. Nasza Gmina brała czynny udział w pracach nad opracowaniem kart przedsięwzięć,
które mają szanse zostać uwzględnione w tych programach, a później otrzymać
dofinansowanie.
32. Trwają uzgodnienia projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum.
33. Wydano 36 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w studium i miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego oraz 26 decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,
34. Wszczęto: 17 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego.
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.
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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; w okresie międzysesyjnym
trwał proces konsultacji, uczestniczyliśmy w pracach powiatowych zespołów roboczych
powołanych w tym zakresie. Powiatowemu zespołowi ds. aktywności społecznej i
zawodowej przewodniczy P. Jolanta Szewczun.

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 dniu 25.06.13
r. w Leśniczówce „Wydry” odbędzie się spotkanie podsumowujące projekt oraz warsztaty
kulinarne.
6.

Projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum” – w okresie międzysesyjnym dokonano
formalnych uzupełnień złożonego wniosku w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013.. Lista rankingowa złożonych w tym konkursie wniosków powinna zostać
ogłoszona przez Władzę Wdrażającą w miesiącu lipcu br. 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. „Przemocy mówimy NIE” – otrzymał dofinansowanie w kwocie 10.600 zł 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. Projekt został bardzo wysoko oceniony
merytorycznie (72 pkt. na 79,5 pkt. przyznanych maksymalnie w tym konkursie) i znalazł
się wysoko na pozycji 8 pozycji na 89 złożonych wniosków ogółem.
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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
dodatkowy konkurs ofert na realizację zadań publicznych wynikających z GPPiRPA na
rok 2013. Do realizacji wybrane zostały 2 najkorzystniejsze oferty na kwotę 10.800 zł.
12. W okresie międzysesyjnym rozstrzygnięto dodatkowy konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie pomocy społecznej w roku 2013. Do realizacji wybrane zostały
2 przedsięwzięcia, kwota dotacji przyznanych w tym zakresie wyniosła 4.600 zł.
13.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęły 2 Niebieskie karty; powołano 20 grup roboczych w celu
podjęcia działań na rzecz rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy.

Przyjmowano wnioski oraz wydawano decyzje dot. świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych. W przedmiotowych sprawach przyjęto 63 wnioski wydano 216 decyzji
administracyjnych. Liczba osób uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 185 rodzin,
natomiast świadczenia rodzinne wypłacane są dla 1302 rodzin.
15. W okresie międzysesyjnym wydano 200 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń
pomocy społecznej oraz 99 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych. Z pomocy
finansowej Ośrodka skorzystało 396 rodzin (1001 osób w rodzinie), z pomocy
niefinansowej skorzystało 280 rodzin (1037 osób w rodzinie).
W okresie międzysesyjnym w Ośrodku pojawiło się 8 nowych rodzin (dotychczas nie
korzystających ze wsparcia), złożono 138 nowych wniosków. Przeprowadzono ogółem
216 wywiadów środowiskowych, podpisano i wdrożono 31 nowych kontraktów
socjalnych. W schroniskach przebywało 15 klientów oraz 11 osób w DPS. Z pomocy w
formie usług opiekuńczych korzystało 20 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 453 dzieci. Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy
socjalnej skorzystało 69 rodzin (152 osoby).
16. Wydawanie żywności z Programu PEAD – w dniach 22-26.04.2013 r. pracownicy
Ośrodka wydawali pozyskaną żywność w ilości ponad 14 ton. Żywność pozyskana z
Banku Żywności w Tczewie trafiła do 438 rodzin (1265 osób) najuboższych z terenu
Miasta i Gminy Sztum.
18. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie.
16.05.2013 r. po raz trzeci zorganizowano Festyn Sportowo rekreacyjny pod Hasłem
„Razem pokonamy przeciwności”. Festyn tradycyjnie nawiązywał do Europejskiego
Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, a uczestniczyło w nim ponad 80
osób niepełnosprawnych z zaprzyjaźnionych ośrodków wsparcia. 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).
14.
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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;
przeprowadzono konkurs plastyczny pt. Zabawa, przyjaźń – świat pełen barw”, na
który wpłynęło 109 prac (3 prace zostały nagrodzone, a 19 zostało wyróżnionych);
przygotowano wniosek o płatność za okres od 01.04.2013 do 31.05.2013 roku.
rozliczano 497 godzin zajęć dydaktycznych zrealizowanych od 01.01.2013 r. do
31.03.2013 r.;
projekt kończy się w sierpniu, obecnie trwają ostatnie zajęcia przed końcowym
rozliczeniem projektu.
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;
realizowano zajęcia w ramach Szkolnych Ośrodków Karier w gimnazjach oraz zajęcia
psychologiczne i pedagogiczne;
rozliczano 1789 godzin zajęć dydaktycznych zrealizowanych od 01.01.2013 r. do
31.03.2013 r., obecnie trwają ostatnie zajęcia przed okresem wakacyjnym;
ogłoszono przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych;
zorganizowano 8 wyjazdów edukacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych
i gimnazjów: na Bałtycki Festiwal Nauki w ramach zajęć z fizyki i w bloku naukowo
technicznym, do Teatru Muzycznego w Gdyni oraz do Teatru Wybrzeże w Gdańsku w
ramach zajęć z języka ojczystego oraz do Radia Gdańsk w ramach zajęć z technologii
informacyjnej.
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;
rozstrzygnięto przetarg na dostawę mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek oraz
materiałów plastycznych i biurowych do oddziałów przedszkolnych utworzonych w
ramach projektu.
4) W Gimnazjum Nr 1 w Sztumie oraz w Gimnazjum w Czerninie kontynuowana jest
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realizacja zajęć pozalekcyjnych organizowanych w ramach projektu „Akademia
Młodych Noblistów”.
5) Wniosek pn. Sztumska Akademia Umiejętności – czyli programy rozwojowe szkół
podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum przeszedł pozytywnie ocenę formalną.
Obecnie skierowany został do oceny merytorycznej, informacja o wynikach oceny
będzie w drugiej połowie czerwca.
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.
6) Zgłoszony przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Sztumie wniosek w ramach projektu
„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów
w regionie poprzez edukację morską” na rok szkolny 2013/2014 przeszedł pozytywnie
weryfikację formalną oraz ocenę merytoryczną. Obecnie są przygotowywane
dokumenty w celu podpisania umowy na realizację projektu. W ramach projektu będą
organizowane zajęcia integracyjne, motywacyjne, przedsiębiorcze oraz żeglarskie.
Uczniowie wezmą również udział w obozie żeglarskim.
7) Obecnie trwają przygotowania do spotkania z zespołem badawczym z Uniwersytetu
Warszawskiego,
które odbędzie się 21.06.2013 roku. Na spotkaniu zostanie
zaprezentowany raport z przeprowadzonego monitoringu uczniów klas IV szkół
podstawowych i II gimnazjów.
2. Bieżąca działalność.
1) Komisja zdrowotna spotkała się 10.04.2013 roku, na której rozpatrzono 39 wniosków
na łączną kwotę 11.505,00 zł.
2) Zatwierdzono projekty organizacyjne szkół na rok szkolny 2013/2014.
3) Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w kształceniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie 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 2 wnioski. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z Funduszu Pracy
w kwocie 16.162,00 zł.
4) Wydano 311 decyzji administracyjnych przyznających uczniom zamieszkałym na ternie
Miasta i Gminy Sztum stypendium szkolne na łączną kwotę 152.322,00 zł. Minimalna
miesięczna wysokość stypendium to 106,00 zł, a maksymalna 212,00 zł. Obecnie trwają
prace związane z rozliczaniem dowodów księgowych potwierdzających zakupy
dokonane w ramach stypendium.
5) W gimnazjach rozpoczęły się warsztaty pn. Profilaktyka ciąż i chorób przenoszonych
drogą płciową prowadzone przez przedstawicieli Fundacji Nowoczesnej Edukacji
SPUNK z Łodzi. Jest to innowacyjny program promujący przede wszystkim zdrowie,
odpowiedzialność, bezpieczeństwo. Ideą programu jest wyposażenie młodzieży w
wiedzę, która pozwoli im z pełną odpowiedzialnością podejmować świadome i dojrzałe
decyzje. Zajęcia prowadzone są za zgodą rodziców. Zajęcia są sfinansowane ze
środków Miasta i Gminy Sztum.
6) Trwają prace związane z utworzeniem żłobka na terenie Sztumu. Planuje się utworzenie
żłobka we współpracy z Fundacją Pozytywne Inicjatywy z Płucka w pomieszczeniach
budynku przy ul. Reja 17 (w których obecnie mieści się Biblioteka Pedagogiczna).
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Żłobek opieką ma objąć 15 dzieci. Kontynuowane są prace remontowe pomieszczeń
przeznaczonych na żłobek.
7) W dniach 23-25.04.2013 r. przeprowadzono egzamin w ostatnim roku nauki
gimnazjum.
8) Wszczęto postępowanie przetargowe na dowóz uczniów do szkół. Otwarcie ofert
nastąpiło 11 czerwca, obecnie trwa badanie ofert.
9) W kwietniu odbyło się szkolenie pn. „Nowe spojrzenie na działania matematyczne w
edukacji wczesnoszkolnej, czyli Jak uczyć kreatywnie”. Szkolenie zorganizowane było
w ramach podnoszenia kompetencji uczenia matematyki dla nauczycieli z terenu Miasta
i Gminy Sztum.
10) W dniu 21.05.2013 wszyscy uczniowie III klas szkół podstawowych uczestniczyli w
Ogólnopolskim Badaniu Umiejętność Trzecioklasisty OBUT 2013.
11) W dniach 6-8 maja nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie wzięli udział
w wyjeździe do Szwecji w ramach realizacji projektu Comenius, a w dniach 3-5
czerwca na Sycylię.
3. Imprezy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie w dniach 20-21.04.2013 roku
wzięli udział w Międzynarodowej Kampanii „Pola Nadziei” na rzecz Stowarzyszenia
Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”.
2) W dniu 08.06.2013 roku w parku miejskim odbył się festyn rodzinny pod hasłem
Zdrowie – radość – zabawa zorganizowanym przy współpracy ze Stowarzyszeniem
Przyjaciele Dzieci. W festynie wzięli udział dzieci i rodzice z Publicznego Przedszkola
Nr 1 w Sztumie.
3) Dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie brały udział w cyklicznych
wyjazdach do Malborka na zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Zamkowe
odkrycia”.
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. 14 czerwca 2013 roku złożono IV Wniosek o płatność za okres od 16.03.2013
do 14.06.2013 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) Obecnie trawa okres monitorowania wskaźników rezultatu projektu, tj. Liczba
turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów
turystycznych.
2) W dniach 7 - 10 maja 2013r. oraz 27 – 31 maja 2013r. została przeprowadzona
kontrola na miejscu realizacji projektu przez Kontrolę Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego, w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego
pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Obecnie czekamy na protokół
pokontrolny podsumowujący wyniki kontroli.
3.
Projekt pn.: „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z
przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu”.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1) W dniach 7 - 9 maja 2013r. została przeprowadzona kontrola na miejscu realizacji
projektu przez Kontrolę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w
imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego pełniącego funkcję Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Obecnie czekamy na protokół pokontrolny
podsumowujący wyniki kontroli.
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.
Projekt pn.: „Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie
centrum wsi w Postolinie”.
W związku z trwającą oceną postępowania przetargowego w ramach realizowanego
projektu podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie przedłużający termin
złożenia wniosku o płatność na miesiąc sierpień 2013.
Projekt pn.: „Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w
miejscowościach Gościszewo i Węgry”.
Trwa weryfikacja wniosku o płatność złożonego 25 marca 2013 roku. Koszty
kwalifikowane projektu wynoszą 134 811,99 zł, natomiast kwota dofinansowania to
101 108,00 zł.
Trwa ocena postępowania przetargowego projektu.
Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Polaetap III”.
W dniu 04.06.2013r. otrzymano informację o zakończonej weryfikacji IV wniosku o
płatność za okres od 08-11-2012r. do 06.02.2013r. Instytucja Zarządzająca RPO dla WP
na lata 2007-2013 zatwierdziła IV wniosek.
Projekt pn.: „Rowerem po Powiślu – aktywizacja mieszkańców poprzez organizację
cyklu rajdów rowerowych”.
Dnia 18 maja 2013r. odbył się ostatni z cyklu rajd rowerowy, podczas każdego rajdu
rowerowego przeprowadzone zostało szkolenie dot. bezpieczeństwa na drodze przez
Komendę Powiatową Policji w Sztumie oraz zostały zorganizowane ogniska
podsumowywujące każde ze spotkań. Obecnie trwają przygotowania do złożenia
wniosku o płatność, którego termin złożenia zaplanowano na dzień od 15 do 25 czerwca
2013r.
Projekt pn.: „Gmina Sztum w historii mówionej – organizacja spotkań osób starszych
oraz wydanie albumu”
Podpisana została umowa na wykonanie albumu w chwili obecnej trwają prace nad
projektem graficznym albumu. Termin wykonania albumu zaplanowano na dzień 7
czerwca 2013 roku.
W dniach 29 kwietnia - 06 maja 2013 roku Gmina Sztum gościła 17 osobową delegację
z Francji z miasta partnerskiego Val de Reuil. Wizyta delegacji zagranicznej związana
była z odbywającym się w Sztumie w dniu 3 maja br. XXIII Międzynarodowym
Sztumskim Biegiem Solidarności. Goście wzięli również udział w uroczystych
obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
W dniu 29 maja 2013 roku Gmina Sztum podpisała umowę partnerstwa w celu
wdrażania projektu pn. „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowej systemu
instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu
sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie
Dolnego Powiśla”, który zgłoszony został do współfinansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 200716 | S t r o n a
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2013, 5 Oś priorytetowa „Środowisko i energetyka przyjazna środowisku”, Działanie
5.4. „Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych”. W projekcie partnerskim
udział bierze Powiat Sztumski będący partnerem wiodącym niniejszego projektu oraz
Gminy: Sztum, Mikołajki Pomorskie, Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń.
W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych:
1. Realizacja Uchwały Nr X/84/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia
2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29
grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie
dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych, poprzez przelanie kolejnych transz dotacji zgodnie z zawartymi
umowami.
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 przelania kolejnych
należności dla zawodników: Agnieszki Borowskiej, Andrzeja Rogiewicza, Agaty
Polanowskiej, Bartosza Muchewicza, Daniela Wieliczko, Cypriana Korintha, Jakuba
Cysewskiego i Emilii Wlazińskiej.
3. 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 przygotowanie i podpisanie umów z wyłonionymi w drodze
Otwartego Konkursu Ofert stowarzyszeniami oraz przelanie przyznanych dotacji.
4. Przygotowanie dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ankiety Monitorującej
współpracę urzędów i ich jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych
z sektorem pozarządowym za 2012r.
5. Przygotowanie dla Centralnej Komisji oraz Krajowej Federacji Sportu sprawozdania z
Europejskiego Tygodnia Sportu w związku z udziałem Miasta i Gminy Sztum w XIX
Sportowym Turnieju Miast i Gmin.
6. Przygotowanie i podpisanie Aneksu ze Sztumskim Centrum Kultury w związku z
realizacją Porozumienia ze Starostwem Powiatowym dotyczącym powierzenia zadań
w zakresie prowadzenia przez Miasto i Gminę Sztum Publicznej Biblioteki
Powiatowej.
7. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia zasad i trybu przyznawania
dorocznych nagród Miasta i Gminy Sztum za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.
8. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
– w dniu 23 kwietnia 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 4.937,87 zł dotyczącą zrealizowanego projektu „Dzień ziemniaka –
festyn integrujący lokalne społeczeństwo”, wnioskowana kwota dofinansowania
4.937,87zł.
9. Trwają bardzo intensywne prace w związku z konsultacjami społecznymi RPS- 6,
składamy wnioski i projekty strategiczne.
10. Trwają prace związane z przygotowaniem porozumienia, z malborskim obszarem
funkcjonalnym, w którym uwzględnione jest Miasto i Gmina Sztum.
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIECENTRUM KULTURY
26.04. piątek
* 12.00 : rozstrzygnięcie konkursu „Jak pomagać i ochraniać zwierzynę w lesie i na polach”
* 12.30 – 15.15 : zajęcia teatralne
* Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
* 17.00 : gimnastyka (UTW)
27.04. sobota
* Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
28.04. niedziela
* Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
29.04. poniedziałek
* 14.00 : warsztaty z języka angielskiego (UTW)
* 16.45 – 17.30 : warsztaty ruchowe (UTW)
* 17.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 16.30 – 18.30 : zajęcia teatralne
30.04. wtorek
* 15.00 – 18.00 : warsztaty Klubu Plastyka
* 16.00 : kurs samoobrony (UTW)
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
01.05. środa
* 18.00 : seans filmu „Syberiada polska”
02.05. czwartek
* 18.00 : seans filmu „Syberiada polska”
03.05. piątek
* 18.00 : seans filmu „Syberiada polska”
* 12.00 : otwarcie wystawy
* Biegi 3 Maja
* 20.00 : otwarcie wystawy Joanny Jenczyk
* 20.30 : koncerta Dawid Portasz solo
04.05. sobota
* 18.00 : seans filmu „Syberiada polska”
05.05. niedziela
* 18.00 : seans filmu „Syberiada polska”
* 17.00 : Zielonoświątkowcy
06.05. poniedziałek
* 14.00 : warsztaty z j. angielskiego (UTW)
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 16.30 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 17.00 : zajęcia teatralne
07.05. wtorek
* 8.10 : wycieczka piesza (UTW)
* 12.00 – 15.00 : spotkanie burmistrz
* 18.00 : Seans Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Święta czwórca”
* 15.00 – 18.00 : warsztaty Klubu Plastyka
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
08.05. środa
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* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 15.00 – 21.00 : zajęcia muzyczne – gitara
* 16.30 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 13.00 – 16.00 : pokaz Lama Gold
09.05. czwartek
* 10.00 : Cała Polska Czyta Dzieciom
* 16.00 : warsztaty rękodzieła – technika pergamano (UTW)
* 13.00 – 15.00 : zajęcia muzyczne – keyboard
* 15.00 – 16.00 : dziecięcy zespół wokalny
* 16.00 : zajęcia wokalne dla dorosłych
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 16.00 – 17.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
10.05. piątek
* 12.30 – 15.15 : zajęcia teatralne
* 18.00 : seans filmowy „Oz Wielki i Potężny”
* 20.30 : seans filmowy „Bond Skyfall”
* 18.30 – 20.00 : zajęcia teatralne
11.05. sobota
* wyjazd do Teatru w Elblągu na spektakl „Mistrz i Małgorzata” (UTW)
* 18.00 : seans filmowy „Oz Wielki i Potężny”
* 20.30 : seans filmowy „Bond Skyfall”
12.05. niedziela
* 18.00 : seans filmowy „Oz Wielki i Potężny”
* 20.30 : seans filmowy „Bond Skyfall”
* 17.00 : Zielonoświątkowcy
13.05. poniedziałek
* 14.00 : warsztaty z j. angielskiego (UTW)
* 16.45 – 17.30 : warsztaty ruchowe (UTW)
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 16.30 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 17.00 : zajęcia teatralne
14.05. wtorek
* 16.00 : zajęcia muzyczne (UTW)
* 15.00 – 18.00 : warsztaty Klubu Plastyka
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
15.05. środa
* 5.00 : wycieczka do Łodzi (UTW)
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 15.00 – 21.00 : zajęcia muzyczne – gitara
* 16.30 – 18.30: zajęcia teatralne
16.05. czwartek
* 10.00 : przedstawienie Poradnia Pychologiczna „ Uśnickie Anioły”
* 16.00 : warsztaty rękodzieła (UTW)
* 13.00 – 15.00 : zajęcia muzyczne – keyboard
* 15.00 – 16.00 : dziecięcy zespół wokalny
* 16.00 : zajęcia wokalne dla dorosłych
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 16.00 – 17.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
* 20.00 : seans filmowy „Iron Man 3”

19 | S t r o n a

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

17.05. piątek
* 12.30 – 15.15 : zajęcia teatralne
* 18.00 – 20.00 : Zielonoświątkowcy
* 20.00 : seans filmowy „Iron Man 3”
* 18.30 – 20.00 : zajęcia teatralne
18.05. sobota
* 20.00 : seans filmowy „Iron Man 3”
19.05. niedziela
* 20.00 : seans filmowy „Iron Man 3”
* 15.00 : spektakl „Zjazd Absolwentów”
20.05. poniedziałek
* 14.00 : warsztaty z j. angielskiego (UTW)
* 16.45 – 17.30 : warsztaty ruchowe (UTW)
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 16.30 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 17.00 : zajęcia teatralne
* 20.00 : seans filmowy „Iron Man 3”
21.05. wtorek
* 18.00 : Seans Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Nieulotne”
* 15.00 – 18.00 : warsztaty Klubu Plastyka
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
22.05. środa
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 15.00 – 21.00 : zajęcia muzyczne – gitara
* 16.30 – 18.30: zajęcia teatralne
23.05. czwartek
* 15.00 – 17.00 : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe : wynajem sali
* 18.00 : uroczyste zakończenie Roku Akademickiego UTW
* 13.00 – 15.00 : zajęcia muzyczne – keyboard
* 15.00 – 16.00 : dziecięcy zespół wokalny
* 16.00 : zajęcia wokalne dla dorosłych
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 16.00 – 17.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
* 18.00 : UTW podsumowanie roku
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
24.05. piątek
* 12.30 – 15.15 : zajęcia teatralne
* 12.30 – 15.15 : zajęcia teatralne
* 17.00 : promocja książki
* 18.00 : seans filmu „Układ zamknięty”
* 18.30 – 20.00 : zajęcia teatralne
25.05. sobota
* 10.00 – 14.00 : PPP – „ III Festiwal twórczości”
* 10.00 – 16.00 : Indywidualne Mistrzostwa Woj. Pomorskiego w Szachach Szybkich
* 18.00 : seans filmu „Układ zamknięty”
26.05. niedziela
* 18.00 : seans filmu „Układ zamknięty”
* 17.00 : Zielonoświątkowcy
27.05. poniedziałek
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
20 | S t r o n a

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

* 16.30 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 17.00 : zajęcia teatralne
* 14.00 – 18.00 : Pinkolandia
28.05. wtorek
* 15.00 – 18.00 : warsztaty Klubu Plastyka
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
29.05. środa
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 15.00 – 21.00 : zajęcia muzyczne – gitara
* 16.30 – 18.30: zajęcia teatralne
01.06. sobota
* 9.00 – 16.00 : zajęcia muzyczne
* 14.00 – 18.00 : Dzień Dziecka w Postolinie
* 14.00 – 20.00 : Festyn na Zajezierzu
* 16.00 : seans filmu „Krudowie”
02.06. niedziela
* 16.00 : seans filmu „Krudowie”
03.06. poniedziałek
* 16.00 : seans filmu „Krudowie”
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 16.30 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 15.30 – 18.30 : zajęcia teatralne
* Dzień Dziecka w Gościszewie
* 16.45 – 17.30 : warsztaty ruchowe (UTW)
04.06. wtorek
* 15.00 – 18.00 : warsztaty Klubu Plastyka
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
* 18.00 : DKF film „Sugar Man”
* 17.00 – 18.00 : prezentacja dla przedsiębiorców Foto Wolt Invest
* 16.00 : Uśnice zebranie
05.06. środa
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 15.00 – 21.00 : zajęcia muzyczne – gitara
* 16.30 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 16.00 – 17.30 : zajęcia teatralne
06.06. czwartek
* 13.00 – 15.00 : zajęcia muzyczne – keyboard
* 15.00 – 16.00 : dziecięcy zespół wokalny
* 16.00 : zajęcia wokalne dla dorosłych
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 16.00 – 17.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
* 10.00 : Cała Polska Czyta Dzieciom
07.06. piątek
* 12.30 – 15.15 : zajęcia teatralne
* 18.30 – 20.00 : zajęcia teatralne
* 17.00 : TMZS
* 9.00 – 13.00 : pokaz
* 18.00 : seans filmu „Oszukane”
* 16.45 – 17.30 : warsztaty ruchowe (UTW)
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08.06. sobota
* 9.00 – 16.00 : zajęcia muzyczne
* 18.00 : seans filmu „Oszukane”
* 14.00 – 17.00 : Dzień Dziecka w Sztumskiej Wsi
* Dzień Dziecka w Piekle
09.06. niedziela
* 18.00 : seans filmu „Oszukane”
* 11.00 : Dzień Dziecka + wystawa psów rasowych (park Sztum)
10.06. poniedziałek
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 16.30 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 15.30 – 18.30 : zajęcia teatralne – PRÓBA na sali kinowej
* 16.45 – 17.30 : warsztaty ruchowe (UTW)
11.06. wtorek
* 15.00 – 18.00 : warsztaty Klubu Plastyka
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
12.06. środa
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 15.00 – 21.00 : zajęcia muzyczne – gitara
* 16.30 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 16.00 – 17.30 : zajęcia teatralne
* Zlot Emerytów (zamek) ławki, nagłośnienie
13.06. czwartek
* 13.00 – 15.00 : zajęcia muzyczne – keyboard
* 15.00 – 16.00 : dziecięcy zespół wokalny
* 16.00 : zajęcia wokalne dla dorosłych
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne - PRÓBA na sali kinowej
* 16.00 – 17.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
14.06. piątek
* 12.30 – 15.15 : zajęcia teatralne
* 18.30 – 20.00 : zajęcia teatralne
* 18.00 : seans filmu „Cristiada”
* 16.45 – 17.30 : warsztaty ruchowe (UTW)

Burmistrz Sztumu
Leszek Tabor
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