INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XXXVII sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 8 marca 2014 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji
19 projektów uchwał. W styczniu na mój wniosek odbyła się sesja nadzwyczajna, na której
Rada podjęła 9 uchwał oraz przedstawiono prezentację Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
Sztum na lata 2014- 2020
Ponadto w okresie międzysesyjnym podjąłem decyzje, zarządzenia i rozstrzygnięcia w
następujących sprawach:
I. W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, PODJĄŁEM ZARZĄDZENIA W

:

I.

SPRAWIE
Zmian w budżecie gminy na 2014 rok w związku z:
1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale 852 „Pomoc
społeczna” rozdz. 85295 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
1) Nr FB-I.3111.1.2014MSz z dnia 08.01.2014r. i Załącznika nr 1/1/2014 do Decyzji
Wojewody Pomorskiego dokonano zmiany planu dotacji celowej o kwotę 29.220
zł przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego
programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.
2) Nr FB-I.3111.16.2014MSz z dnia 27.01.2014r. Załącznik nr 1 do Decyzji
Wojewody Pomorskiego nr 7/16/2014 z 27 stycznia 2014 r. dokonano zmiany
planu dotacji celowej o kwotę 2.800 zł przeznaczonej 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.
3) Nr FB-I.3111.21.2014 z dnia 05.02.2014r. Załącznik nr 1 do Decyzji Wojewody
Pomorskiego nr 8/21/2014 z 4 lutego 2014 r. dokonano zmiany planu dotacji
celowej o kwotę 86 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów obsługi, w ramach
realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego (uchwała Rady Ministrów Nr 48/2013 z dnia 26 marca 2013 r.
2. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej do działu:
1) 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa” rozdz. 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa” kwotę 6 zł na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na
zwrot dotacji niewykorzystanej w 2013 roku,
2) 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”
kwotę 11.000 zł na wydatki bieżące w tym dotacje na zadania bieżące z
przeznaczeniem na przyznanie dotacji sportowych.
3. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w dziale 852
„Pomoc społeczna” z rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” z wydatków
bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań
kwotę 8.000 zł do rozdz. 85295 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na
Program „Rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2020” oraz Strategii
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Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Sztum na
lata 2014-2020.
1) W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata
2014-2018, opracowano zgodnie z art. 226 i art. 227 obowiązującej ustawy o
finansach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31
grudnia 2013 r. poz. 1736.
2) W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w budżecie
gminy na 2014 rok.
II. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU:
I. Zamówienia publiczne
1. Ogłoszono przetargi nieograniczone:
1.1. w dniu 10.02.2014 r. na roboty budowlane na 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”
1.3. w dniu 20.02.2014 r. na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta i Gminy
Sztum (termin wykonania usługi do 31.03.2017 r.)
2. Zakończono w dniu 9.01.2014r. postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego na
„Dostawę energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego
dla miasta i gminy Sztum”, w postępowaniu zostały złożone dwie oferty, wybrano
Wykonawcę: PGE Obrót S.A. z Rzeszowa (termin wykonania dostawy do 29.02.2016r.)
II. Zadania w toku realizacji:
1. Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie. Wykonawcą robót
jest wybrane w postępowaniu przetargowym Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego "CELBUD- Przemysłówka” sp. z o.o. z Kwidzyna. Rozebrano halę
targową i rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy nowego budynku targowiska
miejskiego wraz z instalacjami wewnętrznymi. Koszt robót wyniesie 1 814 229zł.
Termin wykonania zadania z pozwoleniem na użytkowanie – do 16.10.2014 r.
2. Trwają prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji projektowej na
„Przebudowę dróg osiedlowych w Sztumie m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze,
Kwiatowa, Radosna i Wiejska”. Projektant jest na etapie ukończenia pierwszej
części dokumentacji projektowej obejmującej ul. Słoneczną, planowany termin
uzyskania zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Sztumie to I dekada marca
2014 r. Pozostałe prace projektowe wraz z pozwoleniem na budowę mają być
zakończone do 31 maja 2014.
3. Trwają prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji projektowej na
”Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie –
ETAP II” Projektant jest na etapie tworzenia projektu budowlanego zamiennego.
Termin wykonania umowy to 11.05.2014r.
4. Budowa świetlicy wiejskiej w Białej Górze i remont dwóch boisk sportowych
w miejscowości Biała Góra. Wykonawca robót, Przedsiębiorstwo Usługowo –
Handlowe „BUD-EKO” z Kwidzyna, wykonał narastająco 52,51% zakresu robót,
drugi odbiór częściowy odbędzie się w dniu 28.02.2014 r. Wykonawca m.in.
wykonał: ścianki działowe, konstrukcję i pokrycie dachu, stolarkę okienną,
wykonywana jest instalacja elektryczna, ocieplenie budynku, tynki wewnętrzne,
podkład pod posadzki. Termin wykonania zadania – do 30.04.2014r.
5. Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz
z przyległymi murami. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo
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6.

7.

8.

9.

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. W dniu 30.12.2013 r.
przeprowadzono odbiór częściowy robót, wartość wykonanych robót wyniosła
600 835,15zł tj. 28,09% wartości. Wykonawca wykonał znaczną część chodników i
placów, schody terenowe, roboty związane z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociągowej, wykonuje również renowacje murów obronnych w części
kamiennej oraz koronę muru z cegły ceramicznej - gotyckiej ręcznie formowanej.
Jednocześnie wykonywane są rzeźby koni w typie Konia Sztumskiego, wykonana
została już klacz w glinie i zaakceptowana przez komisję składającą się z osób m.in.
specjalizujących się w otworzeniu typu konia sztumskiego oraz naszego radnego Pana
Waldemara Fierka. Wykonawca rozpoczął rzeźbę ogiera i źrebięcia. Rzeźby rodziny
koni sztumskich wykonane zostaną z brązu w skali 1:1.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap
III Trwają prace nad dokumentacja projektową, termin wykonania części
„Zaprojektuj” zmieniono z daty 28.02.2014r. na 30.04.2014r.
z uwagi na
skoordynowanie przebiegu naszej sieci kanalizacji sanitarnej z trwającymi pracami
nad opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej w
Sztumskim Polu. Natomiast termin wykonania części „Wybuduj” pozostał bez zmian i
upływa z dniem 30.09.2014r.
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)
W dniu 15.01.2014r. Zawarto umowę z Krzysztofem Zakrzewskim z Brodnicy
na opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej za
cenę 55 227zł , termin wykonania ustalono do 30.04.2014 r.
Opracowanie ekspertyzy, czyli dokumentacji stanu technicznego Wzgórza
Zamkowego w Sztumie. W dniu 15.01.2014 r. podpisano umowę na wykonanie
ekspertyzy- dokumentacji stanu technicznego Wzgórza Zamkowego z Panem
Januszem Winnickimi i Jarosławem Mysior prowadzącymi Biuro Usług Projektowych
ALTRIS spółka cywilna z Kwidzyna, za cenę 57 810zł. Termin wykonania ustalono
do 28.02.2014r.

III. Zadania zakończone:
1. Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie Zadanie
zakończono, wykonawcą robót było wybrane w postępowaniu przetargowym
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "CELBUD-Przemysłówka” sp. z o.o.
z Kwidzyna, koszt robót budowlanych wyniósł 1 382 363,42zł, nadzór sprawował
Władysław Gabryniewski Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe "KONTUR"
Koteże, za 33 500,00zł. Zadanie odebrano w dniu 30.12.2013 r. W ramach zadania
powstał pasaż handlowy składający się z 13 boksów handlowych, docelowo po
wybudowaniu ścianek działowych może być
ich 23, budynek wyposażono
w instalacje elektryczną, przyłącze wody i kanalizacji, powstała również
infrastruktura towarzysząca m.in.: chodnik z kostki betonowej, droga dojazdowa
wewnętrzna z jednym miejscem parkingowym, dla osób niepełnosprawnych, sieć
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kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami,
oświetlenie terenu. Łączne wydatki na zadanie wyniosły 1 495 698,39zł.
2. Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu na Wzgórzu w Sztumie - Etap IV i V.
Zadanie zakończono, Wykonawcą robót było wybrane w postępowaniu
przetargowym Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „BUD-EKO” z Kwidzyna,
koszt robót budowlanych wyniósł 243 000zł. Zadanie odebrano w dniu 21.01.2014r.
Nadzór sprawował Wiesław Górecki prowadzący działalność gospodarczą pn.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ELGÓR ze Starogardu Gdańskiego za kwotę
6 150,00zł.
W ramach zadania wykonano:
1) etap IV – od studni D14 do początku kanału wraz z nawiązaniem do istniejącej
sieci,
2) etap V- podczyszczalnia wód wraz ze zlewnią.
Łączne wydatki na zadanie wyniosły 249 847,50zł.
III. Odbiory i przeglądy gwarancyjne.
Referat Inwestycji i Rozwoju dokonał przeglądu ostatecznego inwestycji: Termomodernizacja
Zespołu Szkół w Czerninie w ramach umowy z Firmą „PIK”

III.

W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I SPRAW
OBYWATELSKICH
1. W okresie sprawozdawczym zostały podpisane zostały umowy na następujące zadania:
1) Na prace uzupełniające w ramach zadania „Przebudowa dróg osiedlowych w
Sztumie – osiedle Parkowe w Sztumie – wykonawca MOTA-ENGIL Central
Europe S.A.30-415 Kraków ul. Wadowicka 8- w terminie do końca kwietnia br.
2) „Prowadzenie działań interwencyjno – profilaktycznych polegających na
odławianiu bezdomnych psów z terenu miasta i gminy Sztum i umieszczaniu ich
w Azylu w Glinczu”„
3) Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta i
gminy Sztum,
4) „Utrzymywanie czystości i porządku na terenie stanowiącym własność Gminy
Sztum, na terenie targowiska . przy ul. Mickiewicza 16 w Sztumie”,
5) „Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i oznakowania pionowego dróg
gminnych na terenie miasta i gminy Sztum”,
6) „Administrowanie cmentarzami komunalnymi położonymi na Zajezierzu, przy
ulicy Kochanowskiego i Nowowiejskiego w Sztumie”,
7) „Bieżącego utrzymania boisk sportowych terenie miasta i gminy Sztum”
8) „Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w Sztumie”,
9) „Wykonanie dekoracji okolicznościowych miasta Sztum”.
2. Wydano 4 decyzje na uzgodnienie dokumentacji przebiegu inwestycji w zakresie:
budowy kanalizacji, linii energetycznej, sieci gazowej.
3. Zostały wydane 2 decyzje dotyczące zjazdu z dróg gminnych.
4. Zostały wydane 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego.
5. Zakończono przetarg i podpisano umowę na zakup energii elektrycznej na lata 20142015.
6. Przygotowywano przetarg na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych.
7. Dokonano wyboru firmy na zakup kontenerów oraz pojemników na odpady komunalne
na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Kontenery i pojemniki
zostaną dostarczone do dnia 11 marca;
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8. Dokonano wyboru firmy w ramach rozeznania cenowego, która w miesiącu marcu
przeprowadzi prace polegające na pielęgnacji oraz usuwaniu zadrzewień gminnych;
9. Ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dotacji na demontaż i unieszkodliwienie
materiałów zawierających azbest. Termin składania wniosków do 14 marca;
10. Wydano decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania dla rozbudowy stacji GPZ
w Sztumie,
budowy linii energetycznej 110 KV,
przebudowy ciągów
komunikacyjnych na ul. Słonecznej w Sztumie, budowy kanalizacji sanitarnej w
Sztumskim Polu, przebudowy drogi powiatowej ul. Kochanowskiego – Kępina.
11. Wydano postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingów
w Sztumie (okolice Szpitala i Orlika)
12. Wydano 30 decyzji administracyjnych zezwalających i nie zezwalających na usuwanie
zadrzewień
13. W dniu 14 lutego br. przeprowadzono akcję ekologiczną dotyczącą zbierania zużytych
baterii
14. Wydano opinię o braku konieczności uzyskiwania decyzji środowiskowej dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na produkcji stałych elementów
konstrukcyjnych na pomorskiej strefie ekonomicznej
15. Wydano opinię o braku konieczności uzyskiwania decyzji środowiskowe dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 55 na
odcinku ok. 300 m (wylot w kierunku Malborka).
16. Opracowano plan szkolenia obronnego Urzędu Miasta i Gminy Sztum na rok 2014
17. W ramach kwalifikacji wojskowej przygotowano i wysłano 124 wezwania rocznika
1995, 37 wezwań starszego rocznika oraz 2 wezwania dla kobiet. Kwalifikacje
odbywać się będą w dn. od 31.03. do 04.04.2014r.
18. Do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum przesłano
informacje w sprawie
obowiązujących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z numerem
indywidualnego konta bankowego.
19. W zakresie obsługi
systemu dot. odbioru odpadów komunalnych z terenu
zamieszkałych nieruchomości- złożono 3106 deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami oraz 114 oświadczeń o niezamieszkiwaniu na terenie
swojej posesji
20. W ramach gospodarowania odpadami z terenów nieruchomości przez okres ostatnich 2
m-cy PWiK odebrał 312,51 ton zmieszanych odpadów komunalnych, 28,7 ton szkła,
13,91 ton papieru oraz 20,72 ton plastiku.
21. W wyniku kontroli przeprowadzonych przez podmiot odbierający odpady komunalne
stwierdzono kilka przypadków złej segregacji. Wysłano pisma z informacją, że kto
gromadzi odpady komunalne niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i
porządku w mieście i gminie Sztum, temu będzie naliczona stawka tak jak za odpady
zmieszane.
22. W okresie sprawozdawczym dokonano do Centralnej Ewidencji działalności
gospodarczej 150 wpisów w tym: 27 wpisów dot. rozpoczęcia działalności, 30
wpisów zakończenia działalności, 93 wpisy dotyczą wznowienia, zmian wpisu,
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
23. W ramach Programu Ochrony Zwierząt w miesiącu lutym przeprowadzono przez
Szkołę Podstawową Nr 2 w Sztumie zbiórkę ręczników, kocy oraz karmy dla
bezpańskich Zwierząt
IV. W
ZAKRESIE
REFERATU
GOSPODARKI
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:

NIERUCHOMOŚCIAMI,
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1. W okresie międzysesyjnym w wyniku rokowań po II przetargu (zakończonym
wynikiem negatywnym) sprzedano działki położone w Sztumskim Polu nr 176/3 i
176/8 o łącznej pow. 1.1219 ha, za cenę 113.311,90 zł netto + VAT 23 %. (cena za
1m 2 netto wyniosła 10,10 zł) Cena wywoławcza do rokowań wynosiła 112 190,00
zł, tj. 10,00zł m2 netto.
2. Zawarto umowy notarialne dotyczące sprzedaży:
1) działki nr 240/3 w Postolinie z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 242 za cenę
(6,00zł netto za m2)
2) sprzedano 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców położonych w Sztumie przy
ulicy Czarnieckiego 2, Sienkiewicza 4, Mickiewicza 22 i w Górkach nr 5 i nr 6.
Sprzedaż przeprowadzono po zastosowaniu 70 % bonifikaty od ceny ustalonej na
podstawie wyceny rzeczoznawcy. Kwota, która wpłynęła do budżetu gminy wynosi
83. 640,00 zł.
3. Ponadto zawarto umowy notarialne dotyczące:
1) nieodpłatnego nabycia od Starostwa Powiatowego w Sztumie działki nr 401/4 o
pow. 1665 m2 pod teren rekreacyjno – sportowy wokół stadionu piłkarsko –
lekkoatletycznego przy ul. Kasprowicza.
2) zawarto umowę notarialną nabycia do mienia Gminy udziału do działki nr 581/1 z
istniejącymi na niej fragmentami murów obronnych przy ul. Osińskiego za łączną
cenę 1 528,00 zł. Nabycie nastąpiło w związku z realizacją projektu ”Rewitalizacja
terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi
murami”.
4. Wydano 28 decyzji o warunkach zabudowy i 39 zaświadczeń o przeznaczeniu
nieruchomości w studium lub planach. Wszczęto 17 postępowań o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy oraz 13 w sprawie podziałów nieruchomości.
5. Podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru przy ul. Kochanowskiego z
terminem składania wniosków i uwag do 10 marca 2014 r.
6. Od dnia 20.01.2014 roku funkcjonuje nowy Pasaż Handlowy. Od 01.02.2014 roku
budynkiem zarządza PWiK w Sztumie. Pasaż składa się z 23 pawilonów
handlowych, z czego 20 zajmują Dzierżawcy przeniesieni ze starej hali targowej, a 3
pawilony zostały przeznaczone do najmu w drodze przetargu. Procedurę prowadzi
Zarządca.
7. Na bieżąco prowadzone są działania w kierunku poprawy estetyzacji miasta. Są
regulowane sprawy korzystania gruntów przez Wspólnoty Mieszkaniowe z
przeznaczeniem na utworzenie zabudowanego punktu gromadzenia odpadów
(nieczystości stałych). Są demontowane ogrodzenia szpecące wygląd terenów
ogólnodostępnych (np. przy ul. Lipowej 1). Są prowadzone procedury zmierzające
do rozbiórki budynków gospodarczych, będące w złym stanie technicznym (przy ul.
Reja 6).
8. Dnia 06.02.2014 roku została zawarta umowa użyczenia ze Spółdzielnią
Mieszkaniową w Sztumie na część działki nr 645/7 położonej w Sztumie przy ul.
Nowowiejskiego z przeznaczeniem na utworzenie miejsc parkingowych dla
budynku użytkowego, w którym powstanie Centrum Rewitalizacji Społecznej
(Kwadro).
9. W dniu 15 stycznia 2014 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa sporządziła projekt
listy przydziału mieszkań, który został podany do publicznej wiadomości na okres
14 dni. Po upływie tego terminu, w dniu 13 lutego 2014 r., sporządzona została
LISTA PRZYDZIAŁU MIESZKAŃ, na której umieszczonych zostało 18 rodzin
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(osób), zakwalifikowanych do najmu gminnego lokalu mieszkalnego oraz jedną
rodzinę zakwalifikowano do zamiany obecnie zajmowanego mieszkania gminnego.
W potrzebach mieszkaniowych pozostawiono 5 rodzin, z możliwością ponownej
weryfikacji ich sytuacji mieszkaniowej po realizacji obowiązującej listy. W ramach
prac Komisji, negatywną opinię uzyskało 14 wniosków ze względu na braki
formalne, brak kontaktu z wnioskodawcą, brak spełnionych przesłanek. 1 rodzina
zrezygnowała z ubiegania się o najem lokalu. Poza LISTĄ PRZYDZIAŁU
MIESZKAŃ, na mieszkania oczekują także osoby uprawnione do lokalu socjalnego
z mocy wyroków sądowych oraz osoby bezdomne.
10. Dnia 7 lutego 2014 r. Gmina Sztum złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i
Turystyki o dofinansowanie budowy zaplecza sanitarno- szatniowego (zadanie pn.
„Pierwszy etap modernizacji stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą w Sztumie ETAP I zadania - budowa zaplecza sanitarno-szatniowego"). Ocena wniosków do 3
miesięcy (do 07 maja). Zadanie przewidziane jest do realizacji (w przypadku
otrzymania dofinansowania) w okresie od lipca br. do grudnia 2015 r.
Dofinansowanie jakie można uzyskać to 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej
niż 1 mln złotych. Program dedykowany jest obiektom sportowym, z których
korzystają kluby sportowe. Program zakłada wsparcie finansowe modernizacji
infrastruktury sportowej, polegające na przebudowie lub remoncie istniejących
obiektów - w wyjątkowych przypadkach również budowę nowych obiektów, np.
budynków szatni przy istniejących stadionach.
11. W dniu 05 lutego 2014 r. Coffe Promotion Sp. z o.o. z Kwidzyna złożyła wniosek
do PSSE o wydanie decyzji pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego branży
spożywczej (palarnia i mieszalnia kawy) na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
V. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ :
1. Rozliczenie 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 złożony został wniosek o płatność końcową dot. realizacji
projektu w latach 2012-2013. Trwa procedura zatwierdzania złożonego wniosku.
2. Projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Mieście i Gminie Sztum” – w okresie międzysesyjnym unieważniono I przetarg nieograniczony
na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją w 30 gospodarstwach
domowych oraz 12 jednostkach podległych MiG Sztum; ogłoszono i rozstrzygnięto II przetarg w
tym zakresie: kwota najniższej wybranej oferty na realizację tego zadania wyniosła: 376.554,66 zł
i jest niższa o 114.506,02 zł od kwoty zaplanowanej w projekcie na ten cel. Obecnie trwa
procedura podpisywania umowy. Przeprowadzono m. in. również rekrutację wśród gospodarstw
domowych kwalifikujących się do projektu, wyłoniono grupę 30 beneficjentów ostatecznych,
zrealizowano zaplanowanie działania promocyjne(w tym gł. konferencję na rozpoczęcie realizacji
projektu, wykonano materiały promocyjne), przeprowadzono szkolenia dot. obsługi komputera i
korzystania z internetu wśród beneficjentów ostatecznych. Trwają również prace nad
uruchomieniem przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego
internetu dla ww. gospodarstw domowych i jednostek podległych.
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Projekt przewiduje m. in. 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. Praca nad kartami przedsięwzięć: „Wspieranie integracji społeczno-zawodowej mieszkańców
zdegradowanych obszarów miejskich poprzez działalność Centrum Rewitalizacji Społecznej
w Sztumie” oraz „Nadanie nowych funkcji społecznych zdegradowanym obiektom i obszarom
wokół Zakładu Karnego poprzez utworzenie Centrum rewitalizacji Społecznej w Sztumie” w
ramach Malborskiego Obszaru Funkcjonalnego.
4.

Projekt pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji
rynku pracy – pilotaż” (finansowany w 100% ze środków UE w ramach EFS) – trwa realizacja
działań projektowych, gł. spotkania Powiatowego Zespołu i Mobilnej Grupy Działania na rzecz 3
rodzin z MiG Sztum. 4 pracowników Ośrodka uczestniczy w realizacji działań w ramach projektu,
przeprowadzono rekrutację rodzin do projektu, do których trafić może wsparcie w kwocie ponad
30.000 zł na rodzinę.

5. Projekt dot. utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Sztumie – w dniu 28 lutego br. złożony
został w Urzędzie Marszałkowskim wniosek dot. utworzenia KIS w Sztumie w ramach otwartego
konkursu DEFS, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym”. Wartość projektu: 130.077 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie:
110.566,00 zł (85%).
6. Projekt pn. „Eko-senior” – złożony w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013 PROW został pozytywnie zweryfikowany przez IF; kwota
wnioskowanego dofinansowania to 15.218 zł; obecnie trwa procedura uzupełniania wniosku na
wniosek instytucji finansującej.
7.

Projekt pn. „Aktywny senior darem serca dla potrzebujących” – złożony został do
dofinansowania w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Dar Serca” w ramach Rządowego
Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych 2014-2020. Wartość projektu: 130.461 zł, w tym
wnioskowane dofinansowanie: 113.179 zł.

8. Program Rewitalizacji Miasta Sztum oraz Program Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych w MiG Sztum na lata 2014 – 2020 – w wyniku postępowania ofertowego zlecono
w drodze umowy opracowanie ww. dokumentów Agencji Rozwoju Pomorza S.A.; obecnie trwa
procedura przekazywania dokumentów źródłowych stanowiących punkt wyjścia dla ww.
dokumentów strategicznych i ustalania harmonogramu działań.
9. Dzienny Ośrodek Wsparcia Seniorów w Sztumie – w okresie międzysesyjnym przeprowadzono
i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób
60+. Podpisano umowę na prowadzenie tego ośrodka ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom
Przewlekle Chorym „Dar Serca” dla 10 seniorów z MiG Sztum w okresie od 01 marca 2014 r. do
31 grudnia 2014r. przyznając dotację na ten cel w kwocie 50.000 zł.
10. Karta Dużej Rodziny 3+ - przygotowano projekt Uchwały i Programu na rzecz Rodzin 3+ i
przekazano Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum celem dalszych konsultacji.
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11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 – w okresie międzysesyjnym przeprowadzono i
rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wskazanych w GPPiRPA na
rok 2014, podpisano 8 umów na kwotę 104.970 zł; skierowano 6 wniosków do sądu o
zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; monitorowano 24 rodziny
dotknięte problemem alkoholowym motywując do podjęcia leczenia; wystąpiono do biegłych o
wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia 12 osób, z Punktu Konsultacyjnego „Krokus”
skorzystało 56 mieszkańców MiG Sztum.
12. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęło 17 Niebieskich kart; powołano 40 grup roboczych w celu podjęcia
działań na rzecz rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy; wizytowano 34 rodziny, w
których stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną.

13. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia Funduszu Alimentacyjnym – w okresie
międzysesyjnym Ośrodek przyjął ogółem 119 wniosków w tych sprawach, wydano 397
decyzji administracyjnych.
Liczba rodzin uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 183, natomiast świadczenia
rodzinne wypłacane są dla 1187 osób.
14. W okresie międzysesyjnym wydano 566 decyzji administracyjnych w zakresu świadczeń
pomocy społecznej, 184 decyzje w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 24 decyzje
dot. dodatku energetycznego (świadczenie wypłacane od 01/2014 jako zadanie zlecone
z zakresu adm. rządowej – budżet państwa pokrywa jedynie ok. 20% rzeczywistych
kosztów obsługi tego nowego zadania!!!).
Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało 384 rodziny (935 osób w rodzinie), z
pomocy niefinansowej skorzystały 294 rodziny (1046 osób w rodzinie).
W okresie międzysesyjnym w Ośrodku pojawiło się 12 nowych rodzin (dotychczas
niekorzystających ze wsparcia), złożonych zostało 428 nowych wniosków.
Przeprowadzono ogółem 471 wywiadów środowiskowych, podpisano i wdrożono 87
nowych kontraktów socjalnych.
W schroniskach przebywało 14 klientów, w tym 1 osobie odmawiającej schronienia
zapewniano codzienne wsparcie pracownika socjalnego i ciepły posiłek. W okresie
międzysesyjnym pracownicy Ośrodka, wspólnie ze Strażą Miejską i Policją, wizytowali
miejsca przebywania osób bezdomnych uczestnicząc w corocznym ogólnopolskim
badaniu socjodemograficznym osób bezdomnych. W DPS przebywało 10 mieszkańców
MiG Sztum; z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystały 23 osoby. Z posiłków w
placówkach oświatowych finansowanych przez Ośrodek w ramach Programu rządowego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i środków własnych gminy (40%) korzystało
419 dzieci. Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystało 115 rodzin (219
osób). Wytypowano 24 rodziny do wsparcia w formie asystenta rodziny (złożono wniosek
do MPiPS o dofinansowanie tych kosztów w kwocie 45.000,00 zł).
15. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie.
Realizacja programu terapeutycznego i rehabilitacyjnego w odniesieniu do uczestników
ŚDS w Sztumie – w okresie sprawozdawczym z usług ŚDS korzystało 16 osób z
zaburzeniami psychicznymi (choroba psychiczna lub niepełnosprawność umysłowa).
W styczniu br. rozpoczęto analizę tzw. Programu naprawczego w ŚDS, który w 2014 r.
zakłada realizację prac remontowych na I piętrze (30.000 zł), zakup wyposażenia do
pracowni (10.000 zł) oraz wyodrębnienie ŚDS ze struktur MGOS w Sztumie.
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VI.
W ZAKRESIE OŚWIATY
Projekty edukacyjne i programy.
1. 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:
1) zostały zatwierdzone zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu polegające na
przedłużeniu okresu realizacji projektu do 31.08.2014 r.
2) przeprowadzono przetarg nieograniczony na świadczenie usług edukacyjnych w
ramach projektu, wyłoniono wykonawców, trwają przygotowania z podpisaniem
umowy na realizację zajęć,
3) realizowano zajęcia indywidualne z pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym,
4) złożono wniosek o płatność za okres od 01.10.2013 r. – 31.12.2013 r.
2. 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:
1) złożono wniosek o płatność za okres od 01.10.2013 r. – 31.12.2013 r.,
2) Urząd Marszałkowski przeprowadził w dniach 5-6 marca kontrolę projektu
polegającą na weryfikacji zgodności realizacji projektu z jego założeniami
określonymi w umowie o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o
dofinansowanie,
3) trwają prace związane z ewaluacją i monitoringiem działań realizowanych w okresie
realizacji projektu oraz związane z przygotowaniem wniosku o płatność końcową,
4) od 1 stycznia do 31 grudnia zajęcia przedszkolne w oddziałach w Piekle i Postolinie
są realizowane z środków Miasta i Gminy Sztum
3. Realizowano projekt WND-POKL.09.01.02-22-163/13 pn.: Sztumska Akademia
Umiejętności – czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i
Gminy Sztum. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. 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.
W okresie międzysesyjnym:
1) podpisano umowę na dofinansowanie projektu,
2) przygotowano dokumentację konkursową na stanowisko koordynatora, członkini
kadry zarządzającej i doradcy zawodowego.
1. 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
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rozpatrzono 1 wniosek. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z Funduszu Pracy
w kwocie 2.691,21 zł. Wydano 1 decyzję negatywną.
2) Dokonano kontroli wykorzystanej dotacji, przyznanej z budżetu Miasta i Gminy Sztum,
na częściowe pokrycie kosztów bieżącej działalności Niepublicznego Przedszkola im.
na Słonecznej Górce w Sztumie, Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie oraz
Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek” w Czerninie za okres od
stycznia do grudnia 2013 r. Kontrolą objęto: dokumentację przebiegu nauczania,
działalność wychowawczą i opiekuńczą, na podstawie której sporządzono miesięczną
informację o rzeczywistej liczbie uczniów stanowiącą podstawę naliczania dotacji w
danym miesiącu oraz dokumenty finansowe potwierdzające prawidłowość
wydatkowania środków otrzymanej dotacji.
3) Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela przeprowadzono analizę wydatków poniesionych
na wynagrodzenia w 2012 roku w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń
określonych ustawą Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia
nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W dniu 28.01.2014 r.
wypłacono nauczycielom w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego różnicę
pomiędzy poniesionymi wydatkami, a wynagrodzeniami ustalonymi na podstawie
kwoty bazowej w łącznej wysokości: nauczyciele mianowani 25.491,43 zł, nauczyciele
stażyści 2.263,39 zł. Wydatki poniesione na wynagrodzenia kontraktowych i
dyplomowanych były wyższe od wynagrodzeń ustalonych na podstawie kwoty
bazowej, w związku z powyższym niebyło konieczności wypłaty dodatku
uzupełniającego.
4) W ramach współpracy z Zespołem badawczym Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 20
stycznia odbył się wyjazd dyrektorów szkół do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w
Warszawie.
5) Przeprowadzono postępowanie w drodze zapytania o cenę na dowóz uczniów do
oddziału przedszkolnego Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie mieszczącego się w
budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie.
6) W związku ze zmiana przepisów rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli w dniu 20
lutego 2014 dyrektorzy szkół wzięli udział w szkoleniu pn. Ustawa rekrutacyjna –
zmiany w prawie regulujące rekrutację do szkół i przedszkoli.
7) Odbyłem spotkanie z dyrektorami szkół gimnazjalnych w sprawie wyboru szkół przez
przyszłych absolwentów gimnazjów. Dyrektorzy gimnazjów przedstawili prognozy
przewidywanych szkół, do których uczniowie zamierzają złożyć podania oraz powody,
którymi kierują się przy wyborze szkoły. Jestem zaniepokojony tym, że utrzymuje się
tendencja liczby uczniów, którzy wybierają szkoły ponadgimnazjalne poza naszą
gminą. Z rozmów z rodzicami i uczniami dyrektorzy poinformowali, że przyczyną tego,
że uczniowie wybierają inne poza naszą gminą szkoły są między innymi- nietrafione
profile i specjalizacje oraz zbyt niskie progi przyjęć, co zniechęca zdolnych uczniów.
Ponadto
dyrektorzy
szkół
przedstawili
oferty
poszczególnych
szkół
ponadgimnazjalnych oraz informacje nt. losów absolwentów na przestrzeni ostatnich
trzech lat.
3) Imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie wzięli udział w Próbnym
Sprawdzianie Szóstoklasisty z OPERONEM, który odbył się w dniu 9 stycznia 2014 r.
2) Stowarzyszenie „Przyjaciele Dzieci” i Klub Ekoludków z Przedszkola Nr 1 w Sztumie
zgłosiły miasto Sztum do udziału w ogólnopolskiej akcji Kocham recykling –
EkoWalentynki 2014. Przedszkole pełniło rolę koordynatora akcji w placówkach
oświatowych z gminy Sztum, które zgłosiły chęć udziału w realizacji przedsięwzięcia.
Celem akcji było zebranie jak największej ilości baterii. Finał akcji odbył się 14 lutego
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3)

4)
5)
6)

7)

br.– w tym dniu za każde przyniesione 7 baterii można było otrzymać lizaka–
walentynkowe serduszko.
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sztumie brało udział w szeregu projektach i
przedsięwzięciach m.in. akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, ogólnopolskim programie
Mały Wolontariat, konkursie pn. Mam 6 lat,
W Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Sztumie zorganizowano zajęcia otwarte w grupie
6-latków oraz spotkania w ramach pedagogizacji pn. „Dojrzałość szkolna”.
Szkoły i przedszkola włączyły się do ogólnopolskiej akcji WOŚP.
Podczas ferii zimowych w okresie od 20.01.2014 r. do 02.02.2014 r. w szkołach były
przeprowadzone zajęcia dla uczniów m.in. zajęcia sportowe, wyjazdy do teatru oraz na
lodowisko. W szkołach przeprowadzono również prace remontowe m.in. w Szkole
Podstawowej w Gościszewie i w Czerninie remont holu, w Szkole Podstawowej Nr 2
w Sztumie remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchni.
Ferie w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie odbyły się pod hasłem: „Ciekawski
przedszkolak” oraz pod hasłem: „Sztum moje miasto”. Celem prowadzonych zajęć był
cykl zabaw badawczo – eksperymentalnych oraz było poszerzenie wiadomości dzieci
na temat miasta Sztum. Zorganizowano również Quiz pt: „Sztum – moje miasto” jako
podsumowanie wiedzy dzieci zdobytej podczas całotygodniowych atrakcyjnych zajęć
oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie odbyło się spotkanie przedszkolaków z
Burmistrzem Miasta i Gminy Sztum oraz Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy
Sztum.

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 25 lutego 2014r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa został
podpisany przez Przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum aneks nr 1 do umowy
dofinansowania, dot. zwiększenia zakresu rzeczowego projektu, jednocześnie
wydłużający termin realizacji projektu: - rzeczowe zakończenie projektu zmieniono
z 31.10.2013r. na 30.06.2014r., - finansowe zakończenie projektu zmieniono z
30.12.2013r. na 29.08.2014r. Obecnie oczekujemy na podpisanie aneksu przez
Marszałka Województwa Pomorskiego.
2) Sporządzono zgodnie z zapisami umowy dofinansowania oraz wysłano drogą
elektroniczną dn. 28 lutego 2014r. Harmonogram wydatkowania środków w ramach
projektu na rok budżetowy 2014.
3) Dnia 3 marca 2014r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego VII wniosek o płatność, koszty kwalifikowalne wyniosły 599.591,23
zł, wnioskowana kwota dofinansowania 389.734,30 zł.
2. Projekt pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na
Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami
turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego”.
1) Dnia 15 stycznia 2014r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego informację, dot. osiągnięcia wskaźnika rezultatu projektu.
2) Dnia 18 lutego wpłynęła na konto Miasta i Gminy Sztum kwota 730 435,52 zł dot.
płatności związanej z wnioskiem o płatność końcową.
3) W dniu 19 lutego 2014r., wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie pismo z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, dot. decyzji o zwiększeniu
poziomu dofinansowania dla projektu.
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4) Dnia 25 lutego 2014r. podpisano aneks do umowy dofinansowania zwiększający
poziom dofinansowania projektu z 65% na 68,58% kosztów kwalifikowalnych
projektu, tj. ok.480 tys. zł..
3. Projekt pn.: „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z
przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu”.
1) Dnia 7 stycznia 2014r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego informację, dot. osiągnięcia wskaźnika rezultatu projektu.
2) W dniu 7 lutego 2014r. wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie formularz nr
60 – Deklaracja zamknięcia pomocy dla projektu.
3) Obecnie trwa okres trwałości projektu, wynoszący 5 lat od dnia 18 grudnia 2013r.
4. Projekt pn.: „Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie
centrum wsi w Postolinie”.
W związku z pomyślną weryfikacją wniosku o płatność w dniu 19 lutego 2014r. na konto Urzędu
wpłynęły środki w wysokości 56 566,00 zł.

5. Projekt pn.: „Czas na sport czas na zdrowie – przebudowa boisk sportowych w
miejscowości Piekło.”
Trwa weryfikacja złożonej w dniu 29.07.2013r. dokumentacji postępowania o udzielnie
zamówienia publicznego na realizację niniejszego zadania.
6. Projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Sztum”.
W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania w dniu 24.01.2014r. Gmina Sztum
wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o wyrażenie zgody
na wniesienie aportem sieci wodociągowej do PWiK Sp. z o.o. w Sztumie.
7. Projekt pn.: „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic
w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w
miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe” .
W dniu 19.12.2013r. Gmina Sztum wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o
przedłużenie terminu wniosku o płatność. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie
termin złożenia wniosku o płatność to 15-25 grudnia 2013r. Warunkiem złożenia
wniosku o płatność jest przeprowadzona ocena postępowania przetargowego
prowadzonego w ramach danego zadania. Ze względu na fakt, że Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego nie przeprowadził oceny wystąpiono z wnioskiem o zmianę
terminu wniosku o płatność. Aneks do umowy o dofinansowanie w powyższej sprawie
podpisany został 08.01.2014r.
8. Projekt pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie”.
Trwa weryfikacja postępowań o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawców kosztów
ogólnych. W dniu 22.01.2014r. z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła informacja o pozytywnej
ocenie postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego
Pola-etap III”.
1) Dnia 10 stycznia 2014r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego VIII wniosek o płatność, dot. wyłącznie przebiegu realizacji projektu.
2) Sporządzono zgodnie z zapisami umowy dofinansowania oraz wysłano drogą
elektroniczną dn. 28 lutego 2014r. Harmonogram wydatkowania środków w ramach
projektu na rok budżetowy 2014.
10. 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” .
9.
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12.

13.
14.

15.

16.

Trwa weryfikacja złożonego w dniu 25 listopada 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego wniosku o płatność na kwotę 8 535,43 zł. Koszty
kwalifikowane projektu wynoszą 12 193,48 zł.
Projekt pn. „Opracowanie dokumentacji techniczno – projektowej systemu instalacji
fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu
Sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w
regionie Dolnego Powiśla” .
W dniu 27 lutego br. dostarczono do Partnera Wiodącego Projektu, tj. Powiatu
Sztumskiego dokumenty niezbędne do złożenia przez Lidera Projektu wniosku o
płatność.
Prace nad planowanymi projektami współfinansowanymi ze środków UE do złożenia w
ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork w przyszłej perspektywie
programowej na lata 2014-2020.
Prace związane z przygotowaniem i zorganizowaniem w dniu 24 stycznia 2014 roku w
salach Sztumskiego Centrum Kultury uroczystego Spotkanie Noworoczne, w którym
udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, świata Kultury,
polityki, biznesu, mediów oraz sportu.
Prace związane z wspólną realizacją projektu pn: „Zintegrowana współpraca JST
szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Malborka” w ramach Konkursu Dotacji na działania wspierające
jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach
miejskich obszarów funkcjonalnych organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i
Rozwoju, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej.
Projekt partnerski, którego Liderem jest Miasto Malbork oraz 6 partnerów (Miasto i
Gmina Sztum, Gmina Nowy Staw, Gmina Malbork, Gmina Stare Pole, Powiat Malborski,
Powiat Sztumski)- podpisano porozumienie.
W dniu 15 lutego 2014r. w kinie odbyło się Podsumowanie Roku Sportowego LKS i
Plebiscytu na 10 najpopularniejszych Sportowców i Trenerów Pomorskiego Zrzeszenia
LZS za rok 2013, którego gospodarzem był Burmistrz Miasta i Gminy Sztum. W tym
samym dniu odbyła się w impreza pn.: „XV Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach
Przełajowych”.

W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych:
1. Realizacja Uchwały Nr X/84/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia
2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29
grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie
dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych, poprzez przyjęcie sprawozdań z realizacji zadań, na które przyznano
dotacje w 2013r., ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dotacji w zakresie
rozwoju sportu na 2014r., rozpatrzenie wniosków, zawarcie umów i przelanie
pierwszych transz.
2. Realizacja Uchwały Nr X/85/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia
2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 2011r.
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym poprzez przyjęcie wniosków o
przyznanie stypendiów sportowych na 2014 rok. Termin składania wniosków upłynął
w dniu 31 stycznia 2014r. Wpłynęło 11 wniosków dla zawodników: Agnieszki
Borowskiej, Andrzeja Rogiewicza – reprezentujących LKS ZANTYR, Jarosława

14

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

Biskupa, Daniela Wieliczko, Kacpra Orlińskiego, Filipa Fehlau, Kamila
Jesionkowskiego i Michała Kozłowskiego – reprezentujących MLKS VICTORIA oraz
Cypriana Korintha, Jakuba Cysewskiego i Emilii Wlazińskiej – reprezentujących UKS
SOKOLIK.
3. Realizacja Uchwały Nr XXV/239/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada
2012r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2013”, poprzez przyjecie sprawozdań z realizacji zadań, na które przyznano
dotacje.
4. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 poprzez
złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Departamencie
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ankiet monitorujących projekty:
1) „Integrowanie poprzez wspólne haftowanie – cykl warsztatów integrujących
lokalne społeczeństwo”,
2) „Oby nam się lepiej żyło – cykl warsztatów aktywizujących i integrujących
lokalne społeczeństwo”,
3) „Promowanie społeczno-kulturalnej aktywności mieszkańców poprzez
doposażenie świetlic wiejskich oraz organizacje zajęć w czasie ferii zimowych”.

Sprawozdanie Sztumskiego Centrum Kultury
01.01. środa
Nowy Rok
02.01. czwartek
* 13.00 : zajęcia muzyczne
03.01. piątek
* 18.00 kino: „Kamerdyner”
* 14.30 – 16.00 : zajęcia teatralne
04.01. sobota
* 18.00 kino: „Kamerdyner”
05.01. niedziela
* 18.00 kino: „Kamerdyner”
06.01. poniedziałek
Święto Trzech Króli
07.01. wtorek
* 18.00 DKF: „Miłość”
* 16.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
* 19.00 – 21.00 : zajęcia teatralne
* 16.00: joga UTW
08.01. środa
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 14.00 : zajęcia muzyczne: gra na gitarze
* 15.00 – 18.30 : zajęcia taneczne
* przegląd projektorów i nagłośnienia (sala kinowa)
09.01. czwartek
* 13.00 : zajęcia muzyczne
* 17.00 – 18.30 : zajęcia taneczne
* 15.00 : warsztaty Klubu Plastyka
* 18.00 – 20.00 : zajęcia teatralne
* 16.00: warsztaty z rękodzieła UTW
* 10.00: Cała Polska Czyta Dzieciom
* 10.00-13.00: Armadio pokaz
* 12.30 : próba przedszkole
10.01. piątek
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* 18.00 kino: „Największy z cudów”
* 14.30 – 16.00 : zajęcia teatralne
* 17.00 : spotkanie z teatrem i żywym słowem UTW
* 17.00 : brydż
* 10.00 – 14.00 : MGOPS
* 17.00 : brydż
11.01. sobota
* 18.00 kino: „Największy z cudów”
* 9.00 : Zajęcia muzyczne
* Grand Prix – biegi
* 16.00 : seans zbiorowy „Największy z cudów”
* Sztumskie Pole- zabawa karnawałowa
12.01. niedziela
XXII Finał Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
13.01. poniedziałek
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 15.00 – 20.00 : zajęcia taneczne
* 17.00 warsztaty ruchowe UTW
14.01. wtorek
* 16.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
* 19.00 – 21.00 : zajęcia teatralne
15.01. środa
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 14.00 : zajęcia muzyczne: gra na gitarze
* 16.00 – 18.30 : tańce
* 16.00: warsztaty na temat technik relaksacji UTW
* 18.30 – 20.30 : tańce ludowe
16.01. czwartek
* 13.00 : zajęcia muzyczne
* 17.00 – 18.30 : zajęcia taneczne
* 18.00 – 20.00 : zajęcia teatralne
17.01. piątek
* 18.00 kino: „Hobbit”
* 14.30 – 16.00 : zajęcia teatralne
* 8.00 : seans zbiorowy „Hobbit”
18.01. sobota
* 18.00 kino: „Hobbit”
* 9.00 : Zajęcia muzyczne
19.01. niedziela
* 18.00 kino: „Hobbit”
* 9.00-16.30: rozgrywki szachowe
20.01. poniedziałek
* 17.00 : warsztaty ruchowe UTW
* 12.00-13.00 : Zabawa integracyjna dla dzieci
* 15.00 – 17.00 : warsztaty teatralne, grupa podstawowa
* 13.00-19.30: Woolstar pokaz
* 13.00 : otwarte warsztaty teatralne
21.01. wtorek
* 18.00 DKF „Bestie z południowych krain”
* 16.00: joga UTW
* 12.00-13.00 – Zajęcia plastyczno-techniczne- Kartki na Dzień Babci i Dziadka (biblioteka dziecięca)
* 14.00 – Spotkanie z japońską bajką (biblioteka dziecięca)
* 15.00: otwarte warsztaty plastyczne
* Sztumska Wieś- zabawa karnawałowa
22.01. środa
* 12.00-13.00 : Karaoke - każdy śpiewać może (biblioteka dziecięca)
* 11.00 – 14.00 : otwarte warsztaty gitarowe
* 15.00 – 17.00 : warsztaty teatralne, grupa podstawowa
* 17.00 – 19.00 : otwarte warsztaty teatralne
* 13.00 : otwarte warsztaty teatralne
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* 16.00 : Bal Przebierańców
23.01. czwartek
* 12.00-13.00 – W Bajkowej Krainie – poranek literacki (biblioteka dziecięca)
* 17.00: wystawa fotografii studentów UTW
* 10.00 – 14.00 :otwarte warsztaty wokalne
24.01. piątek
* 17.00 : spotkanie z teatrem i żywym słowem UTW
* 12.00-13.00 – Ferie z filmem (biblioteka dziecięca)
* Noworoczne Spotkanie Burmistrza : Operetka
* 15.00 – 17.00 : otwarte warsztaty teatralne
25.01. sobota
* 16.00 kino: „Skubani”
* 9.00 : Zajęcia muzyczne
26.01. niedziela
* 16.00 kino: „Skubani”
27.01. poniedziałek
* 16.00 : kino „Skubani”
* 17.00 warsztaty ruchowe UTW
* 12.00-13.00 : Origami płaskie – sztuka tworzenia obrazów (biblioteka dziecięca)
* 14.00-15.00 : Promag pokaz
* 13.00 : otwarte warsztaty teatralne
* 15.00 – 17.00 : otwarte warsztaty teatralne
* 10.00 – 17.00 : warsztaty taneczne dla grup stałych
28.01. wtorek
* 16.00: warsztaty muzyczne dla UTW
* 12.00-13.00 : Poznajemy nasz świat (biblioteka dziecięca)
* 10.00 – 17.00 : warsztaty taneczne dla grup stałych
29.01. środa
* 16.00: warsztaty na temat technik relaksacji UTW
* 12.00-13.00 : Gry towarzyskie - Trivia Pursuit, gry planszowe (biblioteka dziecięca)
* 17.00-20.30: Lama Gold pokaz
* 13.00 : otwarte warsztaty teatralne
* 15.00 – 17.00 : otwarte warsztaty teatralne
* 10.00 – 17.00 : warsztaty taneczne dla grup stałych
30.01. czwartek
* 16.00: warsztaty rękodzieła dla UTW
* 12.00-13.00 : Quilling – papieroplastyka (biblioteka dziecięca)
* 10.00 – 12.00 : otwarte warsztaty taneczne
31.01. piątek
* 18.00 kino: „Pod mocnym aniołem”
* 12.00-13.00 – Ferie z filmem (biblioteka dziecięca)
* 10.00 : spektakl teatralny „Pan Twardowski”
01.02. sobota
* 18.00 : seans filmu „Pod Mocnym Aniołem”
* Postolin zabawa karnawałowa
02.02. niedziela
* 18.00 : seans filmu „Pod Mocnym Aniołem”
03.02. poniedziałek
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 15.00 – 20.00 : zajęcia taneczne
* 15.30 : Koło Emerytów i Rencistów ZK
04.02. wtorek
* 16.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
05.02. środa
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 14.00 : zajęcia muzyczne: gra na gitarze
* 16.00 – 18.30 : tańce
06.02. czwartek
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
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* 13.00 : zajęcia muzyczne
* 17.00 – 18.30 : zajęcia taneczne
* 10.00 : Cała Polska Czyta Dzieciom
* 9.00 – 11.00 : zabawa przedszkole
* 14.00 : warsztaty z j. angielskiego UTW
07.02. piątek
* 18.00: seans filmu „Wilk z Wall Street”
* 14.30 – 16.00 : zajęcia teatralne
* 17.00 : otwarcie wystawy Zenona Nastałego
08.02. sobota
* 18.00: seans filmu „Wilk z Wall Street”
* 12.00 – 14.00 : Pionkolandia
09.02. niedziela
* 18.00: seans filmu „Wilk z Wall Street”
10.02. poniedziałek
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 15.00 – 20.00 : zajęcia taneczne
* 16.00 : warsztaty muzyczne UTW
11.02. wtorek
* 18.00: DKF „Płynące wieżowce”
* 16.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
* 15.30 : joga UTW
12.02. środa
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne + próba generalna
* 14.00 : zajęcia muzyczne: gra na gitarze
* 16.00 – 18.30 : tańce
* 10.00 – 11.30 : przedszkole sala taneczna
* 17.00 : podsumowanie semestru UTW
13.02. czwartek
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 13.00 : zajęcia muzyczne
* 15.00 – 17.00 : zajęcia taneczne
* 18.00 : Kabaret z Konopi
14.02. piątek
* 16.00: seans filmu „Robaczki z zaginionej krainy”
* 18.00: seans filmu „Wkręceni”
* 14.30 – 16.00 : zajęcia teatralne
* 17.00 : spotkanie z teatrem UTW
15.02. sobota
* 16.00: seans filmu „Robaczki z zaginionej krainy”
* 18.00: seans filmu „Wkręceni”
* Grand Prix
16.02. niedziela
* 16.00: seans filmu „Robaczki z zaginionej krainy”
* 18.00: seans filmu „Wkręceni”
17.02. poniedziałek
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 18.00 : Spektakl Carpe Diem
* 15.00 – 20.00 : zajęcia taneczne
* 10.00: Młodzieżowa Rada Gminy
* 9.45 : LO spektakl
18.02. wtorek
* 16.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
* 16.00 – 17.00 : joga
19.02. środa
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 14.00 : zajęcia muzyczne: gra na gitarze
* 16.00 – 18.30 : tańce
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* 10.00 – 11.30 : przedszkole sala taneczna
* 16.00 : „Teoria a praktyka relaksacji” UTW wykład
20.02. czwartek
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 13.00 : zajęcia muzyczne
* 17.00 – 18.30 : zajęcia taneczne
* 16.00 : warsztaty rękodzieła UTW
21.02. piątek
* 18.00 : seans filmu „RoboCop”
* 14.30 – 16.00 : zajęcia teatralne
22.02. sobota
* 18.00 : seans filmu „RoboCop”
23.02. niedziela
* 18.00 : seans filmu „RoboCop”
24.02. poniedziałek
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 15.00 – 20.00 : zajęcia taneczne
25.02. wtorek
* 18.00 : DKF „Nimfomanka”
* 16.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
* 16.00 – 17.00 : joga
26.02. środa
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 14.00 : zajęcia muzyczne: gra na gitarze
* 16.00 – 18.30 : tańce
* 10.00 – 11.30 : przedszkole sala taneczna
* 16.00 : „Teoria a praktyka relaksacji” UTW wykład
27.02. czwartek
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 13.00 : zajęcia muzyczne
* 17.00 – 18.30 : zajęcia taneczne
* 16.00 : warsztaty rękodzieła UTW
28.02. piątek
* 18.00 : seans filmu „American Hustle”
* 14.30 – 16.00 : zajęcia teatralne
* 14.00 – 15.00 – pożegnanie przed wyjazdem na Antarktydę Bartka Mazerskiego
* 17.00 : spotkanie z teatrem UTW
* 21.00 : koncert EJ PI EJ, Zdunek i Marienburg
01.03. sobota
* 18.00 : seans filmu „American Hustle”
02.03. niedziela
* 18.00 : seans filmu „American Hustle”
* 15.30 wyjazd studentów UTW na spektakl do teatru do Elbląga
03.03. poniedziałek
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 15.00 – 20.00 : zajęcia taneczne
04.03. wtorek
* 16.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
05.03. środa
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 14.00 : zajęcia muzyczne: gra na gitarze
* 16.00 – 18.30 : tańce
06.03. czwartek
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 13.00 : zajęcia muzyczne
* 17.00 – 18.30 : zajęcia taneczne
* 14.00 : warsztaty z j. angielskiego UTW
07.03. piątek
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* 18.00: seans filmu „Jack Strong”
* 14.30 – 16.00 : zajęcia teatralne
08.03. sobota
* 16.30 – wyjazd kobiet aktywnych do teatru do Elbląga
* 18.00: seans filmu „Jack Strong”

Burmistrz Sztum
Leszek Tabor
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