INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XXXIV sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 30 sierpnia 2013 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji
10 projektów uchwał. W dniu 9 lipca 2013 roku odbyła się sesja, na której nie
przedstawiałem informacji z okresu międzysesyjnego. Na sesji tej podjęto 9 uchwał.
Ponadto w okresie międzysesyjnym podjąłem decyzje, zarządzenia i rozstrzygnięcia w
następujących sprawach:
I. W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, PODJĄŁEM ZARZĄDZENIA W
SPRAWIE:
Zmian w budżecie gminy na 2013 rok w związku z:

I.

Z

większeniem planowanych dochodów i wydatków w dziale:
1) 852 „Pomoc społeczna” rozdział:
a) 85203 „Ośrodki wsparcia” na podstawie pisma z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.160.2013 z dnia 22 lipca 2013r. i
zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS14/ 002506/352/13 z dnia
18.07.2013r., zwiększono plan dotacji celowej na 2013 rok z rezerwy celowej
budżetu państwa (poz. 25) w kwocie 48.600 zł (§2010) i w kwocie 12.000 zł
(§6310) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich
utrzymanie,
b) 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na podstawie
porozumienia Nr DPS/11/X/2013 z dnia 15 lipca 2013r. zawartego z Ministrem
Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pt. „Przemocy
mówimy NIE” gmina otrzyma dotację w wysokości 10.000 zł. Całkowity koszt
zadania 13.250 zł w tym; środki własne 3.250 zł.
c) 85206 „Wspieranie rodziny” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.100.2013 z dnia 17.06.2013 r. zgodnie
z decyzją Nr 35/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2013 r.
zwiększono plan dotacji na 2013 rok w kwocie 17.102 zł, z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.)
d) 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na podstawie
pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FBI.3111.151.2013.MSz z dnia 17 lipca 2013 r., zgodnie z decyzją Wojewody
Pomorskiego
nr 45/151/2013 z dnia 17.07.2013r zwiększono plan dotacji
celowej na rok 2013 w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1
pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.
182, ze zm.)
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e) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe” na podstawie pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
nr FB-I.3111.149.2013.MSz z dnia 17 lipca 2013 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 43/149/2013 z dnia 16 lipca 2013r.zwiększono plan dotacji
celowej na 2013 rok w kwocie 61.000 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej
budżetu państwa (poz. 25) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków
okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z
postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182, z późn. zm.)
f)
w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” na podstawie pisma z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.150.2013.MSz z dnia 17 lipca2013 r.
decyzją Wojewody Pomorskiego nr 44/150/2013 z dnia 16 lipca 2013r.
zwiększono plan dotacji celowej na 2013 rok w kwocie 125.000 zł. Środki
pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) z przeznaczeniem na
dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19
ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182, z
późn. zm.). Zwiększa się również o kwotę 1.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie
pobranych zasiłków stałych, które podlegają przekazaniu do Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku (zwrot dotacji)
g) w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.155.2013 z dnia 22 lipca
2013r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 48/155/2013 z dnia 12 lipca 2013r.
zwiększono plan dotacji celowej na 2013 rok w kwocie 3.100 zł, z
przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z
art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
2013r. poz. 182, ze zm.), oraz obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3
w/w ustawy
h) w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na
podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB3111.135.2013 z dnia12.05.2013 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 32/2013 z
dnia 06 czerwca 2013 r. zmniejszono plan dotacji celowej na 2013 rok w kwocie
6.000 zł przeznaczonej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
II. Przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej kwotę 19.773zł do działu
750„Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu
terytorialnego” na wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i
składki od nich naliczane, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia na promocję
Miasta i Gminy Sztum w mediach.
III. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków w dziale:
1) 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu
terytorialnego” z wydatków bieżących jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia
i składki od nich naliczane kwotę 50.000 zł w tym z §4110 kwotę 13.000 zł i z §4100
kwotę 37.000 zł, do rozdz. 75023 „Urzędy gmin” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych, w tym 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.
2) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495
„Pozostała działalność” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, w tym z
wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, kwotę 4.900 zł na
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wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z przeznaczeniem na zawarcie umowy
zlecenia na konserwację monitoringu wizyjnego w mieście Sztum.
3) 801 „Oświata i wychowanie”:
a) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” w wydatkach bieżących jednostek
budżetowych w tym z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z
§4270 kwotę 5.190 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na
§4110 kwotę 760 zł, na §4120 kwotę 110 zł i na §4170 kwotę 4.320 zł, z
przeznaczeniem na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie (z osobą fizyczną)
na pomalowanie sal lekcyjnych w ZS Gościszewo,
b) w rozdz. 80110 „Gimnazja” w wydatkach bieżących, w tym z dotacji na zadania
bieżące kwotę 18.000 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań, na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Czerninie,
4) 852 „Pomoc społeczna”:
a) w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.926 zł, w tym: z §4260 kwotę 2.356 zł,
z §4370 kwotę 570 zł, na §4300 do przewidywanych wydatków,
b) z rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” z
wydatków bieżących jednostek. budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań kwotę 3.250 zł do rozdz. 85205 „Zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2.650 zł i na
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 600 zł, jako wkład
własny gminy w realizacji projektu pt. „Przemocy mówimy NIE”
współfinansowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
IV. Ponadto została przygotowana informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i
Gminy Sztum, informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za I półrocze 2013 r. oraz informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r. Informacja ta w dniu
dzisiejszym została przesłana na adresy mailowe radnych oraz w dniu dzisiejszym
przedłożę na ręce pana Przewodniczącego Rady
II. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU:
I. Zamówienia publiczne
W okresie od 14.06.2013r rozstrzygnięto następujące zamówienia publiczne:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III
realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj:
Wpłynęły 4 oferty, przetarg wygrało:
Konsorcjum:
1. Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne Budownictwa „ALFA” Sp. z o.o. ul. Żwirowa
4, 82-500 Kwidzyn – Lider
2. Biuro techniczne „EKO-WOD” Michał Rajkiewicz ul. Legionów 27, 83-300 Elbląg Partner
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne Budownictwa „ALFA” Sp. z o.o.
Za cenę brutto - 1.258.413,00 zł
2. Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z
przyległymi murami.
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Wpłynęło 5 ofert, przetarg wygrało. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
„Celbud- Przemysłówka” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn. Za ceną brutto 2.138.776,93 zł.
3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji roboty budowlanej pn. Rewitalizacji
terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami.
Wpłynęły 2 oferty, przetarg wygrał: Nadzór Budowlany, Kosztorysowanie, projekty- Leszek
NatoraZa cenę brutto - 92 250,00 zł.
4. Budowa świetlicy wiejskiej w Białej Górze i remont dwóch boisk sportowych w
miejscowości Biała Góra. Wpłynęło 7 ofert, przetarg wygrało. Przedsiębiorstwo
Usługowo – Handlowe „BUD-EKO” Jolanta Schreiber, ul. Mieszka I 1/20, 82-500
Kwidzyn. Za cenę brutto 435.500,00 zł
5. Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu na Wzgórzu w Sztumie - Etap IV i V
Wpłynęły 3 oferty, przetarg wygrało: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe BUD-EKO
Jolanta Schreiber, Kwidzyn. Za cenę brutto - 243.000,00 zł
6. Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sztum
Wpłynęły 3 oferty, przetarg wygrała firma SKANSKA S.A. w Warszawie, 01-518 Warszawa.
Za cenę brutto 46.477,00 remont części drogi krajowej i na Przedzamczu.
II. Zadania w toku realizacji:
1. Przebudowa terenu targowiska miejskiego w Sztumie
Trwają roboty budowlane nad przebudową terenu targowiska miejskiego w Sztumie.
Wykonawcą robót jest firma z Kwidzyna Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego „CELBUD”. Inspektorem wiodącym nad robotami jest Władysław
Gabryniewski ze Starogardu Gdańskiego. Prace przebiegają sprawnie. Stan
zaawansowania robót na dzień 28.08.2013 na budynku pasażu handlowego to:
− w 80% wykonanie świetlika dachowego,
− wykonanie pełnego odeskowania i jednej warstwy papy na dachu,
− w 90% wykonanie obłożenia budynku styropianem,
− w 100% wykonanie stolarki okiennej wraz ze świetlikiem nad głównym wejściem,
− rozpoczęły się prace tynkarskie wewnątrz boksów,
− w 90% wykonano instalacje elektryczne w budynku,
− od strony skarpy wykonywane jest odwodnienie do odprowadzania wód opadowych,
− trwają prace nad sieciami zewnętrznymi.
W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi występują utrudnienia, jednakże dobra
organizacja budowy ze strony wykonawcy oraz dobra współpraca z kupcami, jak i
mieszkańcami pomaga przetrwać trudny okres. Budynek pasażu handlowego ma być
ukończony do 15 listopada 2013r. i zgłoszony do odbioru końcowego. Natomiast prace
rozbiórkowe hali targowej rozpoczną się po nowym roku.
2. Modernizacja i remont świetlic wiejskich w Czerninie i Koślince. Trwają prace nad
remontem świetlicy w Czerninie i w Koślince. Wykonawcą robót jest firma Andrzeja
Leszczyńskiego prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą: PrzedsiębiorstwoBudowlano-Usługowe „LESZCZYŃSKI” z Malborka, Inspektorem wiodącym nad
robotami jest Janusz Winnicki z Kwidzyna. Prace przebiegają sprawnie. Budynek
świetlicy w Czerninie jest na ukończeniu, do całkowitego zakończenia pozostało
wykonanie okładziny na schodach zewnętrznych wraz z balustradami oraz podnośnikiem
4|S t r o n a

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

dla osób niepełnosprawnych, a wewnątrz tylko ułożenie wykładzin na posadzkach, drugie
malowanie ścian oraz zamontowanie ścianki mobilnej. Po zakończeniu remontu w
Czerninie wykonawca przystąpi do prac remontowych na Koźlice. Dzień 16 listopada
2013 jest terminem zakończenia wszystkich prac na obu świetlicach.
3. Trwają prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji projektowej na „Przebudowę
dróg osiedlowych w Sztumie m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i
Wiejska”. Propozycja przebudowy dróg przedstawiona została mieszkańcom osiedla na
spotkaniu, które odbyło się 26 czerwca br. Uwagi mieszkańców zostały uwzględnione i
Wykonawca złożył koncepcję programowo – przestrzenną, która został przyjęta bez
uwag.
4. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
;
– ETAP I
W ramach zadania Wykonawca - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BUD-EKO” z
Kwidzyna wykonało rozbiórkę budynku garażowego i rozpoczął budowę garażu
czterostanowiskowego. Obecnie jest na etapie ścian fundamentowych. Nadzór
inwestorski sprawuje Janusz Winnicki –Biuro Usług Projektowych ALTRIS s.c. z
Kwidzyna.
5. Podpisane zostały umowy na następujące inwestycje:
1) w dniu 21.08.2013 na Budowa świetlicy wiejskiej w Białej Górze i remont dwóch boisk
sportowych w miejscowości Biała Góra i został przekazany placu budowy.
2) w dniu 21.08.2013 na Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu na Wzgórzu w Sztumie
- Etap IV i V i został przekazany placu budowy.
3) w dniu 28.08.2013 na Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego
Sztum wraz z przyległymi murami.
III. Zadania zakończone
1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego nad Jeziorem Sztumskim w Sztumie
2. Dostawa i montaż urządzeń na utworzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki,
Cygusy i Ramzy Małe.
IV. Przeglądy gwarancyjne.
W okresie międzysesyjnym Referat Inwestycji i Rozwoju dokonał przeglądów gwarancyjnych
następujących inwestycji:
1. Przebudowę centrum miasta (w skrócie),
2. Modernizację bulwaru nad jeziorem Sztumskim,
3. Budowę terenu rekreacyjnego realizowanego w ramach bulwaru nad jeziorem Sztumskim,
4. Budowę sieci wodociągowej w Nowej Wsi
5. Termomodernizację budynku Przedszkola Nr 1 w Sztumie
6. Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Czerninie,
7. Budowę ścieżki rowerowej Sztumskie Pole – Uśnice.
8. Przebudowę i termomodernizację budynku przy plaży miejskie – ulica Reja 11b w Sztumie,
Dokonano odbioru usterek po przeglądach gwarancyjnych na:
1. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żeromskiego w Sztumie oraz w części Sztumskiego
Pola – etap I i II.
2. Przebudowie centrum miasta (w skrócie)
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W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I SPRAW
OBYWATELSKICH
W okresie sprawozdawczym:
1. Został wykonany parking Plac Wolności, koło kościoła p.w. „Św. Anny” na postój
autobusów, pomalowano pasy.
2. Wykonano dokumentację, mapy drogowe, zmiany organizacji ruchu na Placu
Wolności umożliwiające mieszkańcom czasowe parkowanie do 15 minut. W
najbliższy wtorek tj. 3 września 2013 roku zostanie wprowadzona zmiana organizacji
ruchu.
3. Zostało uzupełnione oznakowanie drogowe na ul. Wojciechowskiego, Zajezierzu,
plaży miejskiej od ul. Chopina do ul. Kochanowskiego. Postawiono znaki parkingowe
na Placu Wolności.
4. Trwają prace budowlane przy zadaniu pn. „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 ramach zadania „Przebudowa dróg osiedlowych w
Sztumie – osiedle Parkowe w Sztumie – wykonawca MOTA- ENGIL Central Europe
S.A.30-415 Kraków ul. Wadowicka 8w. Niestety występują problemy, zostało
skierowane pismo do wykonawcy o zwiększenie potencjału wykonawczego.
5. Trwają prace przy zadaniu projektowym przebudowa drogi krajowej nr 55
6. Trwają prace przy zadaniu projektowym Modernizacja mostu nad kanałem Nogatu
miejscowości Uśnice, przygotowanie wykonania drogi z jumb.
7. Trwają prace przy I etapie porozumienia na budowę II ronda, jendkaże energa nie chce
podpisać warunków energetycznych.
8. Trwają prace przy naprawie dróg gruntowych.
9. Trwają prace przy naprawie dróg bitumicznych.
10.Trwają prace budowlane przy zadaniu pn „Czas na sport, czas na zdrowie–
przebudowa boisk sportowych w miejscowości Piekło”, zgodnie z Umową nr
RI.Gk.VIII.272.1.2013 na wykonanie robót przez Firmę Tosia sp z o.o. – Lider ul.
Odrodzenia 10B/11 82-440 Dzierzgoń.
11.Wydano 15 decyzji zezwalających oraz 1 decyzję odmawiającą usunięcia drzew i
zakrzewień rosnących na terenie gminy
12.Wydano decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych
uwarunkowań dla przedsięwzięcia „Przebudowa sieci drogowej wraz z oświetleniem
ulicznym: skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową nr 55 wraz z odcinkami drogi
krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (Sztum, ul. Osińskiego –
ul. Mickiewicza – ul. Młyńska – Pl. Wolności – ul. Jagiełły”, jako
bezprzedmiotowego.
13.Wydano decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych
uwarunkowań dla przedsięwzięcia „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej, ul.
Baczyńskiego z Drogą Krajową nr 55, celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia
komunikacji w centrum Sztumu”, jako bezprzedmiotowego.
14.Wydano decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych
uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa boiska sportowego", jako
bezprzedmiotowego.
15.Wydano decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych
uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Zagospodarowania terenu
rekreacyjnego na działce nr 400/5 i 400/2 w Sztumie"
16.Prowadzonych jest 7 postępowań środowiskowych na różnych etapach.

III.
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17.W pierwszym miesiącu obowiązywania nowego systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi z terenu miasta i gminy Sztum od właścicieli nieruchomości odebrano
191 ton odpadów zmieszanych, 16 ton szkła, 6 ton papieru, 12 ton tworzyw
sztucznych
18.Na świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta i
gminy Sztum, Przychodnia Weterynaryjna „ZWIERZYNIEC”
w Malborku,
wydatkowano kwotę 1085 złotych. Wykonano zabiegi kastracji i sterylizacji kotów,
badanie i leczenie bezpańskich psów.
19.Odłowiono 2 bezpańskie psy, które zostały przekazane do schroniska Spółka z o.o.
AZYL w Glinczu, 83-330 Żukowo.
20.Wydano 27 zezwoleń na sprzedaż płodów rolnych: truskawek, czereśni na terenie
miasta Sztum.
21.Do Centralnej Ewidencji działalności gospodarczej dokonano 82 wpisy w tym: 24
wpisy rozpoczęcia działalności , 11 wpisów zakończenia działalności, pozostałe 47
wpisy dotyczących wznowienia, zmian wpisu, zawieszenia, wykonywania
działalności gospodarczej.
22.Wydano 2 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w detalu oraz 3 zezwolenia na sprzedaż
alkoholu w gastronomii
23.Wydano 7 zezwoleń , 21 wypisów z zezwoleń na wykonywanie regularnych
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, w ramach linii regularnej.
24.Rolnicy złożyli 55 wniosków w terminie od 1 lutego do 31 lipca 2013 r na zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej. Decyzje zostaną wydane 30 września 2013 r.
25.Wykonano budowę dróg Sztum-Koślinka oraz Postolin-Polaszki w ramach
schetynówek o wartości 714 tys. zł.
IV. W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI,
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
W okresie międzysesyjnym:
1. Zawarto umowy notarialne dotyczące sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego na:
1) działkę nr 322 o pow. 774 m 2 poł. w Białej Górze przeznaczonej na cele
budownictwa jednorodzinnego za cenę netto 22.730,00 zł ( tj. 29,37 zł/m2 netto,
brutto 36,12 zł/m2) (Ciborowscy)
2)
5 działek położonych w Sztumskim Polu o łącznej pow. 1.3446 ha
z
przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe za cenę netto 403.550,00 zł (t.j.
30,01 zł za 1m2 netto, a brutto 36,92zł/m2) (Wiśniewski)
3) działkę nr 60/14 o pow. 770 m2 położoną przy ul. Żeromskiego z przeznaczeniem na
cele przemysłowo-usługowe. Cena uzyskana w przetargu 75.340,00 zł netto (tj. 97,84
zł/ m 2 netto, brutto 120,35 zł/m2) (Bil)
4)
sprzedano dwie działki przy ul. Żeromskiego o łącznej pow. 496 m2 z
przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej, „BLESA” Spółka Jawna w Sztumie za cenę 19.840,00 zł netto (tj. 40,00zł/m 2,
brutto 49,20 zł/m2).

2.

Podano do publicznej wiadomości informacje o przesunięciu terminu
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości
(teren po byłym ZGKiM) z powodu narzucenia dodatkowego zobowiązania na inwestora
w postaci przebudowy skrzyżowania ul. Baczyńskiego z drogą krajową nr 55 w celu
udrożnienia i usprawnienia komunikacji do nowego kompleksu mieszkaniowego, obecnie
kilka firm interesuje się nasza ofertą.
1) dz. nr 573/20 o pow. 5723m 2 położonej w Sztumie przy ul. Baczyńskiego z
przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługi i handel.
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Planowany termin przetargu druga połowa września 2013 r. Cena wywoławcza netto
860.510,00zł tj. 150,36 zł/m2 netto. Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie
23% podatek VAT.
3.
Dnia 31 lipca br. przeprowadzono przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr
176/3 i 176/8 o łącznej pow. 1.1219 ha położonych w Sztumskim Polu z przeznaczeniem
pod zabudowę turystyczną. (Nieruchomość położona przy stadninie koni). Cena
wywoławcza do przetarg 246.820,00zł tj. 22 zł/m2 netto. Przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym ponieważ uczestnicy, którzy wpłacili wadium nie przystąpili do licytacji
ceny wywoławczej. II przetarg nieograniczony planuje się przeprowadzić w miesiącu
październiku br.
4.
Podano do publicznej wiadomości:
1) wykaz dotyczący przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Nowej
Wsi zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 79, obciążonym bezumownym
korzystaniem. Cena wywoławcza za budynek mieszkalny i gospodarczy o łącznej
pow. użytkowej 85,68 m2 i działkę o pow. 800 m 2 wynosi 32.800,00 zł.
2) wykaz o sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy nieruchomości położonej w
Postolinie zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 66,28 m2 i z
gruntem o łącznej pow. 1580 m 2 za cenę 57.050,00zł. (cena przed zastosowaniem
bonifikaty). W przypadku kupna za gotówkę bonifikata wynosi 70 %, a w przypadku
rozłożenia ceny sprzedaży na raty bonifikata wynosi 50 % ceny.
5.
Na dzień 24.06.2013 r. zostały ogłoszone dwa przetargi na utworzenie dwóch
punktów gastronomicznych – ogródki piwne położonych w centrum miasta – Plac
Wolności, jednak obydwa przetargi zakończyły się z wynikiem negatywnym, gdyż nikt
nie przystąpił do przetargów.
6.
Dnia 05 lipca 2013r. odbył się przetarg na dzierżawę gruntów rolnych położonych
w obrębie Nowa Wieś na zagospodarowanie rolnicze – uprawy rolne, który wygrał Pan
Włodzimierz Krupa zam. W Nowej Wsi . (umowa od 01.10 br. na czas nieokreślony cena 115 kwintala /ha = 10.000 rocznie)
7.
Dnia 27.08.2013r. dokonano protokolarnego odbioru robót budowlanych tj.
rozbiórki skrzydła budynku położonego w Postolinie po były klubie Cosmix .
(29.07.2013r. została zawarta umowa z wykonawcą na rozbiórkę).
8.
06.08.2013 r. wydano decyzję o warunkach zabudowy dla p. Antoniego Fili na
budowę odwodnienia z ul. Kochanowskiego.
9.
27.08.2013 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla Starosty
Sztumskiego na odbudowę urządzenia wodnego odwadniającego ul. Kochanowskiego.
10.
Wydano 13 decyzji o warunkach zabudowy, wszczęto 18 postępowań o wydanie
warunków zabudowy, wydano 55 zaświadczeń z planu miejscowego i studium.
11.
Obecnie projekt zmiany studium jest w uzgodnieniu z Pomorskim Konserwatorem
Zabytków i Marszałkiem Woj. Pomorskiego. Po zaopiniowaniu będzie wyłożony do
publicznego wglądu. Planowany termin wyłożenia – wrzesień 2013 r.
12.
Podjęto działania w zakresie estetyzacji miasta rozbierając budynki gospodarcze i
porządkując teren wzdłuż muru zabytkowego przy ul. Osińskiego w Sztumie.
Przygotowując tym samym działkę do sprzedaży w drodze przetargu pod zabudowę
mieszkaniową z usługami w parterze. Zleciliśmy Przeprowadzamy rozeznanie cenowe
rozbiórki budynków gospodarczych przy ul. Reja 6 i 6A wraz z murem okalającym w celu
estetyzacji miasta i przywrócenia parkowego charakteru terenom przy rondzie pod
Dębami. W przyszłości na odzyskanym terenie planujemy wykonać parking, który
obsługiwałby nie tylko tereny mieszkaniowe i handlowe lecz przede wszystkich kinoteatr
„POWIŚLE”.
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Trwają prace na opracowanie dokumentacji na remont dachu willi na wzgórzu
zamkowym w Sztumie. Termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę 29.11.2013r.
14.
Odbyły się spotkania w sprawie ul. Kochanowskiego w których gmina brała udział
aby udzielić powiatowi sztumskiemu skutecznej pomocy w sporze z właścicielami gruntu
na którym był rów odwadniający.

13.

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).
2. W okresie międzysesyjnym zorganizowano warsztaty wyjazdowe pn. „Szkoła dla
Rodziców”, w których uczestniczyły 3 rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny.
Rodziny pojechały do Gospodarstwa Agroturystycznego „Daleko od szosy” w Kaplicy
(k/Szymbarka), gdzie zorganizowano warsztaty psychologiczne, prozdrowotne oraz
zabawy rekreacyjno-sportowe.
3. 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
przewodniczyła P. Jolanta Szewczun. W dniu 07.07.2013 r. zarząd Województwa
Pomorskiego przyjął Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu RPS AZS.
4. Zakończono realizację projektu pn. „Aktywny senior to zdrowy senior” – w okresie
międzysesyjnym zakończono realizację działań projektowych dofinansowanych ze
środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013.
W dniu 25.06.13r. w Leśniczówce „Wydry” odbyło się spotkanie podsumowujące projekt
oraz warsztaty kulinarne z udziałem uczestników i partnerów projektu, tj. Stowarzyszenia
„Aktywny Czernin”, SCK i MGOPS.
5. Projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum” – w okresie międzysesyjnym Władza Wdrażająca
Programy Europejskie poinformowała, że wniosek w wyniku oceny merytorycznej
uzyskał 81,5 punktów (na 100 pkt. możliwych do uzyskania) i został umieszczony na
liście projektów rekomendowanych do dofinansowania. Obecnie trwa przygotowywania
załączników niezbędnych do podpisania umowy dofinansowania projektu.
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 856.242,42 zł, przyznane dofinansowanie to
kwota 846.242,42 zł.
6. Projekt pn. „Przemocy mówimy NIE” – otrzymał dofinansowanie w kwocie 10.600 zł ze
środków MPiPS w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie JST w tworzeniu systemu
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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.
Realizacja działań projektowych rozpocznie się w miesiącu wrześniu br.
7. Projekt pn. „Eko-senior – edukacja ekologiczna osób starszych z terenu MiG Sztum oraz
budowanie więzi międzypokoleniowej” – złożony został - w partnerstwie ze SCK – do
dofinansowania ze środków Leader
8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 – w okresie międzysesyjnym odbyły się w
Białym Dunajcu kolonie profilaktyczne dla 50 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu
MiG Sztum.
9. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęło 12 Niebieskich kart; powołano 27 grup roboczych w celu
podjęcia działań na rzecz rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy.
10. Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy w tzw. Funduszu Alimentacyjnym – w
miesiącu sierpniu br. Ośrodek rozpoczął przyjmowanie nowych wniosków na okres
09/2013 – 08/2014. Wpłynęło ogółem 83 wnioski w tych sprawach, wydano 88 decyzji
administracyjnych.
11. Przyjmowano wnioski oraz wydawano decyzje dot. świadczeń rodzinnych. W
przedmiotowych sprawach przyjęto 163 wnioski, wydano 273 decyzji administracyjnych.
Od 01.09.2013 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy w
świadczeniach rodzinnych, tj. 09/13 – 08/14. Liczba osób uprawnionych obecnie do
świadczeń z FA to 195 rodzin, natomiast świadczenia rodzinne wypłacane są dla 1459
rodzin.
12. Zmiany w przedmiocie uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego – od 01.07.2013 r.
zmieniły się przepisy dotyczące tego świadczenia, ograniczyły znacznie krąg osób
uprawnionych. Na dzień sporządzania niniejszej informacji wydano 49 decyzji
przyznających, do 30.06.2013 r. liczba uprawnionych wynosiła 150.
13. W okresie międzysesyjnym wydano 632 decyzje administracyjne w zakresie świadczeń
pomocy społecznej oraz 210 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych. Z pomocy
finansowej Ośrodka skorzystały 433 rodziny (1164 osoby w rodzinie), z pomocy
niefinansowej skorzystały 284 rodziny (1048 osób w rodzinie).
14. W okresie międzysesyjnym w Ośrodku pojawiło się 18 nowych rodzin (dotychczas nie
korzystających ze wsparcia), złożono 401 nowych wniosków. Przeprowadzono ogółem
494 wywiady środowiskowe, podpisano i wdrożono 67 nowych kontraktów socjalnych.
W schroniskach przebywało 7 klientów oraz 11 osób w DPS
.
Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystały 23 osoby (1 osoba całkowicie
zwolniona z ponoszenia odpłatności, 3 osoby częściowo zwolnione, 2 osoby mają
przyznane usługi nieodpłatnie).
15. Z posiłków w placówkach oświatowych finansowanych przez Ośrodek w ramach
Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i środków własnych
gminy (40%) korzystać będzie 254 dzieci (liczba decyzji wydanych na dzień
sporządzania informacji).
16. Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystało 57 rodzin (144 osoby).
17. Wydawanie żywności z Programu PEAD – w dniach 9-12.07.2013 r. pracownicy Ośrodka
wydawali pozyskaną żywność w ilości ponad 13 ton. Żywność pozyskana z Banku
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Żywności w Tczewie trafiła do 404 rodzin (1199 osób) najuboższych z terenu Miasta i
Gminy Sztum.
18. Uczestnicy wyprawy „Równość i godność” w Sztumie - Sztum gościł uczestników
wyprawy „Równość i godność” gorzowskiego oddziału Towarzystwa Walki z
Kalectwem. Od 24 czerwca do 4 sierpnia br. ekipa pokonała ok. 2,5 tys. kilometrów,
odwiedzając 54 miejscowości. Akcja ma zwrócić uwagę na problemy osób
niepełnosprawnych i ich rodzin, tak aby dotyczące ich postanowienia zawarte w
ustawach i konwencjach były realizowane w codziennej praktyce. Pod apelem
Stowarzyszenia podpisało się 244 mieszkańców Sztumu.
19. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie. Realizacja programu terapeutycznego i
rehabilitacyjnego w odniesieniu do uczestników ŚDS w Sztumie – w okresie
sprawozdawczym z usług ŚDS korzystało 18 osób z zaburzeniami psychicznymi (choroba
psychiczna lub niepełnosprawność umysłowa).
Środki na realizację tzw. Programu naprawczego w ŚDS – pozyskano 60.600 zł dotacji z
budżetu państwa na realizację prac remontowych i modernizacyjnych.
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:
− do dnia 28.06.2013 realizowano zajęcia specjalistyczne 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. Łącznie w ramach projektu zrealizowano 2910 godzin zajęć
dydaktycznych
− rozliczano 364 godzin zajęć dydaktycznych zrealizowanych od 01.04.2013 r. do
30.06.2013 r.
− projekt kończy się w 31.08.2013 r., obecnie trwają prace związane z analizą
wskaźników i stopnia realizacji założeń 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:
− do dnia 28.06.2013 r. kontynuowano realizację zajęć pozalekcyjnych m.in. z fizyki,
matematyki, w bloku naukowo technicznym, z technologii informacyjnej, języków
obcych, języka ojczystego i dydaktyczno-wyrównawczych
− do dnia 28.06.2013 r. realizowano zajęcia w ramach Szkolnych Ośrodków Karier w
gimnazjach oraz zajęcia psychologiczne i pedagogiczne
− rozliczano 1782 godzin zajęć dydaktycznych zrealizowanych od 01.04.2013 r. do
30.06.2013 r.
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− w miesiącu lipcu zrealizowano dostawę pomocy dydaktycznych m.in. laptopów,
projektorów multimedialnych i ekranów projekcyjnych, radioodtwarzaczy CD,
pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z matematyki i fizyki oraz ZDW
− przygotowano postępowanie przetargowe na zakup tuszy i tonerów do szkół
− zakupiono kserokopiarkę niezbędnej do realizacji zadań w ramach projektu
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 za wyjątkiem miesiąca lipca (przerwa wakacyjna)
− w miesiącu lipcu zrealizowano dostawę mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek oraz
materiałów plastycznych i biurowych do oddziałów przedszkolnych utworzonych w
ramach projektu;
− zrealizowano 4 wyjazdy edukacyjne do Centrum Zabaw Chatka Skrzatka, do ZOO w
Gdańsku, do Kino-Teatru w Sztumie, na festyn edukacyjny zorganizowany przez
Zespół Szkół w Czerninie;
− w związku z rozwiązaniem umowy przez koordynatora projektu, ogłoszono konkurs
na powyższe stanowisko.
2. Bieżąca działalność.
1) 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
rozpatrzono1 wniosek. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z Funduszu Pracy w
kwocie 8.081,00 zł.
2) W okresie od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego z
przeznaczeniem na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych na okres kolejnego
roku szkolnego. Do dnia dzisiejszego złożono 90 wniosków.
3) W ramach Rządowego programu pn. „Wyprawka szkolna”, do dnia 13.09.2013 w
szkołach przyjmowane są wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu
podręczników.
4) W dniu 22 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum odbyło się postępowanie
egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. W
wyniku przeprowadzonego postępowania 5 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela
mianowanego.
5) Zakończono prace związane z remontem i wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych
na żłobek przy ul. Reja 17. Fundacja Pozytywne Inicjatywy z Płucka złożyła wniosek o
wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta
i Gminy. Żłobek opieką ma objąć 15 dzieci. Trwają prace związane z analizą wniosku.
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6) Po przeprowadzeniu postępowanie przetargowego na dowóz uczniów do szkół w roku
szkolnym 2013/2014. Dowóz organizowany będzie przez PKS Kwidzyn oraz Przewozy
Autokarowe Mieczysław Falkowski Sztum. Przewóz uczniów, tak jak dotychczas,
będzie odbywał się na podstawie biletów miesięcznych.
3. Imprezy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) W miesiącu czerwcu placówki oświatowe brały udziały w ogólnopolskiej akcji
Bezpieczne wakacje w ramach której przeprowadzono szereg działań profilaktycznych
propagujących bezpieczne zachowania podczas wypoczynku.
2) Na terenie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi 22.06.2013 przy współpracy z LKS
ZANTYR i SCK zorganizowano festyn rekreacyjno- sportowy dla uczniów i rodziców.
3) W dniu 24.06.2013 zorganizowano festyn szkolny dla uczniów Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Sztumie.
4) W dniu 25.06.2013 koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie
zorganizowało spotkanie integracyjne w Postolinie.
5) W okresie od 27.06.2013 – 03.07.2013 Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” działająca przy
Szkole Podstawowej w Gościszewie zorganizowało pobyt polskim dzieciom z
Solecznickiego Domu Dziecka na Litwie przy udziale Rady Rodziców.
6) Nauczycielki Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie Magdalena Krzyżanowska i
Lidia Sidorowicz zostały laureatkami konkursu „Wolontariusz roku 2013”
organizowanego przez Stowarzyszenie Elbląg Europa.
4. Prace remontowe w szkołach.
1) W Gimnazjum Nr 1 w Sztumie naprawiono uszkodzone ogrodzenie terenu szkoły od
strony sklepu Lidl, wykonano renowację drewnianych elementów dachu na hali
widowiskowo – sportowej, malowanie pomieszczeń kuchni, przebieralni w-f oraz
elewacji przy wejściu głównym, wymieniono armaturę w toaletach.
2) W Zespole Szkół w Czerninie wykonano remont toalet w oddziale przedszkolny w
Piekle, Sali dydaktycznej w oddziale przedszkolnym w Postolinie, węzła
żywieniowego, sal lekcyjnych, holi oraz gabinetu pielęgniarki. Ponadto zakupiono
ławki i krzesełka do trzech sal lekcyjnych gimnazjum.
3) W Zespole Szkół w Gościszewie wymieniono drzwi wejściowe do przedszkola,
podłogi w świetlicy szkolnej, bibliotece i czytelni, w 2 salach lekcyjnych oraz na
korytarzu, instalację elektryczną w 2 salach lekcyjnych oraz dokonano malowania
pomieszczeń szkolnych.
4) W Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie wykonano malowanie i remont kuchni,
pomieszczeń gospodarczych, szatni i przebieralni, wymieniono wykładziny na
korytarzach w starej części szkoły oraz szatni, doposażono sale lekcyjne w stoliki i
krzesełka.
5) W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi wykonano drobne naprawy i konserwacje.
6) W Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Sztumie wykonano malowanie oraz wymieniono
podłogi w 2 salach zabaw oraz jadalni dziecięcej, przeprowadzono drobne prace
remontowo-malarskie w pralni, obieralni oraz magazynie żywnościowym.
VII. W ZAKRESIE REFERATU PROGRAMÓW POMOCOWYCH, WSPÓŁPRACY
Z ZAGRANICĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI :
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1.

Projekt pn.: „Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum
wraz z przyległymi murami”.
1) Obecnie trwają prace nad przygotowywaniem V wniosku o płatność, termin złożenia
wniosku upływa dnia 14 września 2013r. W dniu 12 sierpnia wystąpiono do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o akceptację w związku ze zmianami
oraz uzupełnieniami w zakresie dokumentacji projektowej.
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 trwa 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”.
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 dostarczamy dla zespołu kontrolującego
poszczególne dokumenty oraz wyjaśnienia oraz 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.
4. Projekt pn.: „Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie
centrum wsi w Postolinie”.
Trwa weryfikacja postępowania przetargowego w ramach realizowanego projektu.
W dniu 22.08.2013 roku złożone zostały następujące dokumenty:
- wniosek o aneks poprzetargowy, w wyniku postępowania przetargowego koszty
kwalifikowane projektu zmniejszyły się z kwoty 80 049,27 zł do 70 707,52 zł,
- wniosek o płatność, wartość dofinansowania projektu wynosi 56 566,00 zł tj. 80 %
kosztów kwalifikowanych.
5. 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. W dniach 15 i 30 lipca br. złożono uzupełnienia do niniejszego wniosku.
W dniu 18 czerwca 2013 roku projekt otrzymał pozytywną ocenę postępowania
przetargowego
6. Projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Sztum”
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W dniu 24 czerwca 2013 roku złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego wniosek o płatność, koszty kwalifikowane zadania wynoszą 295 527,04 zł,
kwota dofinansowania wynosi 221 645,00 zł.
W dniu 3 lipca 2013 roku podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie zadania,
w którym uaktualniono kwotę kosztów kwalifikowanych do wartości faktycznie
poniesionych tj. do kwoty 295 527,04 zł.
W dniu 24 lipca br. projekt otrzymał pozytywną ocenę postępowania przetargowego.
7.
Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola
etap III”.
W dniu 16 sierpnia 2013r. otrzymano informację o zakończonej weryfikacji V wniosku o
płatność za okres od 30.04.2013r. do 15.07.2013r. Instytucja Zarządzająca RPO dla WP
na lata 2007-2013 zatwierdziła V wniosek, który dot. wyłącznie przebiegu realizacji
projektu.
8. Projekt pn.: „Rowerem po Powiślu – aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklu
rajdów rowerowych”.
Dnia 24 czerwca 2013r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego wniosek o płatność, koszty kwalifikowalne wyniosły 7 991,02 zł,
wnioskowana kwota dofinansowania 5 593,71 zł. W dniu 15 lipca złożono w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego korektę wniosku o płatność. Dnia 9
sierpnia 2013r. do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie wpłynęła informacja z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, informująca o wyniku zakończonej
weryfikacji wniosku o płatność ostateczną. W dniu 8 sierpnia 2013r. zostało przekazane
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płatności na konto Miasta i
Gminy Sztum na kwotę 5 593,71 zł. W dniu 26 sierpnia 2013r. na konto Miasta i Gminy
Sztum wpłynęła kwota dofinansowania w wysokości 5 593,71 zł.
9.
Projekt pn.: „Gmina Sztum w historii mówionej – organizacja spotkań osób starszych
oraz wydanie albumu”
W dniu 24 czerwca 2013 roku złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego wniosek o płatność, koszty kwalifikowane realizacji projektu wyniosły
17 759,23 zł, wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 10 270,00 zł.
10. W dniu 01 lipca 2013 roku złożono do Biura LGD Kraina Dolnego Powiśla wniosek o
przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla
małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w
ramach Działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem zadania jest rozwój turystyki
na terenie Gminy Sztum poprzez opracowanie logo turystycznego Sztumu na Szlaku
Zamków Gotyckich, wydanie publikacji promujących lokalne atrakcje turystyczne, rollupu, banera oraz pieczęci, które zawierać będą nowoopracowane logo. Koszty
kwalifikowane operacji wynoszą 25 349,60 zł natomiast wnioskowana kwota pomocy
to 20 279,68 zł.
Projekt został wybrany do dofinansowania podczas oceny wniosków przez LGD Kraina
Dolnego Powiśla otrzymując 60 punktów na 75.
11. W dniu 1 lipca 2013r. złożono do Biura LGD Kraina Dolnego Powiśla wniosek o
przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla
małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w
ramach Działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem operacji jest przywracanie
świadomości historycznej, kulturowej i przyrodniczej mieszkańców w szczególności
wśród dzieci oraz promocja Ziemi Sztumskiej wśród turystów poprzez wydanie
publikacji ukazujących i opisujących walory turystyczne, przyrodnicze i kulturalne
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12.

13.

14.

Dolnego Powiśla, tj. wydanie mapki ukazującej walory Ziemi Sztumskiej, wydanie
publikacji bajki „Żaba ze Sztumu”, zakupu materiałów promocyjnych - smyczy, zakup
pluszowego stroju żaby oraz zorganizowanie pikniku turystyczno-rodzinnego. Koszty
kwalifikowane operacji wynoszą 33 090,13 zł natomiast wnioskowana kwota pomocy
to 26 472,10 zł.
Projekt został wybrany do dofinansowania podczas oceny wniosków przez LGD Kraina
Dolnego Powiśla otrzymując 60 punktów na 75.
W dniu 27 czerwca 2013 o godz. 10.00 w salach Sztumskiego Kinoteatru „Powiśle”
odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Społeczna Odpowiedzialność Organizacji.
Celem konferencji było wypracowanie strategii współpracy oraz dobrych praktyk
w zakresie budowania kapitału społecznego Gminy Sztum.
Oprócz oficjalnych wystąpień odbyły się warsztaty dotyczące zagadnień z zakresu m.
in. efektywnej komunikacji między samorządem lokalnym a otoczeniem, potencjału
i oczekiwań młodzieży oraz pokolenia 50+, obecności gminy w mediach
elektronicznych. Na konferencji obecni byli przedstawiciele, wykładowcy oraz studenci
następujących uczelni: Akademia Morska w Gdyni, Wyższa Szkoła im. Bogdana
Jańskiego, Oddział Zamiejscowy w Elblągu, Katolicka Univerzita v Ruzomberku
Teologicka Fakulta Kosice.
Liczną grupę oraz poważny głos w dyskusji stanowiła grupa młodzieży z lokalnych
szkół. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli Miasto i Gmina Sztum oraz Akademia
Morska w Gdyni.
W dniach 05 – 07 lipca 2013 roku 4 osobowa delegacja ze Sztumu gościła w Kupiskis
na Litwie. Wyjazd związany był z Międzynarodowym Festiwalem Folklorystycznym
„LINGAUDALA” 2013.
Od czerwca br. prowadzone są działania promocyjne związane z wystawą Skarby
Faraonów, której uroczyste otwarcie odbyło się 30 czerwca 2013 roku na zamku w
Sztumie. W ramach promocji wykonano ulotki i plakaty, które zostały udostępnione w
placówkach edukacyjnych i kulturalnych na terenie Powiatu Sztumskiego i miasta
Malbork. Ulotki były również rozdawane podczas Jarmarku Dominikańskiego w
Gdańsku. Zlecono wykonanie i rozwieszono banery w Sztumie i Malborku. Informacja
o wystawie ukazała się w Biuletynie Sztumskim, w gazetach Fakt i Przegląd Sportowy
oraz na stronach Miasta i Gminy Sztum, SCK i portalu społecznościowym facebook.

W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych:
1. Ochrona Zdrowia- w dniach 20 – 21 sierpnia 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
przelanie kolejnych transz dotacji 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 przelanie kolejnych należności dla zawodników:
Agnieszki Borowskiej, Andrzeja Rogiewicza, Agaty Polanowskiej, Bartosza Muchewicza,
Daniela Wieliczko, Cypriana Korintha, Jakuba Cysewskiego i Emilii Wlazińskiej.
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4. Realizacja Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/139/08 z dnia 31 sierpnia 2008r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków poprzez przyjęcie
wniosku Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Anny w Sztumie oraz jego rozpatrzenie i
podpisanie umowy o przyznanie dotacji celowej na przeprowadzenie prac w zakresie
remontu elewacji i witraży, związanego z realizacją projektu pn. Sztum, kościół p.w.
Wspomożenia Wiernych (XIX w.) – Centrum Kultury Chrześcijańskiej: remont elewacji i
wieży, dotyczący zadania w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 1
„Ochrona zabytków” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Przyznaną dotacje przekazano w dniu 05 lipca 2013r.
5. Przygotowanie zmian do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/159/2012 z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie zmiany statutu Sztumskiego Centrum Kultury, w związku z
możliwością otrzymania dofinansowania dla Biblioteki oraz zmianą ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
6. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4
Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
– w dniu 28 czerwca 2013r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich poinformował Miasto
i Gminę Sztum o zakończonej weryfikacji wniosku o płatność i przekazaniu zlecenia
płatności na kwotę 24.618,47 zł dotyczącą zrealizowanego projektu „Zadbajmy
o siebie, razem możemy więcej – cykl warsztatów i przedsięwzięć aktywizujących
i integrujących lokalne społeczeństwo”, wnioskowana kwota dofinansowania
24.618,47 zł,
– w dniu 28 czerwca 2013r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich poinformował Miasto
i Gminę Sztum o zakończonej weryfikacji wniosku o płatność i przekazaniu zlecenia
płatności na kwotę 7.989,51 zł dotyczącą zrealizowanego projektu „Gotuj i żyj zdrowo
– cykl warsztatów kulinarnych aktywizujących i wzmacniających więzi społeczne
poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Sztumskiej Wsi”, wnioskowana kwota
dofinansowania 7.989,51 zł.
VIII. W ZAKRESIE SPRAW DODATKOWYCH:
Dwóch mieszkańców zgłosiło do Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA)
zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przy realizacji projektów
dofinansowanych przez Unię Europejską:
1.„Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa
trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatu
malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego”,
2.„Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - rewitalizacja i
zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem
historycznego charakteru centrum Sztumu”.
Ostatnio takie zawiadomienia były składane na działalność gminy w latach 2002 - 2006 i
wszystkie te postępowania zostały umorzone. Trwają postępowania wyjaśniające prowadzone
przez Prokuraturę Rejonową w Kwidzynie. W tej sprawie został również powiadomiony
Urząd Marszałkowski w związku z tym może to wpłynąć na tempo przygotowań do nowej
unijnej perspektywy, tempo realizacji inwestycji oraz może rzucić cień na gminę we władzach
dysponujących środkami z UE.
.
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY
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)
15.06. sobota
* 9. – 16.00 : zajęcia muzyczne
* 18.00 : seans filmu „Cristiada”
* Festyn Rodzinny – Sztumskie Pole
16.06. niedziela
* 18.00 : seans filmu „Cristiada”
* Festyn Rodzinny Gościszewo
17.06. poniedziałek
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 16.30 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 15.30 – 18.30 : zajęcia teatralne –
* przedstawienie grup Carpe Diem i Blackout
* Uśnice – dekoracja sali na występ
* 16.45 – 17.30 : warsztaty ruchowe (UTW)
18.06. wtorek
* 15.00 – 18.00 : warsztaty Klubu Plastyka
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
* Uśnice – festiwal twórczości
19.06. 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
20.06. 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
* podsumowanie roku artystycznego sala kinowa
21.06. piątek
* otwarcie Przeglądu Sztuki Więziennej
* 12.30 – 15.15 : zajęcia teatralne
* 18.30 – 20.00 : zajęcia teatralne
* 16.45 – 17.30 : warsztaty ruchowe (UTW)
22.06. sobota
9.00 – 16.00 : zajęcia muzyczne
* 18.00 : seans filmu „Wielki Gatsby”
* Festyn Rodzinny: Czernin
23.06. niedziela
* 18.00 : seans filmu „Wielki Gatsby”
24.06. poniedziałek
* 18.00 : seans filmu „Wielki Gatsby”
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 16.30 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 15.30 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 16.45 – 17.30 : warsztaty ruchowe (UTW)
25.06. wtorek
* 15.00 – 18.00 : warsztaty Klubu Plastyka
* 19.00 : warsztaty tańca ludowego
26.06. środa
* 15.30 – 19.00 : zajęcia taneczne
* 15.00 – 21.00 : zajęcia muzyczne – gitara
18 | S t r o n a

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

* 16.30 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 16.00 – 17.30 : zajęcia teatralne
* 9.30 – 11.30 : Przedszkole – zakończenie roku
27.06. 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
* Urząd : sala konferencyjna
* Spektakl teatralny
28.06. piątek
* 12.30 – 15.15 : zajęcia teatralne
* 18.30 – 20.00 : zajęcia teatralne
* 18.00 : seans filmu „Kac Vegas 3”
* zakończenie roku szkolnego – Gościszewo
* 16.45 – 17.30 : warsztaty ruchowe (UTW)
29.06. sobota
9.00 – 16.00 : zajęcia muzyczne
* 18.00 : seans filmu „Kac Vegas 3”
* Noc Świętojańska : plaża miejska
30.06. niedziela
* 18.00 : seans filmu „Kac Vegas 3”
* 13.00 : Festyn rodzinny - Pietrzwałd
1.07. poniedziałek
* 14.00 – Spotkanie osób niepełnosprawnych
5.07. piątek
* 10.00 – 15.00 – Użyczenie sal – promocja kwartalnika „Prowincja”
* 20.00 – seans filmu „Bling Ring”
6.07. sobota
Festiwal Teatrów Ulicznych – Plac Wolności
* 20.00 – seans filmu „Bling Ring”
7.07. niedziela
* 20.00 – seans filmu „Bling Ring”
11.07. czwartek
* 11.00 – seans zbiorowy filmu „Uniwersytet potworny”
12.07. piątek
* 18.00 – seans filmu „Uniwersytet potworny”
13.07. sobota
* 18.00 – Koncert na Placu Wolności Damięcka-Lemańczyk-Ślefarski
* 18.00 – seans filmu „Uniwersytet potworny”
14.07. niedziela
* 18.00 – seans filmu „Uniwersytet potworny”
15.07. poniedziałek
* 18.00 – seans filmu „Uniwersytet potworny”
17.07. środa
* 17.00 - Wernisaż poplenerowy Barlewiczki 2013
19.07. piątek
* 20.00 – seans filmu „Dziewczyna z szafy”
20.07. sobota
* 18.00 - Sztumska Noc Bluesowa – Plaża Miejska
* 20.00 – seans filmu „Dziewczyna z szafy”
21.07. niedziela
* 20.00 – seans filmu „Dziewczyna z szafy”
26.07. piątek
* 18.00 – seans filmowy „Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta”
27.07. sobota
* 10.00 – 16.00 - Turniej szachowy
* 10.00 – Zawody pływackie - nagłośnienie
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* 18.00 – seans filmowy „Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta”
28.07. niedziela
* 18.00 – seans filmowy „Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta”
* 18.45 – Koncert organowy w kościele św. Anny
2.08. piątek
* 20.00 – seans filmu „World war Z”
3.08. sobota
* 18.00 – Koncert na Placu Wolności „Znienacka Projekt”
* 20.00 – seans filmu „World war Z”
4.08. niedziela
* 20.00 – seans filmu „World war Z”
9.08. piątek
* 20.00 – seans filmu “Stażyści”
10.08. sobota
* 18.00 – Koncert na Placu Wolności – “Retro Voice”
* 20.00 – seans filmu “Stażyści”
11.08. niedziela
* 20.00 – seans filmu “Stażyści”
14.08. środa
* 18.00 – Monodram wg Schakespeara „Shylock” w wykonaniu Piotra Kondrata
15.08. czwartek
* 14.00 – obchody 90 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie
16.08. piątek
* 20.00 – seans filmu „Red 2”
17.08. sobota
* 20.00 – seans filmu „Red 2”
18.08. niedziela
* 20.00 – seans filmu „Red 2”
23.08. piątek
* 18.00 – seans filmu „Smerfy 2”
24.08. sobota
* Dzień Średniowieczny na Zamku Sztumskim
* 20.00 – seans filmu „Smerfy 2”
25.08. niedziela
* 20.00 – seans filmu „Smerfy 2”
30.08. piątek
* 20.00 – seans filmu „The Wolverine”
31.08. sobota
* 20.00 – seans filmu „The Wolverine”
6-8.09. piątek, sobota, niedziela
*Dni Ziemi Sztumskiej
8.09. niedziela
*16.00 – wspólne zdjęcie mieszkańców
14.09. sobota
*Dożynki gminne

Burmistrz Sztumu
Leszek Tabor
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