INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XXXVI sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 30 listopada 2013 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji
20 projektów uchwał.
Ponadto w okresie międzysesyjnym podjąłem decyzje, zarządzenia i rozstrzygnięcia w
następujących sprawach:
I. W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, PODJĄŁEM ZARZĄDZENIA W
SPRAWIE:
I. Zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków w dziale:
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność” na podstawie
pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.66.2013 z
dnia 16.10.2013r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 70/2013 z 14 października
2013r. zwiększono plan dotacji celowej na 2013 rok w kwocie 182.238 zł (§2010).
Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.7) z przeznaczeniem na
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie
kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, na podstawi
art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U.
Nr 52 poz. 379 z późn. zm.) za II okres płatniczy.
2) 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”:
a) na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.214.2013MS z dnia 17.09.2013r. i Załącznika nr 1 do Decyzji Wojewody
Pomorskiego nr 63/214/2013 udzielono dotacji celowej w kwocie 126.684 zł
(§2030) z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego w 2013 roku na zakup materiałów i wyposażenia (§4210)
w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie.
b) na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111. 214. 2013MS2 z dnia 14.11.2013r. i Załącznika nr 1
do Decyzji nr
92/214/2013 udzielono dotacji celowej w kwocie 126.684 zł (§2030), z rezerwy
celowej budżetu państwa (poz. 76) na dofinansowanie zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego w okresie listopad-grudzień 2013r. na zakup
materiałów i wyposażenia (§4210) kwotę 52.768 zł oraz na zakup pomocy
naukowych i dydaktycznych (§4240 – zabawek) kwotę 73.916 zł, w tym dla
Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie kwotę 69.684 zł, w Gościszewie kwotę
17.000 zł i w Czerninie kwotę 40.000 zł.
3) 852 „Pomoc społeczna”:
a) w rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.151. 2013JB z dnia
22.10.2013 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 45.2/151/2013 z dnia 21.10.2013r.
zwiększono plan dotacji na 2013 rok w kwocie 9.000 zł (§2030). Środki pochodzą z
rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) z przeznaczeniem na dofinansowanie
opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20
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ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z
późn. zm.) na §4130,
b) w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.236.2013 z dnia 21.10.2013 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 74/236/2013 z dnia 18.10.2013r. zwiększono plan dotacji
na 2013 rok w kwocie 124.160 zł (§2030). Środki pochodzą z rezerwy celowej
budżetu państwa (poz. 25) z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych, o
których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późn. zm.) na §3110,
c) w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
- Nr FB-I.3111.219.2013.MSz z dnia 15.10.2013 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 68/219/2013 z dnia 14.10.2013r. zwiększono plan dotacji z
rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) na 2013 rok w kwocie 800 zł (§2010)
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 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) oraz obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust.
2 i 3 w/w ustawy na §3030,
- Nr FB-I.3111.238.2013 z dnia 21.10.2013 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
76/238/2013 z dnia 18.10.2013r. zwiększono plan dotacji na 2013 rok w kwocie
20.260 zł (§2030). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 34)
z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późn.
zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika
socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę
socjalną w środowisku w 2013 roku (na §4010).
d) w rozdz. 85295 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku:
Nr FB-I.3111.217.2013 z dnia 18.10.2013 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
80/217/2013 z dnia 18.10.2013r. zwiększono plan dotacji celowej na 2013
rok w kwocie 19.870 zł (§2010). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu
państwa (poz. 25) 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 marca 2013 r. (na §3110 kwotę 19.204 zł i na §4300
kwotę 666 zł),
Nr FB-I.3111.229.2013MSz z dnia 07.11.2013 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 87/229/2013 z dnia 05.11.2013r. zwiększono plan dotacji
celowej na 2013 rok w kwocie 18.750 zł (§2030). Środki pochodzą z rezerwy
celowej budżetu państwa (poz. 27 z przeznaczeniem na dofinansowanie
realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o którym
mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz.
2259, z późń. zm.) na §3110.
4) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna
dla uczniów” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Nr FB-I.3111.67.2013 z dnia 17.10.2013 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
72/67.1/2013 z dnia 17.10.2013 r. zwiększono plan dotacji na 2013 rok w kwocie
89.056 zł (§2030). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 26)
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z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o
charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty na
(§3240).
II. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej kwotę 7.500 zł
do działu:
1) 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71035 „Cmentarze” kwotę 6.500 zł na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na
(§4300) z przeznaczeniem na prowizję za pobranie opłaty targowej i pogrzebowej,
2) 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność” kwotę 1.000 zł na
wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji c.o. w
budynku szatni na stadionie w Gościszewie” w celu zabezpieczenia środków.
III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i
między grupami wydatków w dziale:
1) 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin”:
a) w wydatkach bieżących jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych kwotę 6.125 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań, na zwiększone wydatki opłaty komorniczej za ściągnięcie zaległości
podatkowych,
b) z wydatków majątkowych, zakupy inwestycyjne kwotę 21.650 zł z zadania pn.:
„Oprogramowanie ewidencja budynków i nazw ulic” kwotę 16.300 zł,
„Oprogramowanie ewidencja gruntów i mienia gminy” kwotę 5.350 zł,
na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań (na §4210) kwotę 7.800 zł i (na §4300) kwotę 13.850 zł na sfinansowanie
opieki serwisowej i przeniesienie bazy danych - ewidencji gruntów i mienia
gminy.
2) 801 „Oświata i wychowanie” rozdz.:
a) 80101 „Szkoły podstawowe” w wydatkach bieżących:
z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z
§4300) kwotę 60 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych na §3020, z
przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej zgodnie z przepisami bhp w SP Nowa
Wieś,
z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 5.950 zł w tym:
1. na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.500 zł (z
§4170 na §4210), na zakup projektora w SP Nowa Wieś,
2. na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 200 zł na §3020,
z
przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej w ramach przepisów bhp dla
pracowników ZS Czernin,
3. do rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na
wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane kwotę 1.880 zł (§4010) na wynagrodzenia pracowników w SP
Nowa Wieś,
4. do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki bieżące
jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.370
zł (§4010), na wynagrodzenia w SP Nr 2 Sztum.
z wydatków bieżących jednostek budżetowych, z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych kwotę 1.000 zł (§4010) do rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych” na wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób
fizycznych, na (§3020) na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla
nauczycieli w SP Nowa Wieś.
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80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” z wydatków
bieżących jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich
naliczane z §4010 kwotę 400 zł do rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym wynagrodzenia i składki od
nich naliczane na §4010, na zabezpieczenie wydatków na nagrody z okazji Dnia
Edukacji Narodowej dla nauczycieli w SP Nowa Wieś,
c) 80104 „Przedszkola” z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym
wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
do rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 856 zł (z§4010) na wydatki bieżące
jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane na §4010,
w tym kwotę 660 zł na zabezpieczenie wydatków na nagrody z okazji Dnia Edukacji
Narodowej dla nauczycieli w ZS Gościszewo i kwotę 196 zł w ZS Czernin,
kwotę 400 zł (z §4010), na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020) na wypłatę
dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników ZS Czernin,
d) 80110 „Gimnazja” z wydatków bieżących;
1. w tym dotacje na zadania bieżące z §2310 kwotę 29.000 zł do rozdz.:
- 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 5.000 zł na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na
§4270 na sfinansowanie remontu zniszczonej bramy wjazdowej w ZS
Gościszewo,
-80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” kwotę 24.000 zł na wydatki
bieżące jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane, na §4010 kwotę 20.000 zł i na §4110 kwotę 4.000 zł na
wynagrodzenia dla pracowników SP Nr 2 w Sztumie,
2. z wydatków jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich
naliczane z §4010 kwotę 384 zł do rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od
nich naliczane na §4010, na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla
nauczycieli w ZS Czernin,
3. ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 200 zł (z §3020),
4. z wydatków jednostek budżetowych, z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych kwotę 8.190 zł w tym: 4.240 zł (z §4010), kwotę 1.450 zł (z
§4040) i kwotę 2.500 zł (z §4120), do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i
przedszkolne” na wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i
składki od nich naliczane na §4010 kwotę 7.450 zł i na §4110 kwotę 940 zł),
na sfinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
pracowników ZS Czernin.
b)

e) z rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań:
kwotę 1.100 zł do rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań na (§4370) na bieżące opłaty za usługi telekomunikacyjne MGZO,
kwotę 4.320 zł do rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań (§4300), z przeznaczeniem na przedłużenie licencji programu do
naliczania jednorazowych dodatków uzupełniających w MGZO,
3) 852 „Pomoc społeczna” rozdz.
a) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w wydatkach bieżących jednostek
budżetowych, z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (z §4170) kwotę
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2.000 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na §4210) na
sfinansowanie przewidywanych wydatków w 2013 roku, w ramach zadań
własnych.
b) 85295 „Pozostała działalność” w wydatkach bieżących w tym z wydatków
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §4300)
kwotę 2.110 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3110), z
przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”.
4) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” w
wydatkach bieżących jednostek budżetowych w wynagrodzeniach i składkach od nich
naliczanych:
a) kwotę 300 zł z §4120 do §4010 na wynagrodzenia dla nauczycieli w SP Nr 2
w Sztumie,
b) kwotę 770 zł, w tym: w ZS Czernin zmniejsza się §4010 o kwotę 200 zł,
§4040 o kwotę 270 zł i §4120 o kwotę 300 zł, a zwiększa się §4110 o kwotę 770
zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od
wynagrodzeń pracowników.
5) 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92105 „Pozostałe zadania
w zakresie kultury” w wydatkach bieżących, w tym z wydatków jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.500 zł z §4210
na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3040) na sfinansowanie nagrody
finansowej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.
IV. W planie finansowym wydatków na zadania zlecone dokonano przeniesienia między
paragrafami, zgodnie z kompetencjami Dyrektora jednostki w dziale 852 „Pomoc
społeczna” rozdz.:
1) 85203 „Ośrodki wsparcia” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań:
kwotę 1.500 zł z §4300 na §4260 do przewidywanych wydatków,
kwotę 1.035 zł z §4300, kwotę 1.000 zł na §4260 i kwotę 35 zł na §4350 na zakup
energii i usług internetowych,
2) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w
wydatkach bieżących kwotę 506 zł, w tym:
ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 296 zł z §3020,
na §4300 na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań,
w wydatkach jednostek budżetowych związanych z realizacją
ich statutowych zadań kwotę 210 zł z §4280 na §4300
na sfinansowanie przewidywanych wydatków.

V. Podjąłem zarządzenie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Gminy Sztum na lata 2014 – 2018 i projektu budżetu Gminy Sztum na 2014 rok.
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II. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU:
I.
Zamówienia publiczne
Rozstrzygnięta przetarg na :
1. Roboty budowlane w tym:
1) Zagospodarowanie placu zabaw przy przedszkolu publicznym Nr 1 w Sztumie
na ul. Chełmińskiej w ramach zadania pn. Urządzenie i doposażenie placów
zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum, termin składania ofert do
07.10.2013r., wpłynęła 1 oferta przewyższająca swą wartością kwotę
przeznaczoną na sfinansowanie zadania.
2) Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Uśnice, termin
składania ofert do 09.10.2013r., wpłynęło 6 ofert, przetarg wygrał Zakład
Ogólnobudowlany Usługowo – Handlowy Kazimierz Kęsicki ze Starego
Dzierzgonia za cenę brutto 220 456,00 zł.
3) Przebudowa terenu targowiska miejskiego w Sztumie cz. II - budowa muru
oporowego.,
Wpłynęła
1
oferta
Przedsiębiorstwa
Budownictwa
Przemysłowego „CELBUD – Przemysłówka” z Kwidzyna za cenę brutto
48 256,18 zł.
2. Usługi, w tym:
1) Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla
Miasta
i Gminy Sztum, termin składania ofert do 24.09.2013r., w postępowaniu
wpłynęła 1 oferta Poczty Polskiej S.A.
2) Świadczenie usług w zakresie obsługi geodezyjnej miasta i gminy Sztum,
termin składania ofert do 04.10.2013r., w postępowaniu wpłynęły 3 oferty,
przetarg wygrało GEOTRAS P.H.U. Jerzy Jurczak z Malborka za cenę brutto
132 999,90 zł.
3) Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu 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,
Przedmiot zamówienia podzielono na następujące części:
 Część Nr 1: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla
uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Gimnazjum Nr 1 im.
Jana Pawła II w Sztumie, ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum, wpłynęła
1 oferta Konsorcjum w składzie: CNJA Edukacja – Witold Szaszkiewicz Sp. j.
i Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA z Krakowa;
 Część Nr 2: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla
uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Dzierzgoniu, ul. Gen. Zawadzkiego 38, 82-440 Dzierzgoń,
wpłynęła 1 oferta Konsorcjum w składzie: CNJA Edukacja – Witold
Szaszkiewicz Sp. j. i Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA
z Krakowa;
 Część Nr 3: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla
uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej
Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie, ul. Reja 15, 82-400 Sztum,
wpłynęła 1 oferta Konsorcjum w składzie: CNJA Edukacja – Witold
Szaszkiewicz Sp. j. i Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA
z Krakowa;
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Część Nr 4: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z fizyki dla uczniów/uczennic
gimnazjów w Zespole Szkół Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
w Czerninie, ul. Donimirskich 19,Czernin, 82-400 Sztum, wpłynęły 2 oferty,
przetarg wygrało Konsorcjum w składzie: CNJA Edukacja – Witold
Szaszkiewicz Sp. j. i Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA
z Krakowa;
 Część Nr 5: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka ojczystego dla
uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej
im. Świętego Wojciecha w Bągarcie, Bągart 3, 82-440 Dzierzgoń, wpłynęły
2 oferty, przetarg wygrało Konsorcjum w składzie: CNJA Edukacja – Witold
Szaszkiewicz Sp. j. i Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA
z Krakowa;
4) Dowóz uczestników i uczestniczek zajęć pozalekcyjnych organizowanych w
ramach projektu 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, w postępowaniu wpłynęły 3 oferty, przetarg wygrała
Taksówka Osobowa Nr 1 Przewozy Autokarowe Mieczysław Falkowski ze
Sztumu,
5) Świadczenie usług w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego dla miasta
i gminy Sztum, w postępowaniu wpłynęły 4 oferty, przetarg wygrało
A.M. NIERUCHOMOŚCI Andrzej Marciniak z Dzierzgonia za cenę brutto
115 599,00 zł.
3. Dostawy, w tym:
1) Sukcesywne dostawy artykułów biurowych, tuszy, tonerów i taśm dla miasta i
gminy Sztum, wpłynęły 4 oferty, przetarg wygrało PARTNER XXI KLEKS Sp. j.
M. Wójcik, W. Wójcik z Torunia za cenę brutto 101 755,09 zł.
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 – Przemysłówka”. Inspektorem wiodącym nad robotami jest
Władysław Gabryniewski ze Starogardu Gdańskiego.
Prace przebiegają sprawnie. W dniu 30 września 2013 r. przeprowadzono odbiór
częściowy.
Zaawansowanie prac na dzień sprawozdania:
1. budowa budynku pasażu handlowego jest ukończona, zarówno na zewnątrz, jak i w
jego wnętrzu;
2. trwają procedury pozwolenia na użytkowanie;
3. w drugiej połowie grudnia budynek zostanie zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru
końcowego.
W związku z zamówieniem dodatkowym na budowę muru oporowego sporządzono Aneks do
umowy z przesunięciem terminu wykonania podzadania na dzień 20.12.2013r.
2. Trwają prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji projektowej na „Przebudowę
dróg osiedlowych w Sztumie m.in. ul. Słonecznej, Wojciechowskiego, Ogrodowa,
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3.

4.

5.

6.

7.

Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska”. Projektant jest na etapie tworzenia projektu.
Dokumentacja zostanie przekazana w dwóch opracowaniach. Pierwsze obejmować będzie
ulicę Słoneczną wraz z pozwoleniem na budowę, drugie zaś pozostałe ulice wraz z
pozwoleniem. Taki podział pozwoli nam na zrealizowanie budżetu i ogłoszenie przetargu
na wiosnę 2014 roku.
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie –
ETAP I,
Zakończono zadanie 25.11.2013r. Odbiór zadania wyznaczono na dzień 26 listopada
2013r.
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie –
ETAP II
Trwają prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji projektowej została
opracowana koncepcja.
Budowa świetlicy wiejskiej w Białej Górze i remont dwóch boisk sportowych w
miejscowości Biała Góra
Wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „BUD-EKO” z Kwidzyna.
W trakcie trwania prac nad wykopami fundamentów, odkryto żelbetowy fundament, który
kolidował z pracami. Została sporządzona umowa na rozbiórkę fundamentu. Na dzień
dzisiejszy prace przebiegają bez zarzutu. Wykonano ławy i ściany fundamentowe oraz
wzniesiono już ściany budynku. W tym tygodniu przygotowano strop, a po odebraniu
przez inspektora nadzoru zostanie zalany betonem.
Następnym etapem będzie stawianie więźby dachowej.
Na boiskach sportowych wykonano korytowanie i przygotowanie gruntu pod
nawierzchnie. Jedno z boisk będzie posiadało nawierzchnie trawiastą a drugie asfaltową.
Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz
z przyległymi murami.
Z Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
„CELBUD – Przemysłówka” Sp. z o.o. z Kwidzyna, z którym podpisano w dniu
28.08.2013r. umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin wykonania zadania jest
ustalony do 31 maja 2014r.
Wykonawca jest na etapie wykonywania schodów od ulicy Mickiewicz i od ulicy
Władysława IV oraz placyków i ciągów komunikacyjnych na całym terenie. Wykonano
również przyłącza sanitarne, wodociągowe oraz elektryczne do zaplecza imprez
plenerowych. Jednocześnie trwają prace renowacyjne przy murach obronnych. Mur została
odsłonięty na całej długości i odkryto miejsca w których mur był naruszony „zębem
czasu”. Obecnie trwa odbudowa muru z kamienia i wzmacnianie skarpy od ulicy
Osińskiego.
Nadzór inwestorski sprawuje Leszek Natora.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III
Wykonawcą robót jest Konsorcjum Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
Budownictwa „ALFA” Sp. z o.o. z Kwidzyna i Biuro Techniczne „EKO-WOD” Michał
Rajkiewicz.
Umowa została zawarta w dniu 2 września 2013 r., zakres jest podzielony na część:
1) „Zaprojektuj” – termin wykonania tej części wyznaczono do 28.02.2014r. i
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2) „Wybuduj” – termin wykonania tej części wyznaczono do 30.09.2014 r.
Trwają prace nad opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.
8. Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu na Wzgórzu w Sztumie - Etap IV i V.
Wykonawcą robót było wybrane w postępowaniu przetargowym Przedsiębiorstwo
Usługowo – Handlowe „BUD-EKO” z Kwidzyn. Przeprowadzono odbiór częściowy
zadania przy zaawansowaniu prac w 70%. Wykonawca zadanie winien wykonać w
terminie do 21 grudnia 2013 r.
9. Przygotowania audytu energetycznego dla zadania „Opracowania dokumentacji
projektowej na poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności
publicznej – w zakresie m. in. Termomodernizacji, fotowoltaiki, instalacji wewnętrznych
(dot. m. in. Budynków: przychodni i PUP przy ul. Chełmińskiej w Sztumie, dachu
budynku UMiG Sztum, budynku Szkoły podstawowej w Sztumie, budynku Przedszkola w
Gościszewie, budynku OSP w Postolinie, budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi)
Trwają prace związane z wyłonieniem firmy do opracowania audytów energetycznych dla
wszystkich budynków.
10.
Modernizacja i remont świetlic wiejskich w Czerninie i Koślince.
Zakończono prace nad remontem świetlicy w Czerninie i w Koślince. Wykonawcą robót
była firma Andrzeja Leszczyńskiego prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą:
Przedsiębiorstwo – Budowlano – Usługowe „LESZCZYŃSKI” z Malborka, Inspektorem
wiodącym nad robotami był Janusz Winnicki z Kwidzyna.
Prace przebiegły sprawnie. Budynek świetlicy w Czerninie został ukończony. Na zadaniu
została wykonana m. in.: termomodernizacja w zakresie ocieplenia ścian i stropodachu,
izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, remont posadzek i tynków oraz zamontowano
zewnętrzną platformę dla osób niepełnosprawnych.
Dla zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane, zakres robót obejmował m.in.:
wymianę przewodów instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i lampami oraz doposażenie
rozdzielnicy zgodnie z dokumentacją projektową uzupełniającą, wymianę drzwi w
pomieszczeniu głównym świetlicy, remont dwóch przedsionków, wymianę grzejnika,
wymianę części okien piwnicznych, wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych, wymianę
chodnika.,
Koszt robót wyniósł 344 342,00zł za zamówienie podstawowe oraz 55 842,33 zł za
zamówienie uzupełniające.
Zakończono również prace remontowe świetlicy w Koślince. Wykonawcą robót była firma
Andrzeja Leszczyńskiego prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą:
Przedsiębiorstwo – Budowlano – Usługowe „LESZCZYŃSKI” z Malborka, Inspektorem
wiodącym nad robotami był Janusz Winnicki z Kwidzyna.
Prace przebiegły sprawnie. Budynek świetlicy w Koślince został ukończony.
Dla zadania przeprowadzana jest również dostawa nowych mebli. Termin wykonania dostawy
ustalono do 29.11.2013 r.,
III. Odbiory gwarancyjne.
W okresie międzysesyjnym Referat Inwestycji i Rozwoju dokonał odbiorów gwarancyjnych
następujących inwestycji:
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1. Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Sztumie (30.10.2013r. z firmą PIK – Piotr
Kwiatkowski)
2. Budowa pomieszczeń garażowych dla mieszkańców budynku przy ul. Chełmińskiej
32 w Sztumie (08.11.2013r.)
3. Budowa drogi dojazdowej w celu zabezpieczenia dojazdu do nieruchomości
zabudowanej przy ul. Kasztelańskiej 6 w Sztumie (08.11.2013r.)

III.

W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I SPRAW
OBYWATELSKICH
1. Na świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy
Sztum, Przychodnia Weterynaryjna „ZWIERZYNIEC” w Malborku, wydatkowano
kwotę 900,00 złotych. Wykonano zabiegi kastracji i sterylizacji kotów, badanie i leczenie
bezpańskich psów.
2. Od 05 października do dnia 27.11.2013 roku dokonano do Centralnej Ewidencji
działalności gospodarczej 92 wpisy w tym: 21 wpisów o rozpoczęcia działalności , 10
wpisów zakończenia działalności, pozostałe 61 wpisy dotyczą wznowienia, zmian wpisu,
zawieszenia, wykonywania działalności gospodarczej.
3. Wygaszono 1 zezwolenie na sprzedaż alkoholu w gastronomii.
4. Wydano 1 zezwolenie , 13 wypisów na wykonywanie regularnych przewozów osób w
krajowym transporcie drogowym, w ramach linii regularnej.
5. Wypłacono 109 rolnikom, którzy złożyli wnioski w terminie od 1 sierpnia do 31
sierpnia 2013 r, o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej, w kwocie 178665 złotych.
6. Wydano 4 decyzje dotyczące uzgodnienia dokumentacji w zakresie inwestycji
energetycznych, gazowniczych.
7. Wydano 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego w gminie Sztum.
8. Wydano 4 decyzje dotyczące wykonania zjazdu z drogi gminnej na posesję.
9. 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
10. Trwają prace przy naprawach bieżących dróg gruntowych.
11. Zakończono 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.
12. Została wszczęta procedura przetargowa do zadania pn.” : „ Zagospodarowanie placu
zabaw przy przedszkolu publicznym Nr 1 w Sztumie na ul. Chełmińskiej” w ramach
zadania pn. Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum.”
13. Zakończono zadanie pn.”Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym
Uśnice na działkach nr 114/1, 114/2 169, 226,328/6, 331/4, 332, 328/7 .
14. Wydano 30 decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów;
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15. Prowadzone są 2 postępowania administracyjne na wycinkę zadrzewień;
16. Wykonano zadanie w ramach, którego usunięto 60 szt. drzew z terenu Gminy;
17. Rozliczono IV edycję programu usuwania azbestu w Gminie Sztum. Koszt
kwalifikowany zadania wyniósł 8 638 zł. Dotacji udzielono 6 podmiotom na łączną kwotę
6 045 zł. W ramach zadania unieszkodliwiono 11,62 ton azbestu o powierzchni dachowej
wynoszącej 856 m2;
18. Wszczęto 7 postępowań w sprawie wydania decyzji określających uwarunkowania
środowiskowe:
1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3104G – ul. Kochanowskiego w Sztumie –
Kępina”;

19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.

2) „Rozbudowa parkingów dla samochodów osobowych i autokarów wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym małą architekturą i miejscem do
gromadzenia odpadów stałych, schodami terenowymi i podjazdami dla osób
niepełnosprawnych na dz. nr 400/5, 401/3, 401/4 i 403/16 w Sztumie”;
3) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Sztumskiego Pola – Etap III”;
4) „Produkcja syntetycznego materiału mineralnego PDS – 2”;
5) „Budowa napowietrzno – kablowej linii 110 kV zasilającej budowaną
podstację trakcyjną PT Mleczewo wraz z linią światłowodową na terenie
Gminy Sztum i Stary Targ, powiat sztumski, województwo pomorskie„;
6) „Przetwarzanie odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych
politereftalanu etylenu (PET) i poliolefinów w zakładzie zlokalizowanym na
działce nr 214/24 obręb Koniecwałd, gmina Sztum, powiat Sztumski”;
7) „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Sztum w zakresie
rozbudowy rozdzielni napowietrznej 110 kV, położonej w województwie
pomorskim, powiat sztumski, miejscowość Sztum, działki ewidencyjne nr
234/9 obręb Sztum.
Prowadzonych jest 18 postępowań w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań.
Przekazano akta spraw dotyczące odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań
dla budowy dwóch siłowni wiatrowych w miejscowości Koślinka do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Gdańsku celem przekazania ich do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gdańsku, który ma rozpatrzyć skargę stron na decyzje SKO;
W ramach obsługi systemu w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy
Sztum złożono 3066 sztuk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami;
Złożono 100 oświadczeń o nie zamieszkiwaniu na terenie swojej posesji.
Przeprowadzono 419 postępowań administracyjnych w celu złożenia deklaracji przez
właścicieli nieruchomości;
W ramach obsługi dotyczącej gospodarowania odpadami z terenów nieruchomości przez
okres ostatnich 3 m-cy PWiK odebrał 694,39 ton odpadów komunalnych , a do PSZOK
w Sztumskim Polu mieszkańcy, we własnym zakresie dostarczyli 28,69 ton odpadów;
Dokonano bilansu odebranych odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkujących
nieruchomości w gminie Sztum, w okresie od 1 lipca do 31 października br. odebrano
694,39 ton odpadów zmieszanych, 66,34 ton szkła, 36,77 ton makulatury, 49,96 ton
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tworzyw sztucznych, 25,48 ton odpadów wielkogabarytowych oraz 3,21 ton odpadów
elektrycznych.

IV. W
ZAKRESIE
REFERATU
GOSPODARKI
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:

NIERUCHOMOŚCIAMI,

1. W okresie międzysesyjnym przeprowadzono przetargi dotyczące sprzedaży:
działek położonych w Sztumskim Polu o łącznej pow. 1 1219 ha z przeznaczeniem
pod zabudowę turystyczną. (Nieruchomość położona przy stadninie koni). Cena
wywoławcza do II przetargu wynosiła 182 300,00 zł netto, tj. 16,25 zł/m2 netto.
oraz działki o pow. 3 123 m2 położonej przy ul. Żeromskiego z przeznaczeniem pod
zabudowę o funkcji przemysłowej i usługowej za cenę wywoławczą 146 590,00 zł tj.
46,94 zł/m2. Cena wywoławcza została obniżona o kwotę 25 175,00 zł.
nieruchomości położonej w Nowej Wsi zabudowanej budynkiem mieszkalnym
obciążonym bezumownym korzystaniem. Cena wywoławcza za budynek mieszkalny
i gospodarczy wynosiła 32 800,00 zł. Przetargi na sprzedaż tych nieruchomości
zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przeprowadzono przetarg zakończony wyłonieniem nabywcy: działek położonych w
Postolinie z usytuowanym na nich zbiornikiem wodnym o łącznej pow. 1 833 m2.
Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 11 000,00 zł tj. 6,00 zł/m2 a otrzymana w
wyniku przetargu 11 110,00 zł
2. Przystąpiono do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach nr 3, 4, 5 i 6 w
miejscowości Górki na rzecz ich najemców. Sprzedano 5 lokali mieszkalnych za cenę
65 382,00 zł po zastosowaniu 70 % bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę.
3. Ponadto sprzedano na rzecz dzierżawców nieruchomość zabudowaną budynkiem
mieszkalnym (adoptowanym na cele mieszkaniowe po byłej bibliotece) o pow.
użytkowej
z gruntem o pow. 1 856 m2, położonej w Postolinie za cenę 17 115,00 zł ,po
zastosowaniu 70 % bonifikaty.
4. Przygotowano do sprzedaży 4 lokale mieszkalne mieszczące się w budynku przy ul.
Mickiewicza 22. Dwóch najemców decyduje się na nabycie mieszkania.
5. Dnia 18.11.2013 r. podpisano przez przedstawicieli Gminy Sztum protokół dotyczący
nieodpłatnego przekazania, w formie darowizny, nieruchomości oznaczonej nr 287/1
o pow. 1,0119 ha na rzecz Powiatu Sztumskiego, z przeznaczeniem na realizację celu
publicznego związanego z odbudową urządzenia wodnego i w rezultacie odwodnienia
ul. Kochanowskiego.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia br. postanowiono o
nieodpłatnym przekazaniu nieruchomości, w celu udzielenia skutecznej pomocy
Powiatowi Sztumskiemu w sporze z właścicielami gruntów, położonych wzdłuż drogi
powiatowej – ulicy Kochanowskiego. Zasypanie rowu odprowadzającego wody
opadowe oraz roztopowe do Jeziora Barlewickiego, przez jego właścicieli,
spowodowało zalanie i nieprzejezdność ul. Kochanowskiego. Uniemożliwia to
korzystanie z drogi nie tylko mieszkańcom gminy ale przede wszystkim służbom
ratowniczym, m.in. straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Ze względów
społecznych, unormowanie tej sytuacji jest niezwykle istotnym zadaniem.
Nieodpłatne przekazanie nieruchomości w drodze darowizny jest niezbędne do
przeprowadzenia negocjacji lub procesu wywłaszczenia właścicieli gruntów
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położonych wzdłuż ul. Kochanowskiego przez Powiat Sztumski, na których ma być
odbudowane urządzenie wodne.
Na dzień 28 listopada br. wyznaczony został przez Gminę termin zawarcia umowy
notarialnej. Do podpisania umowy notarialnej w tym dniu nie doszło, ponieważ
Zarząd Powiatu Sztumskiego nie przystąpił do aktu notarialnego.
Wartość darowizny została określona na podstawie wyceny rzeczoznawcy na kwotę
346 100,00 zł.
Przyjęto wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy opracowany na 6 lat, który obejmuje w szczególności:
a) Aktualną charakterystykę zasobu mieszkaniowego gminy.
b) Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu
w poszczególnych latach 2013 – 2018, z podziałem na lokale mieszkalne
i lokale socjalne.
c) Analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu
technicznego budynków i lokali z podziałem na lata.
d) Planowaną sprzedaż lokali w latach 2013-2018.
e) Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.
f) Obowiązki wynajmującego i najemcy w zakresie utrzymania właściwego stanu
technicznego zasobu.
g) Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie
zarządzania zasobem w kolejnych latach.
h) Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2013-2018 oraz
wysokość wydatków w kolejnych latach.
i) Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizacji
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
7. Zakończono procedury opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sztum i na dzisiejszej sesji
zostanie przedstawiony projekt uchwały Rady Miejskiej o przyjęciu założeń studium.
8. Przystąpiono do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla
części obszaru w obrębie II miasta Sztum (przy ZK) z przeznaczeniem części obszaru
planu dla lokalizacji kompleksu garaży.
6.

9. Wydano 43 zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planach lub studium.
10. Wydano 12 decyzji o warunkach zabudowy.
11. Wszczęto 14 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
12. Trwają prace planistyczne nad opracowaniem planu zagospodarowania
przestrzennego dla „Farmy Wiatrowej” w Szpitalnej Wsi obręb Barlewice.
13. Wszczęto 8 postępowań podziałów, wznowień granic i rozgraniczenia nieruchomości.
Zakończono 2 postępowania w tym jedno dotyczące podziału działki nr 287,
położonej przy ul. Kochanowskiego w Sztumie (powstała w wyniku podziału działka
nr 287/1, o pow. 1, 0119 ha zostanie przekazana w formie darowizny na rzecz Powiatu
Sztumskiego)
14. Zakończono 5 postępowań administracyjnych dot. naliczenia opłaty adiacenckiej z
tytułu podziału nieruchomości na terenach Zajezierza, Gościszewa i przy ul. Reja w
Sztumie. Łącznie naliczono opłatę na kwotę 20 673,00 zł.
15. Gmina przystąpiła do wymiany stolarki okiennej w budynku mieszkalno - użytkowym
przy ul. Reja 17, gdzie mieści się m.in. żłobek, który rozpoczął swoją działalność w
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październiku b.r. oraz rozpoczęto prace, umożliwiające odrębne wejście do lokalu
użytkowego, zajmowanego przez klub kolarski Lider.
16. Trwają prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na
lata 2012-2020.
Po podpisaniu umowy przekazano Wykonawcy, tj. Agencji Rozwoju Pomorza
najważniejsze dane nt naszego miasta i gminy. Na bieżąco informację są uzupełniane i
weryfikowane. W dniach od 07 – 27 października odbyły się konsultacje społeczne w
formie ankiety skierowanej do mieszkańców. Wyniki ankiety Wykonawca zawarł w
materiale roboczym, który otrzymaliśmy do pierwszej weryfikacji. Obecnie organizowane
są spotkania robocze z pracownikami poszczególnych referatów w celu omówienia
przedstawionego materiału.
17. Rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem Wzgórza Zamkowego w Sztumie.
Dnia 08.11.2013r. zarządzeniem wewnętrznym powołany został zespół roboczy do
realizacji zadania: „Nadanie nowych funkcji letniej rezydencji Wielkiego Mistrza
Krzyżackiego, poprzez stworzenie innowacyjnego centrum historii i kultury opracowanie dokumentacji projektowej, w tym turystyczno – rekreacyjnej koncepcji
zagospodarowania zamku w Sztumie”. Koordynatorem prac jest Referat Planowania
Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami i Majątku. W skład zespołu roboczego
wchodzą pracownicy urzędu – kierownicy poszczególnych referatów oraz Dyrektor
Sztumskiego Centrum Kultury. Kolejnym etapem prac będzie przeprowadzenie
rozeznania cenowego wśród wykonawców na opracowanie koncepcji produktu
turystycznego dla Wzgórza Zamkowego.
18. Równocześnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej na remont
dachu budynku willi na Wzgórzu Zamkowym w Sztumie. Dnia 20.11.2013 r. Gmina
Sztum wystąpiła z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Sztumie o wydanie
decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Projekt podlegał będzie
uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
19. Dnia 24.10.2013 r. Gmina otrzymała pozwolenie na
rozbiórkę budynków
gospodarczych wraz z fragmentami muru (ogrodzenia) w bezpośrednim sąsiedztwie
budynków przy ulicy Reja 6. Prace prowadzone są w zakresie estetyzacji miasta.
PWiK w Sztumie po zakończeniu okresu zimowego wystąpi do mieszkańców z
pismem o konieczności opróżnienia budynków gospodarczych. Planowany termin
rozbiórki to wiosna 2014 roku.
20. Dnia 12.11.2013r. Gmina otrzymała pozwolenie na rozbiórkę istniejącego budynku
użytkowego przy ulicy Mickiewicza 9, który koliduje z projektowanym
skrzyżowaniem dróg Mickiewicza, Baczyńskiego i Kochanowskiego w formie ronda.
Gmina uzyskała zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na rozbiórkę
budynku oraz wykreślenie budynku z Gminnej Ewidencji Zabytków. W ślad za tym
dnia 08.11.2013r. zarządzeniem nr 125/2013 aktualizowano wykaz kart adresowych
Gminnej Ewidencji Zabytków.
21. Jako laureat nagrody „Grunt na medal” 2012 Gmina Sztum skorzystała z oferty
promocyjnej publikacji oferty inwestycyjnej w magazynie „Tereny Inwestycyjne Info
Magazyn”. Publikacja dotyczyła terenów parku inwestycyjnego w Sztumie (66 ha –
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PSSE, grunty gminne i prywatne). Magazyn trafi do uczestników jesiennych targów i
konferencji branżowych.
V. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ :
1. Realizacja projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie
Sztum WCZORAJ DZIŚ JUTRO” współfinansowanego ze środków EFS w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na l. 2007 – 2013 (Priorytet VII. Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ops).
W okresie międzysesyjnym w ramach projektu świadczono pracę socjalną na rzecz jego
uczestników, przyznano wsparcie dochodowe. W salach SCK w dniu 27.11.2013 r. odbyła
się konferencja podsumowująca realizację projektu w latach 2008-2013.
2. Projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Mieście i Gminie Sztum” – w okresie międzysesyjnym podpisano umowę o
dofinansowanie projektu, rozpoczęto realizację zaplanowanych działań, w tym
przygotowanie postępowań przetargowych.
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.
3. 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”. W ramach projektu wykonano m. in. diagnozę
zjawiska przemocy w rodzinie na terenach wiejskich gminy Sztum, trwają konsultacje
psychologiczne i prawne dla mieszkańców doświadczających przemocy, dyżury członków
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, powołano również grupę wsparcia dla
osób/rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. W dniu 09.12.2013 r. planowane jest
spotkanie podsumowujące realizację projektu.
4. Projekt pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji
rynku pracy – pilotaż” – złożony wspólnie z PCPR w Sztumie i PUP w Sztumie projekt
uzyskał pozytywną ocenę Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
6. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 – w okresie międzysesyjnym odbyło się 14
posiedzeń GKRPA; skierowano 9 wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku poddania
się leczeniu odwykowemu; wystąpiono do biegłych o wydanie opinii w przedmiocie
uzależnienia 5 mieszkańców; na posiedzenia Komisji wezwano 44 osoby, z czego zgłosiło
się 13 osób; przeprowadzono 2 kontrole 5 sklepów.
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7. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęły 5 Niebieskich kart; powołano 26 grup roboczych w celu
podjęcia działań na rzecz rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy.
8. Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy w tzw. Funduszu Alimentacyjnym
Ośrodek kontynuował przyjmowanie nowych wniosków na okres 09/2013 – 08/2014.
Wpłynęło ogółem 207 wniosków w tych sprawach, wydano 203 decyzje administracyjne.
Od września br. rozpoczęto przyjmowanie wniosków oraz wydawanie decyzji dot.
świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy (10/13 – 09/14). W przedmiotowych
sprawach przyjęto 604 wnioski, wydano 469 decyzji administracyjnych.
Liczba rodzin uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 208, natomiast świadczenia
rodzinne wypłacane są dla 1324 rodzin.
9. W okresie międzysesyjnym wydano 273 decyzje administracyjne w zakresie świadczeń
pomocy społecznej oraz 166 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych. Z pomocy
finansowej Ośrodka skorzystały 383 rodziny (943 osoby w rodzinie), z pomocy
niefinansowej skorzystało 299 rodziny (1067 osób w rodzinie).
W okresie międzysesyjnym w Ośrodku pojawiło się 21 nowych rodzin (dotychczas nie
korzystających ze wsparcia), złożono 190 nowych wniosków.
Przeprowadzono ogółem 297 wywiadów środowiskowych, podpisano i wdrożono 41
nowych kontraktów socjalnych.
W schroniskach przebywało 10 klientów oraz 10 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).
Z posiłków w placówkach oświatowych finansowanych przez Ośrodek w ramach
Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i środków własnych
gminy (40%) korzystało 455 dzieci.
Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystało 65 rodzin (144 osoby).
10.Wydawanie żywności z Programu PEAD – w dniach 18-22.11.2013 r. pracownicy
Ośrodka wydawali pozyskaną żywność w ilości prawie 17 376 kg. Żywność pozyskana z
Banku Żywności w Tczewie trafiła do najuboższych mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.
11. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie.
Realizacja programu terapeutycznego i rehabilitacyjnego w odniesieniu do uczestników
ŚDS w Sztumie – w okresie sprawozdawczym z usług ŚDS korzystało 17 osób z
zaburzeniami psychicznymi (choroba psychiczna lub niepełnosprawność umysłowa).
We wrześniu br. rozpoczęto realizację tzw. Programu naprawczego w ŚDS – pozyskano
60.600 zł dotacji z budżetu państwa na realizację prac remontowych i modernizacyjnych;
w wyniku zapytania cenowego umowę na realizację prac podpisano z firmą PPBMiU
„Budomax” P. Golczewski na kwotę 11.999,99 zł i 37.889.53 zł; zakończenie prac
przewidziano na dzień 30.11.2013 r.
XI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”
(PFRON) – trzy zgłoszone przez uczestników ŚDS prace w ramach tego konkursu
otrzymały wyróżnionej, a jedna z nich została wybrana do etapu ogólnopolskiego.
Dodatkowo praca ta została wyróżniona na etapie wojewódzkim, a jej autorka otrzymała
nagrodę z rąk Dyrektora Oddziału Pomorskiego PFRON.
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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:
zatwierdzono końcowy wniosek o płatność, tym samym zakończył się projekt.
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 o pedagogiczne;
rozliczono 1704 godzin zajęć dydaktycznych zrealizowanych od 01.09.2013 r. do
31.10.2013 r. i 40 godzin opieki na wyjazdach edukacyjnych;
zorganizowano 4 wyjazdy edukacyjne dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i
gimnazjów: do Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku w ramach zajęć z języka
niemieckiego, do Centrum Nauki Experyment w Gdyni w ramach zajęć z matematyki;
odbył się konkurs międzyszkolny z matematyki pn. Matematyczny Czar Par;
ogłoszono i rozstrzygnięto postępowania przetargowe na realizację zajęć oraz odwóz
uczestników zajęć po zakończonych zajęciach;
dostarczono tusze i tonery do szkół;
przygotowano wniosek o płatność za okres od 01.07.2013 do 30.09.2013 r.
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;
zrealizowano wyjazd edukacyjny do Zespołu Szkół w Czerninie na przestawienie
teatralne pn. Jesień Kubusia Puszatka, na bal andrzejkowy oraz wyjazd do Teatru
Miniatura w Gdańsku na przestawienie pn. Piotruś Pan.
przygotowano wniosek o płatność za okres od 01.07.2013 do 30.09.2013 r.
4) W listopadzie zakończyły się zajęcia nauki pływania dla uczniów klas II i III szkół
podstawowych w ramach programu „Żyj zdrowo i sportowo IV” – powszechna nauka
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2.
1.

2.

3.

pływania dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Sztum.
5) Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.: Sztumska Akademia Umiejętności –
czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum.
Projekt zakłada realizację zajęć specjalistycznych dla uczniów zdolnych w bloku
humanistycznym i artystycznym, organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, z gimnastyki korekcyjnej oraz z zajęć
rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie języków obcych, matematyki i
przyrody. Łącznie zaplanowano 6589 godzin zajęć. W ramach projektu zaplanowano
również utworzenie Szkolnych Ośrodków Karier we wszystkich szkołach
podstawowych. Planowany termin realizacji projektu od 01.09.2014 do 31.08.2015.
Całkowita wartość 500.690,00 zł. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i
został skierowany do oceny merytorycznej.
6) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie przystąpiła do programu edukacyjnego „Klub
Bezpiecznego Kubusia Puchatka”, skierowanego dla uczniów klas I. Nauczyciele klas I
szkół podstawowych realizują program poprzez przeprowadzanie zajęć dotyczących
bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych. Po ich
przeprowadzeniu nauczyciele przekazują uczniom dostarczone materiały (książeczki),
przeznaczone dla każdego ucznia oraz broszurę informacyjną dla rodziców. „Klub
Bezpiecznego Puchatka" to program edukacyjny, przygotowany przez Biuro Prewencji i
Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, nauczycieli oraz firmę Maspex,
który pomoże dzieciom poznać zasady bezpieczeństwa obowiązujące w domu, w
drodze do szkoły oraz w szkole.
7) W ramach realizacji zadania publicznego pn.: ”Śladami ludzi spod znaku Rodła na
ziemi sztumskiej” uczestnicy projektu ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie w dniach
15-16 listopada wzięli udział w wyjeździe na VIII Zakrzewski Sejmik Młodzieży. W
tegorocznym zjeździe wzięły udział dzieci i młodzież z Ziemi Krajeńskiej,
Wielkopolski, Kaszub i Powiśla. Łącznie przez dwa dni w Domu Polskim w Zakrzewie
debatowało 130 uczestników, którzy na co dzień uczą się w szkołach związanych z
tradycją Rodła.
Bieżąca działalność.
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 12 wniosków. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z Funduszu Pracy
w kwocie 86.490,00 zł.
W roku szkolnym 2012/2013 wpłynęły 403 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego z
przeznaczeniem na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych na okres kolejnego
roku szkolnego. Wydano decyzje administracyjne na łączną kwotę 113.102,00 zł.
Obecnie trwa rozliczanie rachunków i faktur.
Rozpatrzono wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum za
szczególne osiągnięcia w nauce. Posiedzenie komisji odbyło się 26 listopada. Na
posiedzeniu dokonano analizy wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.
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Przyznano stypendium dla 34 uczniów, w tym dla najlepszych absolwentów gimnazjów –
stypendium otrzymało 8 absolwentów, za szczególne wyniki i osiągnięcia w nauce w
kategorii gimnazjum – przyznano 9 stypendiów, natomiast za szczególne wyniki i
osiągnięcia w nauce w kategorii a w szkole podstawowej – przyznano 17 stypendiów.
4. W dniu 14 października w Kino-Teatrze POWIŚLE odbyła się uroczystość podczas której
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum oraz dyrektorzy szkół wręczyli nagrody z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
5. W dniu 29 października podczas wojewódzkiej konferencji pn. Edukacja w
województwie pomorskim dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Sztumie przedstawiła prezentację
pn. Jak wykorzystać środki Funduszu Europejskiego w realizacji zadań edukacyjnych na
rzecz poprawy efektów kształcenia na przykładzie Gimnazjum Nr 1 w Sztumie i innych
inicjatyw programowych Miasta i Gminy Sztum.
6. W miesiącu październiku działalność rozpoczął żłobek utworzony przy ul. Reja 17.
Żłobek jest prowadzony przez Fundację Pozytywne Inicjatywy z Pucka. Swoją opieką
obejmuję 15 dzieci.
7. W dniu 06-08.11.2013 r. odbyły się spotkanie dyrektorów szkół i nauczycieli języka
polskiego oraz nauczycieli klas I-III i matematyki z Zespołem Badawczym Uniwersytetu
Warszawskiego pn. Nowe wyzwania w świetle wyników egzaminów zewnętrznych.
8. Od 12-14 listopada w Szkole Podstawowej w Gościszewie i w Szkole Podstawowej w
Nowej Wsi odbyła się kontrola w zakresie wyborów podręczników przez nauczycieli,
ustalenia zestawu podręczników i działań organizowanych przez dyrektorów
umożliwiających obrót używanymi podręcznikami. kontrole przeprowadził wizytator
Kuratorium Oświaty w Gdańsku.\
3.Imprezy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) W dniu 22.10.2013 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie odbyła się VII Konferencja
Klasowych Rad Rodziców. Tematem spotkania było efektywne nauczanie.
2) Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie w październiku nadano certyfikat przynależności do
Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
3) W dniach 09-10.11.2013 r. wolontariusze – uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Sztumie i ich rodzice wzięli udział w kampanii ogólnopolskiej pt. „Pola Nadziei”.
Przeprowadzono kwesty – zbiórki funduszy na rzecz opieki dla osób chorych. W
kampanii udział wzięli również dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie.
4) 11.11.2013 r. szkoły uczciły 95. rocznicę odzyskania niepodległości. Poczty sztandarowe
szkół wzięły udział w mszy świętej oraz w uroczystościach pod pomnikiem Rodła i
obeliskiem pamięci przy Banku PKO BP.
5) W dniu 12.11.2013 r. w ramach projektu „Wolny czas inaczej” realizowanego w
Świetlicy Socjoterapeutycznej młodzież wzięła udział w musicalu „Okruchy życia –
Anioły są wśród nas:, - który wystawiany był w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.
6) W dniu 13.11.2013 r. w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie odbyła się wieczornica z okazji
Dnia Niepodległości, w której udział wzięli rodzice, nauczyciele, władze samorządowe i
przedstawiciele rożnych organizacji oraz młodzież. Z okazji tej przygotowano
okolicznościowe przedstawienie oraz wieczór pieśni patriotycznych.

19

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

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) Dnia 4 listopada 2013r. otrzymano informację o zakończonej weryfikacji oraz
zatwierdzeniu przez Instytucje Zarządzającą RPO dla WP na lata 2007-2013 V
wniosku o płatność za okres od 15-06-15 do 06-09-2013r. w tym dniu również na
konto Urzędu Miasta i Gminy wpłynęła kwota 3 597,75 zł. Wnioskowana kwota
dofinansowania wynosiła 3 597,75 zł.
2) Dnia 25 listopada 2013r.
wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego z pismem dot. zwiększenia zakresu rzeczowego
projektu w związku z występującymi oszczędnościami poprzetargowymi na
zadania dot. kanalizacji drenażowej oraz wciągnięcia światłowodu w istniejącą
sieć teletechniczną dla potrzeby przekazu monitoringu wizyjnego. Obecnie
czekamy na opinię Instytucji Zarządzającej.
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. Czekamy na zamknięcie i
protokół pokontrolny podsumowujący wyniki kontroli.
3) Dnia 31 października 2013r. wystąpiono do Partnerów projektu z pismem
przypominającym o obowiązku zapewnienia trwałości realizacji projektu.
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 związku z
przeprowadzoną kontrola 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, dnia 05
listopada 2013r. do Urzędu Miasta i Gminy Sztum wpłynęła Informacje Pokontrolna
nr 26/P/1/13/I.
2) W dniu 12 listopada 2013r. wystąpiono do Instytucji Zarządzającej z pismem
uwzględniającym uwagi, zastrzeżenia i wyjaśnienia do zapisów zawartych w
Informacji Pokontrolnej nr 26/P/1/13/I. Obecnie trwa proces rozpatrywania w/w
pisma przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
3) 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”.

20

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

W dniu 18 listopada wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego w sprawie uzupełnienia złożonego w dniu 22.08.2013 roku wniosku o
płatność, trwa przygotowywanie uzupełnień.
5. Projekt pn.: „Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w
miejscowościach Gościszewo i Węgry”.
W dniu 02.10.2013 roku wpłynęła Informacja z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Pomorskiego o przekazaniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa zlecenia płatności na kwotę 101 108,00 zł.
6.
Projekt pn.: „Czas na sport czas na zdrowie – przebudowa boisk sportowych w
miejscowości Piekło.”
W dniu 25 listopada 2013 roku złożony został w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego wniosek o płatność na kwotę 106 797,00 zł. Koszty
kwalifikowane projektu wynoszą 133 496,56 zł.
7. Projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Sztum”
W dniu 28.10.2013 roku złożono uzupełnienie wniosku o płatność. Wniosek został
rozpatrzony pozytywnie.
W dniu 20.11.2013 roku zostało przekazane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa zlecenie płatności na kwotę 221 645,00 zł.
8. Projekt pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie”.
W dniu 25 listopada br. wpłynęła Informacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego o pozytywnej ocenie postępowania przetargowego na roboty budowlane.
Trwa weryfikacja postępowań o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawców
kosztów ogólnych.
9. Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Polaetap III”.
1) W dniu 11 października 2013r. otrzymano informację o zakończonej weryfikacji
VII wniosku o płatność za okres od 16.07.2013r. do 11.10.2013r. Instytucja
Zarządzająca RPO dla WP na lata 2007-2013 zatwierdziła VII wniosek, który dot.
wyłącznie przebiegu realizacji projektu.
2) W dniu 25 października 2013r. wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego z wnioskiem o aneks nr 1 do Umowy Dofinansowania
dotyczący zwiększenia poziomu dofinansowania z 60% na 70% wydatków
kwalifikowalnych.
3) Dnia 25 listopada zostały dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego dwa podpisane egzemplarze aneksu nr 1 do umowy dofinansowania.
Obecnie oczekujemy na podpisanie aneksu przez Instytucję Zarządzającą.
10. Projekt pn.: „Gmina Sztum w historii mówionej – organizacja spotkań osób starszych
oraz wydanie albumu”
W dniu 10.10.2013 roku w salach Kino-Teatru „Powiśle” w Sztumie odbyło się spotkanie
promujące album Gmina Sztum – historie mówione.
Wniosek o płatność został rozpatrzony pozytywnie.
W dniu 15.11.2013 roku wpłynęły środki w ramach dofinansowania w kwocie 10 270,00
zł.
11. Projekt pn.: „Witryna wiejska Gminy Sztum – portal aktywizujący społeczność lokalną
oraz promujący tereny Gminy Sztum – utworzenie portalu internetowego oraz
przeprowadzenie kampanii promocyjnej nowo utworzonego portalu”
W dniu 19 listopada 2013 roku w Sali komputerowej w budynku Biblioteki Miejskiej w
Sztumie odbyło się spotkanie promujące nową stronę internetową.
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12.

13.

14

15.

W dniu 25 listopada 2013 roku złożony został w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego wniosek o płatność na kwotę 8 535,42 zł. Koszty
kwalifikowane projektu wynoszą 12 193,47 zł.
W dniu 22 listopada 2013r. do Urzędu Miasta i Gminy Sztum wpłynęło pismo
informujące, iż wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach
działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętych PROW na lata 2007-2013
złożony w dniu 14.08.2013r., dot. operacji pn.: „Żaba ze Sztumu – wydanie publikacji
ukazujących i opisujących walory turystyczne, przyrodnicze, historyczne i kulturalne
Miasta i gminy Sztum na obszarze Dolnego Powiśla”, nie został rozpatrzony w terminie.
Termin rozpatrzenia w/w wniosku ustalono do dnia 14.12.2013r.
W dniu 22 listopada 2013r. do Urzędu Miasta i Gminy Sztum wpłynęło pismo
informujące, iż wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach
działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętych PROW na lata 2007-2013
złożony w dniu 14.08.2013r., dot. operacji pn.: „Turystyczny Sztum na Szlaku Zamków
Gotyckich”, nie został rozpatrzony w terminie. Termin rozpatrzenia w/w wniosku
ustalono do dnia 14.12.2013r.
Praca nad projektami planowanymi do złożenia w ramach Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Malbork.
Przygotowania do konferencji – spotkania przedstawicieli jednostek samorządowych
należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork oraz przedstawicieli
Województwa Pomorskiego, które odbyło się w dniu 13.11.2013 roku (miedzy innymi
przygotowanie części prezentacji dotyczącej gminy Sztum).
W ramach współpracy z zagranicą: skoordynowanie wyjazdu młodzieży z Gimnazjum w
Sztumie i Zespołu Szkół w Czerninie oraz przedstawicieli władz samorządowych do
Golm w Niemczech w ramach projektu realizowanego przez miasto partnerskie
Ritterhude (w tym rozliczenie delegacji przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy w
Sztumie z wyjazdu służbowego).

W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych:
1. Ochrona Zdrowia:
Przygotowanie i organizowanie badań profilaktycznych prostaty przy
współpracy z „+ Pharma Polska Sp. z o.o.” w Krakowie,
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 przyjęcie sprawozdań z realizacji zadań, na które przyznano
dotacje.
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 oraz przyjęcie wniosków o przyznanie nagród dla
sportowców i działaczy sportowych za wybitne wyniki sportowe.
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4. 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 przyjecie sprawozdań z realizacji zadań, na które przyznano
dotacje.
5. Przygotowanie projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nowego Statutu
Sztumskiemu Centrum Kultury.
VIII. W ZAKRESIE SPRAW DODATKOWYCH:
Odbyły się spotkania podsumowujące sezon sportowy klubu kolarskiego LIDER,
gdzie zostały odebrane podziękowania dla samorządu. Odbyło się sportowe
podsumowania roku 2013 Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR, który
mógł poszczycić się wieloma sukcesami w tym m.in. pięcioma medalami Agnieszki
Borowskiej. Ponadto pierwszy raz w historii klub zdobył 140 punktów we
współzawodnictwie sportu młodzieżowego zajmując tym samym – 3 miejsce w
Województwie Pomorskim
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY
6.10. - 30.11. 2013r.

06.10. niedziela
17.00 – 18.30 Zielonoświątkowcy
18.00 - kino Powiśle „Diana”
07.10. poniedziałek
15.00 – 18.30 zajęcia teatralne
15.00 – 20.00 zajęcia taneczne
17.00 – 19.00 zajęcia teatralne
warsztaty Klubu Plastyka
08.10. wtorek
15.00 – 17.00 pokaz firma Zdrovita
18.00 Dyskusyjny Klub Filmowy „Blue Jasmine”
16.00 zajęcia plastyczne dla dzieci
09.10. środa
15.00 – 18.30 zajęcia teatralne
14.00 zajecia muzyczne: gra na gitarze
15.00 – 18.30 zajęcia taneczne
10.10. czwartek
17.00 promocja książki Janusza Ryszkowskiego
17.00 – 19.00 zajęcia teatralne
13.00 - zajęcia muzyczne
15.00 – 18.30 zajęcia taneczne
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11.10. piątek
14.30 – 16.00 zajęcia teatralne
17.00 - gimnastyka dla UTW
18.00 - kino Powiśle „W imię…”
12.10. sobota
18.00 kino Powiśle „W imię…”
13.10. niedziela
17.00 – 18.30 Zielonoświątkowcy
18.00 kino Powiśle „W imię…”
14.10. poniedziałek
15.00 – 18.30 zajęcia teatralne
15.00 – 20.00 zajęcia taneczne
17.00 – 19.00 zajęcia teatralne
warsztaty Klubu Plastyka
15.10. wtorek
16.00 zajęcia plastyczne dla dzieci
16.10. środa
15.00 – 18.30 zajęcia teatralne
14.00 zajecia muzyczne gra na gitarze
15.00 – 18.30 zajęcia taneczne
17.10. czwartek
17.00 – 19.00 zajęcia teatralne
13.00 zajęcia muzyczne
15.00 – 18.30 zajęcia taneczne
18.10. piątek
14.30 – 16.00 zajęcia teatralne
17.00 gimnastyka dla UTW
18.00 kino Powiśle „Wałęsa. Człowiek z nadziei”
19.10. sobota
18.00 kino Powiśle „Wałęsa. Człowiek z nadziei”
20.10. niedziela
17.00 – 18.30 Zielonoświątkowcy
18.00 kino Powiśle „Wałęsa. Człowiek z nadziei”
21.10. poniedziałek
16.30 – 21.30 pokaz
15.00 – 18.30 zajęcia teatralne
15.00 – 20.00 zajęcia taneczne
17.00 – 19.00 zajęcia teatralne
warsztaty Klubu Plastyka

24

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

22.10. wtorek
16.00 zajęcia plastyczne dla dzieci
18.00 Dyskusyjny Klub Filmowy „Kongres”
23.10. środa
15.00 – 18.30 zajęcia teatralne
14.00 zajecia muzyczne: gra na gitarze
15.00 – 18.30 : zajęcia taneczne
24.10. czwartek
18.00 „Zwariowany Komisariat”
17.00 – 19.00 zajęcia teatralne
13.00 zajęcia muzyczne
15.00 – 18.30 : zajęcia taneczne
25.10. piątek
14.30 – 16.00 zajęcia teatralne
17.00 gimnastyka dla UTW
16.00 kino Powiśle „Turbo”
18.00 kino Powiśle „Wałęsa. Człowiek z nadziei”
26.10. sobota
16.00 kino Powiśle „Turbo”
18.00 kino Powiśle „Wałęsa. Człowiek z nadziei”
27.10. niedziela
16.00 kino Powiśle „Turbo”
17.00 – 18.30 Zielonoświątkowcy
18.00 kino Powiśle „Wałęsa. Człowiek z nadziei”
28.10. poniedziałek
17.00 – 18.00 Lumen Technik
15.00 – 18.30 zajęcia teatralne
15.00 – 20.00 zajęcia taneczne
17.00 – 19.00 zajęcia teatralne
warsztaty Klubu Plastyka
29.10. wtorek
16.00 zajęcia plastyczne dla dzieci
11.00 – 13.15 wynajem sali kinowej TV Media Łódź
30.10. środa
13.00 – 22.00 pokaz firmy Welmax
15.00 – 18.30 zajęcia teatralne
14.00 zajecia muzyczne: gra na gitarze
15.00 – 18.30 zajęcia taneczne
31.10. czwartek
17.00 – 19.00 zajęcia teatralne
13.00 zajęcia muzyczne
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15.00 – 18.30 zajęcia taneczne
02.11. SOBOTA
18.00 seans kinowy- film „Sklep dla samobójców”
04.11. PONIEDZIAŁEK
15.00 – 18.30 zajęcia teatralne
15.00 – 20.00 zajęcia taneczne
17.00 – 19.00 zajęcia teatralne
15.00 warsztaty Klubu Plastyka
6.00 – 14.00 – Teatr Edukacji
17.00 warsztaty ruchowe UTW
05.11. WTOREK
18.00 DKF „Miłość. Film Sławomira Fabickiego”
16.00 zajęcia plastyczne dla dzieci
16.00 – 18.30 – badanie słuchu
16.00 wykład „Wprowadzenie do jogi”
06.11. ŚRODA
15.00 – 18.30 zajęcia teatralne
14.00 zajecia muzyczne: gra na gitarze
15.00 – 18.30 zajęcia taneczne
6.00 – 14.00 – Teatr Edukacji
07.11. CZWARTEK
17.00 – 19.00 zajęcia teatralne
13.00 zajęcia muzyczne
17.00 – 18.30 zajęcia taneczne
14.00 angielski dla UTW
16.00 wykład „Teoria a praktyka w relaksacji”
08.11. PIĄTEK
14.30 – 16.00 zajęcia teatralne
17.00 brydż
18.00 seans filmu „Ambassada”
17.00 Spotkanie z teatrem i żywym słowem
09.11. SOBOTA
18.00 seans filmu „Ambassada”
9.00 Zajęcia muzyczne
10.11. NIEDZIELA
18.00 seans filmu „Ambassada”
17.00 – 18.30 Zielonoświątkowcy
11.11. PONIEDZIAŁEK
Obchody związane ze świętem 11.11.
12.11. WTOREK
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16.00 zajęcia plastyczne dla dzieci
16.00 spotkanie Związku Emerytów ZK
16.00 warsztaty muzyczne UTW
13.11. ŚRODA
15.00 – 18.30 zajęcia teatralne
14.00 zajecia muzyczne: gra na gitarze
15.00 – 18.30 : zajęcia taneczne
14.11. CZWARTEK
17.00 – 19.00 zajęcia teatralne
13.00 zajęcia muzyczne
17.00 – 18.30 zajęcia taneczne
14.00 angielski dla UTW
16.00 warsztaty z rękodzieła UTW
15.11. PIĄTEK
14.30 – 16.00 zajęcia teatralne
10.30 – 14.30 wynajem sali – pokaz
17.00 wernisaż wystawy Krzysztofa Lipca
16.00 seans filmu „Klopsiki kontratakują”
18.00 seans filmu „Carrie”
16.11. SOBOTA
9.00 Zajęcia muzyczne
16.00 seans filmu „Klopsiki kontratakują”
18.00 seans filmu „Carrie”
11.00 – 17.00 warsztaty recytatorskie
17.11. NIEDZIELA
17.00 – 18.30 : Zielonoświątkowcy
16.00 seans filmu „Klopsiki kontratakują”
18.00 seans filmu „Carrie”
18.11. PONIEDZIAŁEK
15.00 – 18.30 zajęcia teatralne
15.00 – 20.00 zajęcia taneczne
17.00 – 19.00 zajęcia teatralne
15.00 warsztaty Klubu Plastyka
17.00 warsztaty ruchowe UTW
19.11. WTOREK
16.00 zajęcia plastyczne dla dzieci
18.00 DKF „Chce się żyć”
16.00 warsztaty „Techniki oddychania w jodze”
20.11. ŚRODA
15.00 – 18.30 zajęcia teatralne
14.00 zajecia muzyczne: gra na gitarze
15.00 – 18.30 zajęcia taneczne
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21.11. CZWARTEK
17.00 – 19.00 zajęcia teatralne
13.00 zajęcia muzyczne
17.00 – 18.30 zajęcia taneczne
18.00 – 16.00 konferencja PUP Dzierzgoń
14.00 angielski dla UTW
16.00 warsztaty z rękodzieła UTW
22.11. PIĄTEK
14.30 – 16.00 zajęcia teatralne
18.00 seans filmu „Thor:Mroczny świat”
17.00 spotkanie Lider (Kolarski Klub Sportowy)
17.00 Spotkanie z teatrem i żywym słowem
23.11. SOBOTA
9.00 Zajęcia muzyczne
18.00 seans filmu „Thor:Mroczny świat”
10.00 – 12.00 Grand Prix Sztum
11.00 – 17.00 warsztaty recytatorskie
13.00 – 16.00 Dar Serca koncert
24.11. NIEDZIELA
17.00 – 18.30 Zielonoświątkowcy
18.00 seans filmu „Thor:Mroczny świat”
25.11. PONIEDZIAŁEK
15.00 – 18.30 zajęcia teatralne
15.00 – 20.00 zajęcia taneczne
17.00 – 19.00 zajęcia teatralne
15.00 warsztaty Klubu Plastyka
17.00 warsztaty ruchowe UTW
26.11. WTOREK
16.00 zajęcia plastyczne dla dzieci
27.11. ŚRODA
15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
14.00 zajecia muzyczne: gra na gitarze
15.00 – 18.30 : zajęcia taneczne
17.00 wykład TMZS
10.00 – 14.00 MGOPS
28.11. CZWARTEK
17.00 – 19.00 zajęcia teatralne
13.00 zajęcia muzyczne
17.00 – 18.30 zajęcia taneczne
18.00 koncert Grzegorza Turnaua
14.00 angielski dla UTW
16.00 wykład na temat relaksacji

28

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

29.11. PIĄTEK
14.30 – 16.00 zajęcia teatralne
8.00 – 14.00 Rummikub: Mistrzostwa Wojewódzkie
16.00 seans filmu „Rysiek Lwie Serce”
18.00 seans filmu „Mój Biegun”
30.11. SOBOTA
9.00 Zajęcia muzyczne
16.00 seans filmu „Rysiek Lwie Serce”
18.00 seans filmu „Mój Biegun”
Burmistrz Sztum
Leszek Tabor
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