INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XLI sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 30 maja 2014 roku

29 kwietnia br. gościliśmy w naszym mieście Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego. Prezydent został bardzo ciepło przywitany przez
mieszkańców pod pomnikiem Rodła oraz na Placu Wolności. Po spotkaniu z
mieszkańcami Prezydent uczestniczył w spotkaniu w Zamku Sztumskim
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji
9 projektów uchwał
Ponadto w okresie międzysesyjnym podjąłem decyzje, zarządzenia i rozstrzygnięcia w
następujących sprawach:
I. W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, PODJĄŁEM ZARZĄDZENIA W
SPRAWIE:
Zmian w budżecie gminy na 2014 rok w związku z:
I. Zmniejszeniem planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność” na podstawie
pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.
3111.47.2.2014.KW2 z dnia 25.04.2014 r. i załącznika do decyzji Wojewody
Pomorskiego nr 42/47/2014 z dnia 25.04.2014r. zwiększającego dotację celową na
2014 rok o kwotę 455.357 zł (§2010), przeznaczone 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 gminy za pierwszy okres płatniczy 2014r.
2) 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa” rozdz. 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” o kwotę
16.040 zł na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz o kwotę
16.114 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych:
1) związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.980 zł,
2) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.134 zł
oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł,
z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.
3) 852 „Pomoc społeczna” rozdz.:
a) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.66.1.2014KW z dnia 09.04.2014 r.
decyzją Wojewody Pomorskiego nr 30/66/2014 z dnia 09.04.2014r. zwiększono
plan dotacji na 2014 rok w kwocie 4.434 zł (§2010). Środki pochodzą z rezerwy
celowej budżetu państwa (poz. 24) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych
dodatków energetycznych za II kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych
energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy
w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10.04.1997r.Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.) na §3110 kwotę 4.347 zł i
na § 4210 kwotę 87 zł,
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b) 85219„Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.59.2014MSz z dnia 17.04.2014 r. i
załącznika nr 1 do Decyzji Nr 35/59/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia
16.04.2014 r. zwiększono plan dotacji na 2014 rok z rezerwy celowej budżetu
państwa (poz.25) o kwotę 1.000 zł (§2010) z przeznaczeniem na wypłacenie
wynagrodzenia za sprawowanie opieki (§3030), 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,
ze zm.)
c) 85295 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku:
1. Nr FB-I.3111.52.2014.MSz2 z dnia 02.04.2014 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 22.1/52/2014 z dnia 2.04.2014r. zwiększono plan dotacji z
rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) na 2014 rok
w kwocie 66.500 zł
(§2010) z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 200 zł
osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania
osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr
230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienionym uchwałą Nr
29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014r.( na §3110 kwotę 64.400 zł i na
§4210 kwotę 2.100 zł),
2. Nr FB-I.3111.72.2014MSz z dnia 16.04.2014 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 36/72/2014 z dnia 16.04.2014r. zwiększono plan dotacji na
2014 rok w kwocie 412 zł (§2010), z przeznaczeniem na wypłatę pomocy
finansowej wraz z kosztami obsługi w ramach realizacji rządowego programu
wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego stanowiące
zobowiązania skarbu państwa za lata 2011-2013 (na §3110 kwotę 400 zł i na
§4210 kwotę 12 zł).
4) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla
uczniów” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr
FB-I.3111.44.2014 z dnia 02.04.2014 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
25/44/2014 z dnia 02.04.2014r. zwiększono plan dotacji na 2014 rok w kwocie
148.000 zł (§2030). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 26)
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 kwotę 141.000 zł i (§3260 kwotę 7.000 zł).
II. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej kwotę 27.900 zł do
działu:
1) 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”
kwotę 8.900 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania
turystycznego Wzgórza Zamkowego w Sztumie na Pomorski Park Historii i Kultury,
2) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała
działalność” kwotę 8.600 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań w związku ze zwiększonym zakresem prac
porządkowych na terenie miasta i gminy Sztum
3) 926 „Kultura fizyczna” rozdz.:
a) 92601 „Obiekty sportowe” kwotę 2.000 zł na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na
remont ogrodzenia przy boisku miejskim w Sztumie i wymianę drzwi
wejściowych w pomieszczeniu socjalnym na boisku wiejskim w Postolinie,
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b) 92695 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność” kwotę 5.100 zł na
wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych na stypendia dla
sportowców
III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między grupami w dziale:
1) 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu
terytorialnego” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych z wydatków
związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §4210) kwotę 830 zł na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4170 kwotę 700 zł i na §4110 kwotę
130 zł ) z przeznaczeniem na promocją Miasta i Gminy Sztum podczas konnej
wyprawy do Watykanu,
2) 852 „Pomoc społeczna” z rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”
z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań kwotę 27 zł (z §4210) do rozdz. 85216 „Zasiłki stale” na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na
§4610) na sfinansowanie opłat komorniczych
IV. Ponadto przygotowałem sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Sztum za rok 2013,
które będzie przedmiotem najbliższych posiedzeń komisji Rady Miejskiej i obrad sesji Rady

II. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU:
Zamówienia publiczne
1. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi na:
1) roboty budowlane - 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. Przetarg został ogłoszony w dniu
11.03.2014r., wpłynęły 3 oferty, przetarg wygrał: Zakład Energetyczno Budowlany
„ENERGOBUD” Zbigniew Szafrański ze Sztumu, cena wybranej oferty: 99 999,98zł.
2) Remont dróg gminnych z wykorzystaniem płyt typu Yumbo na terenie Gminy Sztum.
Przetarg został ogłoszony w dniu 24.03.2014r., wpłynęło 8 ofert, przetarg wygrała:
Marianna Kędziora i Marek Kędziora Tereny Zielone Sp. jawna - Mareza Kwidzyn,
cena wybranej oferty: 1 345 728,48zł.
3) roboty budowlane - Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą
techniczną w obszarze ulicy Słonecznej oraz część ulic Ogrodowa i Wiejska w
Sztumie. Przetarg został ogłoszony w dniu 08.04.2014r., wpłynęło 7 ofert, przetarg
wygrało EL-DRO Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych Sp. z o.o. z
Grudziądza, cena wybranej oferty: 1 784 719,64zł.
4) roboty budowlane - Modernizacja mostu nad kanałem Uśnickim w m. Uśnice gmina
Sztum. Przetarg został ogłoszony w dniu 17.04.2014r., wpłynęło 7 ofert, przetarg
wygrał Adam Humienny INWESTYCJA z Grabowca, cena wybranej oferty: 268
867,90zł
5) Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sztum. Przetarg został
ogłoszony w dniu 23.04.2014r., wpłynęły 3
oferty,
przetarg wygrało
KONSORCJUM: TOSIA Sp. z o.o. – Lider z Dzierzgonia i Bazalt Sp. z o.o. Partner, z
Waplewa Wielkiego, cena wybranej oferty: 133 701,00zł.
6) Utrzymanie i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych w mieście Sztum
- część III. Przetarg został ogłoszony w dniu 24.04.2014r., wpłynęła 1 oferta,
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przetarg wygrał Bogusław Albinowski TERRA z Gubina, cena wybranej oferty: 46
472,40zł.
7) Pełnienie
nadzoru
inwestorskiego
przy realizacji
roboty budowlanej
pn. Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną
w obszarze ulicy Słonecznej oraz części ulic Ogrodowa i Wiejska w Sztumie. Przetarg
został ogłoszony w dniu 30.04.2014r., wpłynęło 7 ofert, przetarg wygrał Patryk
Schultz - Biuro Projektów Drogowych z Grudziądza, cena wybranej oferty:
13 530,00zł.
Zadania w toku realizacji:
1. Trwają prace projektowe nad opracowaniem następujących dokumentacji
projektowych:
1.1. na „Przebudowę dróg osiedlowych w Sztumie m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze,
Kwiatowa, Radosna i Wiejska”.
Projektant przekazał pierwszą część dokumentacji projektowej obejmującej ul. Słoneczną.
Termin zakończenia prac projektowych mija 31 maja 2014 r.
1.2. na „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie –
ETAP II”
Projektant jest na etapie uzgadniania dokumentacji. Termin zakończenia prac projektowych
mija 30 czerwca 2014 r.
1.3. na „Budowę ciągu komunikacyjnego wzdłuż linii brzegowej Jeziora Barlewickiego przy
terenie targowiska miejskiego w Sztumie”
W dniu 18.03.2014r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji dla zadania, na
kwotę 5 781,00 zł. Projektant złożył dokumentacje do Starostwa Powiatowego w celu
otrzymania pozwolenia na budowę.
1.4. na 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 przesunięto do 31.05.2014 r. Wykonawca jest w trakcie
opracowywania audytu.
2. Zostały zakończone prace nad dokumentacją projektową:
2.1. na „Rozbudowę ścieżki pieszo-rowerowej z mała architektura wzdłuż linii brzegowej
Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul. Jagiełły w Sztumie do
ul. Kwidzyńskiej.
Dokumentacja projektowa została zakończona i przekazana Zamawiającemu.
Wartość kosztorysowa wynosi 638 949,96zł.
2.2. na doposażenie istniejącego terenu rekreacyjnego przy Dworku Żeromskiego w nowe
urządzenia fitness
Dokumentacja została wykonana w terminie,
Wartość kosztorysowa wynosi 48 668,66zł.
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3. Budowa świetlicy wiejskiej w Białej Górze i remont dwóch boisk sportowych
w miejscowości Biała Góra.
W dniu 06.05.2014r. odbył się trzeci odbiór częściowy inwestycji, po wykonaniu 80%
wartości zadania.
Termin zakończenia robót budowlanych został zmieniony z daty 30.04.2014 na 21.05.2014r.
Roboty budowlane są na ukończeniu.
Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 3 tys. euro
w formie zapytania ofertowego skierowanego do 3 Wykonawców na dostawę
wraz z montażem wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Białej Górze.
Dostawę zrealizuje Przedsiębiorstwo Prywatne „RONDO” – Ewa Szmaglińska z Kwidzyna
za kwotę 10 824zł.
Planowane jest zamówienie uzupełniające na wykonanie dodatkowych piłkochwytów
od strony kościoła, zamówienie zostanie wszczęte po uzyskaniu ze Starostwa Powiatowego
w Sztumie braku sprzeciwu na realizacje robót (zgłoszenie robót budowlanych).
4. Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie 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.
Wykonawca zgłosił roboty do odbioru częściowego, planowany odbiór I dekada czerwca
2014r. Termin zakończenia inwestycji - do 14 październik 2014r.
5. Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz
z przyległymi murami.
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 końca maja 2014r. Prace przebiegają sprawnie. W dniu 30 kwietnia 2014 r.
przeprowadzono drugi odbiór częściowy zadania.
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III
Wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Budownictwa „ALFA” sp. z o.o.
z Kwidzyna oraz Biuro Techniczne „EKO-WOD” Michał Rajkiewicz z Elbląga przekazali
w dniu 15 kwietnia 2014 r. dokumentację projektową oraz w dniu 22.04.2014 r. przejęli teren
budowy. Roboty budowlane w toku.
Planujemy udzielić zamówienie uzupełniające na dodatkową przepompownie przydomową
w systemie zaprojektuj i wybuduj, wysłano zaproszenie do Wykonawcy o złożenie wstępnej
oferty cenowej.
7. Urządzenia fitness.
Wysłano zapytanie ofertowe do Wykonawcy, termin złożenia oferty upływa w dniu
29.05.2014r. Planowany termin podpisania umowy na roboty to I dekada czerwca 2014,
termin wykonania robót ustalono na 30 dni od podpisania umowy.
8. Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na działce nr.3 obr. III m. Sztum wraz z
budową zejścia do Jeziora Szumskiego i budową pomostu pływającego
Podpisano w dniu 14.04. 2014 r. umowę na roboty budowlane z Przedsiębiorstwem
Usługowo – Handlowym BUD-EKO z Kwidzyna za cenę brutto 115 440,00 zł,
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termin wykonania robót ustalono do 14.07.2014 r. Nadzór inwestorski sprawuje Janusz
Winnicki Biuro Usług Projektowych ALTRIS s.c. z Kwidzyna (koszt usługi 4 920zł).
9. Rozbiórka budynków gospodarczych i muru przy ul. Reja w Sztumie
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Budownictwa „TOM”
Tomasz Nabożny z Otłowca za cenę brutto 42 800zł, termin wykonania ustalono
do 30 maja 2014 r. Roboty rozbiórkowe zostały zakończone.
Nadzór inwestorski sprawuje Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe PROJEKT Jerzy
Tomków z Kwidzyna (koszt usługi 1 200zł).
Odbiory i przeglądy gwarancyjne.
1) W dniu 14.05.2014r. przeprowadzono przegląd ostateczny dla Budowy monitoringu
wizyjnego dla centrum miasta Sztum oraz bulwaru nad Jeziorem Sztumskim, nie
stwierdzono wad i usterek.
2) W dniu 28.05. 2014r. odbędzie się przegląd gwarancyjny Pasażu handlowego.
3) W dniu 30.05.2014r. odbędzie się przegląd gwarancyjny Bulwaru i Centrum miasta.

III.

W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I SPRAW
OBYWATELSKICH
1) Wykonano prace 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.
2) Trwają roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu na plac zabaw przy
ulicy Chełmińskiej w Sztumie. Podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń
zabawowych.
3) Podpisano umowę na przygotowanie kompleksowego audytu ( ekspertyzy, analizy,
opinie) oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy.
4) Podpisano umowę na modernizację dróg gminnych płytami jumbo, prace rozpoczęto
w dniu 16 maja 2014 r.
5) Trwają prace przygotowawcze związane z przetargiem na modernizację ulicy
Reymonta w Czerninie.
6) Podpisano umowę na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych
o
nawierzchni bitumicznej
7) Wznowiono postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy
turbiny wiatrowej w Koślince.
8) Wydano 2 decyzje na uzgodnienie dokumentacji przebiegu inwestycji w zakresie:
budowy kanalizacji, linii energetycznej, sieci gazowej.
9) Zostały wydane 3 decyzje dotyczące zjazdu z dróg gminnych.
10) Wydano 2 decyzję na zajęcie pasa drogowego.
11) Od dnia 04.04.2014 roku do dnia 27.05.2014 roku dokonano do Centralnej Ewidencji
działalności gospodarczej 99 wpisów w tym: 21 wpisów o rozpoczęcia działalności,
6 wpisów zakończenia działalności, pozostałe 72 wpisy dotyczą wznowienia, zmian
wpisu, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
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12) W ramach Programu Ochrony Zwierząt przeprowadzono w miesiącu kwietniu zbiórkę
ręczników, koców oraz karmy dla bezpańskich zwierząt ze Szkoły Podstawowej w
Czerninie.
13) W ramach zadania „ Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z
terenu miasta i gminy Sztum, wydatkowano kwotę 528,00 złotych.
14) Prowadzonych jest 6 postępowań dotyczących wydania decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych.
15) Wydano 4 decyzje administracyjne na usuwanie zadrzewień.
16) Prowadzonych jest 8 postępowań administracyjnych w sprawie wycinki zadrzewień z
terenów prywatnych.
17) Wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla skupu złomu przy ul. Jagiełły w Sztumie. Inwestor oczekuje na
zezwolenie od Starostwa Powiatowego na prowadzenie tego typu działalności.
18) Wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla przetwarzania odpadów m.in. „po celulozowych” na materiał
rekultywacyjny na terenie SKR w Sztumie.
19) Pozyskano ponad 60 tys. zł. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na V edycję unieszkodliwiania azbestu. Trwają
prace związane z podpisaniem umowy dotacji.
20) Rozliczenie kwalifikacji wojskowej: na 159 wezwanych poborowych stawiło się 112
osób. Pozostałe osoby zostaną wezwane w przyszłorocznym poborze.
21) Trwa obsługa systemu w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu
zamieszkałych nieruchomości : złożono 13 deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami, złożono 2 oświadczenia o nie zamieszkiwaniu na terenie
swojej posesji.
22) W ramach obsługi dotyczącej gospodarowania odpadami z terenów nieruchomości
przez okres ostatnich 4 m-cy PWiK odebrał 535,25 ton zmieszanych odpadów
komunalnych , 62,62 ton szkła, 23,31 ton papieru oraz 37,81 ton plastiku.
23) W związku z niezłożeniem deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wydano 11 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
24) W wyniku kontroli przeprowadzonych przez podmiot odbierający odpady komunalne
zgłoszono kilka przypadków złej segregacji. Wysłano 18 ostrzeżeń informujących
właścicieli, że zgodnie ze złożoną deklaracją, odpady powinny być gromadzone w
sposób selektywny w oddzielnych pojemnikach dla każdej frakcji. Gromadzenie
odpadów komunalnych niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w
mieście i gminie Sztum, naraża nas na konsekwencje wynikające z ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie
IV. W
ZAKRESIE
REFERATU
PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO,
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I MAJĄTKU
1.. Dnia 17.04.2014 r. podpisano umowę ze Studiem Architektonicznym Archecon z
Krakowa, na opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego Wzgórza
Zamkowego w Sztumie na Pomorski Park Historii i Kultury. Profesor Andrzej Kadłuczka
reprezentujący studio architektoniczne brał udział w pracach projektowych muzeum w
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krakowskich sukiennicach. W ramach zawartej umowy dnia 21 maja odbyło się spotkanie
Wykonawcy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku, w celu uzgodnienia
wstępnej koncepcji zagospodarowania Wzgórza. Koncepcja została zaopiniowana
pozytywnie, a 28 maja koncepcja ta była przedmiotem obrad miejsko-gminnej komisji
architektoniczno-urbanistycznej.
2.. Dnia 11.04.2014r. została zawarta umowa z Zakładem Badań Nieniszczących z Krakowa,
reprezentowanym przez pana Wiesława Nawrockiego. W ramach umowy Wykonawca
pod koniec kwietnia wykonał nieinwazyjne badanie georadarowe na terenie Wzgórza
Zamkowego w Sztumie. Celem badania było poszukiwanie podziemnych obiektów, tj.
infrastruktura podziemna, fundamenty po dawnych zabudowaniach, tuneli i innych
obiektów archeologicznych. W wyniku badania wykonawca oznaczył rejony, w których
prawdopodobnie mogą znajdować się fundamenty po nieistniejących już budynkach, w
miejscach które pokrywają się z materiałami źródłowymi uzyskanymi od Konserwatora
Zabytków. Wyniki te dają wskazanie do przeprowadzenia badań archeologicznych.
3.. Dnia 03.04.2014r. do tut. urzędu wpłynęła decyzja pozwolenia na budowę zakładu
produkcyjnego branży spożywczej – palarnia i mieszalnia kawy dla firmy Coffe
Promotion.
4.. Trwają prace związane z partnerstwem w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Malborka. Miasto i Gmina Sztum bierze czynny udział w pracach nad opracowaniem
powstających dokumentów strategicznych, tj. Strategia Rozwoju MOF Malborka 20142020, Studium komunikacyjne MOF Malborka, Studium produktu turystycznego MOF
Malborka.
5.. Trwają prace w ramach estetyzacji miasta Sztum, przy ul. Nowowiejskiego 7-9
polegające na demontażu ogrodzeń i murków. Przy ul. Reja 6 trwa rozbiórka budynków
gospodarczych i muru. W pozostałych miejscach tj., przy ul. Mickiewicza 40 – demontaż
budynków gospodarczych, likwidacja bezumownych ogródków przydomowych i
Kochanowskiego 6-8 trwają rozbiórki budynków gospodarczych oraz likwidacja
bezumownych ogródków przydomowych.
6.. 12.05.2014r. przekazano aportem PWIK-owi sieć wodociągową o długości 3687,5 mb
położoną w Nowej Wsi. Wartość sieci 295.000,00 zł.
7.. 15.04.2014r. przeprowadzono przetarg ograniczony na sprzedaż działek nr 106/12 i
106/14 położonych w Sztumskim Polu z przeznaczeniem na poprawienie warunków
przyległej Nieruchomości. Przetarg wygrał Pan Jacek Wiśniewski zam. w Malborku za
cenę 8 610,00 zł netto.
8.. 22 kwietnia 2014 roku Wojewoda Pomorski wydał pozytywną decyzję pozwolenia na
budowę dla inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej- ul. Baczyńskiego z
drogą krajową Nr 55 celem poprawy stanu bezpieczeństwa i ułatwienia dostępu
komunikacji w centrum Sztumu”.
9.. 29.04.2014r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 372/1 i
372/2 położonych w Sztumskim Polu z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno –
usługową. Termin przetargów 05.06.2014r.. Cena wywoławcza: za działkę nr 372/1 –
54 600,00 zł, za działkę 372/2 – 54 590,00 zł .
10..Zakończono – wydaniem decyzji - osiem kolejnych postępowań w sprawie ustalenia
opłaty adiacenckiej (w wysokości łącznie 6.000) z tytułu podziału nieruchomości w
miejscowościach Barlewice, Biała Góra, Nowa Wieś i w Zajezierzu.
11..Rozpoczęto procedurę wypłaty odszkodowania osobom fizycznym za grunty, które
przeszły z mocy prawa na własność gminy, jak również z postępowania podziałowego
wszczętego z urzędu (Kępina, Sztumskie Pole).
12..Wszczęto 11 postępowań z tytułu podziału nieruchomości, w tym 7 zakończonych
wydaniem decyzji o podziale nieruchomości.
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13..Ponadto wydano:
1) 50 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w Studium i miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
2) 7 zaświadczeń o nadaniu numeru porządkowego budynku
3) 7 decyzji o warunkach zabudowy.
14. Zagospodarowaniem terenu na obszarze 2 ha Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
są zainteresowane następujące firmy: Firma branży spożywczej- palarnia kawy; Firmaprzerób petu na granulat- wytwarzanie energii; Firma produkująca materiały budowlane
o wysokiej izolacyjności. Ponadto duża Firma ze Sztumu podjęła decyzję strategiczną o
budowie 2 fabryk na obszarze 5 ha, jest już ogłoszony przetarg przez PSSE.
15. Na wniosek Wielkopolskiego Funduszu Hipotecznego (..) zostało wszczęte postępowanie
administracyjne na wydanie pozwolenia na budowę galerii handlowo- mieszkalnej przy
ulicy Baczyńskiego w Sztumie.
V. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ :
1. Projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum” – w okresie międzysesyjnym uruchomiono dla
mieszkańców 13 punktów/świetlic dostępu do szerokopasmowego internetu (zainstalowano
sprzęt komputerowy i podłączono internet). Dostarczono sprzęt komputerowy i internet do 30
gospodarstwach domowych – beneficjentów ostatecznych projektu. Wartość zainstalowanego
sprzętu wyniosła 356.554,66 zł, natomiast usługi internetu 64.974,00 zł
.
Świetlice/punkty wyposażone w 79 komputerów wraz z oprogramowaniem i dostępem do
internetu w jednostkach podległych: 35 świetlic wiejskich: (Gronajny, Sztumska Wieś,
Pietrzwałd – tu zastępczo: Postolin, Sztumskie Pole – tu zastępczo siedziba SCK, 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.
2. Projekt pn. „Razem łatwiej – Klub Integracji Społecznej w Sztumie” – złożony w
procedurze konkursowej w ramach Działania 7.2 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji) został pozytywnie rozpatrzony przez DEFS Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku
uzyskując w wyniku oceny merytorycznej 90 pkt. i zajmując 9 miejsce na liście rankingowej.
Całkowita wartość projektu wynosi 130.077,64 zł, w tym dofinansowanie 110.566,00 zł
(85%). Obecnie trwa kompletowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
dofinansowania projektu.
3. Projekt pn. „e-Centrum” - „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów
wiejskich i małomiasteczkowych”. W projekcie uczestniczy 10 osób niepełnosprawnych z
terenu MiG Sztum. W miesiącu kwietniu br. odbyły się warsztaty umiejętności społecznych,
w maju br. spotkanie z radcą prawnym, uruchomiono również e-Centrum w ŚDS w Czerninie.
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, rozpoczęto pracę w środowisku wytypowanych rodzin. Wysokość
zaplanowanego wsparcia na rodzinę w ramach projektu wynosi ponad 30.000 zł.
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5. 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; w okresie międzysesyjnym złożono
uzupełnienia i aktualizację harmonogramu projektu na wniosek instytucji finansującej.
6.
Projekt pn. „Aktywny senior darem serca dla potrzebujących” – realizowany przez
Stowarzyszenie „Dar Serca” jako wnioskodawcę w partnerstwie m. in. z tut. Ośrodkiem
(który merytorycznie pracował nad przygotowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie)
od maja br. Na realizację projektu pozyskaliśmy dotację z MPiPS w kwocie 107.739,00 zł w
ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020.
Projekt przewiduje realizację wielu działań integracyjno-kulturalno-usprawniających itp. na
rzecz 30 seniorów (powyżej 60 r. ż.) z terenu MiG Sztum.
7. Projekt pn. „Nasza Rodzina Wolna Od Przemocy” – złożony został do Ministerstwa
Pracy
i Polityki Społecznej do dofinansowania w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie
jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie”. Wartość projektu: 13.450 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie: 10.760 zł.
8. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2014 - 2022 oraz Program
Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w MiG Sztum na lata 2014 – 2020 –
w okresie międzysesyjnym trwały konsultacje społeczne, tj. zbierano ankiety od
mieszkańców, które będą podstawą do opracowania raportów z tych konsultacji.
9. Wielkanocna zbiórka żywności – prowadzona była w okresie od 21.03.2014 r. do
13.04.2014 r. przez Parafie Św. Anny i Św. Andrzeja Boboli w Sztumie oraz MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przy współpracy wolontariuszy z Zespołu Szkół w
Sztumie, Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach i szkolnych kół Caritas w Gimnazjum
nr 1 w Sztumie. Sklepy biorące udział w akcji to: Netto, Lidl, Biedronka, sklep „U Grażyny”,
sklep Elżbiety Kozłowskiej, sieć sklepów Creo, „U Stacha”, „Żabka”,
„U Mietka”, sklep „Na Parkowym”. Pozyskane dary posłużyły do przygotowania paczek
świątecznych dla 42 rodzin najuboższych.
10. Przeprowadzono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań z
zakresu pomocy społecznej i z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, tj. na
realizację specjalistycznych usług opiekuńczych;, zorganizowanie Wigilii dla samotnych
mieszkańców MiG Sztum; integrację środowiska osób niewidomych oraz emerytów,
rencistów i inwalidów; rehabilitację niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 – w okresie międzysesyjnym zorganizowano
spotkanie inicjatorów powołania Grupy P@T w Sztumie w ramach Programu „Profilaktyka a
Ty”. We współpracy ze SCK, dzięki środkom z GPPiRPA, zorganizowano casting, a
następnie spektakl grupy w Sali kinowej SCK w dniu 30.04.2014 r.. W ramach zadań
GKRPA: monitorowano 24 rodziny dotknięte problemem alkoholowym motywując do
podjęcia leczenia; wystąpiono do biegłych o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia 2
osób; z Punktu Konsultacyjnego „Krokus” skorzystało 48 mieszkańców MiG Sztum; odbyły
się 2 posiedzenia wspólne GKRPA i 12 indywidualnych dyżurów członków GKRPA.
Wybrani specjaliści (3 osoby) rozpoczęli pracę w środowisku z 3 rodzinami dysfunkcyjnymi
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w ramach realizacji nowego zadania wynikającego z GPPiRPA na rok 2014, tj. terapii rodzin
z problemem alkoholowym. Grupa AA „NADZIEJA” obchodziła 20- rocznicę działalności.
12. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęło 14 Niebieskich kart; zwołano 34 grupy robocze w celu
podjęcia działań na rzecz rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy; wystosowano 5
zawiadomień do Prokuratury w Kwidzynie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania
się nad członkiem rodziny; wizytowano 29 rodzin, w których stwierdzono przemoc i/lub
chorobę psychiczną.
13. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia Funduszu Alimentacyjnym – w okresie
międzysesyjnym Ośrodek przyjął ogółem 96 wniosków w tych sprawach, wydano 180 decyzji
administracyjnych. Liczba rodzin uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 188, natomiast
świadczenia rodzinne wypłacane są dla 1175 rodzin.
Z dniem 01.05.2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaś z
dniem 15.05.2014 r. ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, które generalnie
wprowadzają nowe zasady przyznawania wsparcia dla rodziców/osób sprawujących opiekę
nad niepełnosprawnym członkiem rodziny – trwa wprowadzanie przytoczonych rozwiązań
ustawowych w życie, w tym głównie przywracanie prawa do uzyskania utraconej pomocy w
stosunku do ok. 100 osób.
14. W okresie międzysesyjnym wydano 297 decyzji administracyjnych w zakresu świadczeń
pomocy społecznej, 94 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 32 decyzje dot.
dodatku energetycznego. Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało 360 rodzin (875 osób w
rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystało 306 rodzin (1080 osób w rodzinie).
W okresie międzysesyjnym w Ośrodku pojawiło się 16 nowych rodzin, złożonych zostało 235
nowych wniosków. Przeprowadzono ogółem 258 wywiadów środowiskowych, podpisano i
wdrożono 34 nowe kontrakty socjalne. W schroniskach przebywało 12 klientów, W DPS
przebywało 10 mieszkańców MiG Sztum; z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało
26 osób, natomiast w formie specjalistycznych usług opiekuńczych korzystały 2 osoby.
Z posiłków w placówkach oświatowych finansowanych przez Ośrodek w ramach Programu
rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i środków własnych gminy (40%)
korzystało 420 dzieci. Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystało 76 rodzin
(188 osób). Udzielono wsparcia 27 rodzinom w postaci asystenta rodziny (3 asystentów). Z
pobytu w Dziennym Ośrodku Wsparcia korzystało 9 seniorów.
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 18 osób z zaburzeniami
psychicznymi (choroba psychiczna lub niepełnosprawność umysłowa).
16. Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny Para Prezydencka wzięła udział w Gali dla
samorządów pn. „Dobry Klimat dla Rodziny”, którego celem jest upowszechnienie
najlepszych lokalnych rozwiązań sprzyjających rodzicielstwu.
VI. W ZAKRESIE OŚWIATY
1. 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
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W okresie międzysesyjnym:
 realizowano zajęcia pozalekcyjne we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach
objętych projektem,
 realizowano zajęcia indywidualne z pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym,
 trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o płatność za okres od 01.04.2014 r.
– 31.05.2014 r.
 trwają prace związane z rozliczeniem rachunków dot. usługi edukacyjnej
2) 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, korekcyjnokompensacyjnych, 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:
 trwają prace związane z przygotowaniem organizacyjnym do projektu,
 przygotowano postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia pn.: Świadczenie
usług edukacyjnych w ramach projektu pn. Sztumska Akademia Umiejętności czyli
programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum.
3) Realizowano projekt pn.: Mały Mistrz. Projekt jest współfinansowany przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Głównym celem projektu jest zachęcenie dzieci i
młodzieży (uczniów klas I-III szkół podstawowych) do zdobywania nowych
umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej. Do projektu zostały
zgłoszone 3 szkoły, tj: Zespół Szkół w Czerninie, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
oraz Zespół Szkół w Gościszewie. Projekt będzie realizowany w nowym roku
szkolnym 2014/2015.
W okresie międzysesyjnym:
- przygotowano i wysłano zgłoszenie przystąpienia do projektu
2. Bieżąca działalność.
1) Wykonując obowiązki w zakresie dowozu uczniów do szkół zamieszkałych na terenie
Miasta i Gminy Sztum przeprowadzono postępowanie przetargowe pn. Dowóz uczniów
z terenu Miasta i Gminy Sztum do gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum w roku kalendarzowym
2014/2015. Ofertę Pana Mieczysława Falkowskiego uznano za najkorzystniejszą, tym
samym został wykonawcą ww. zamówienia,
2) Wykonując obowiązki w zakresie spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów
przeprowadzono postępowanie egzekucyjne mające na celu przymusowego ściągnięcia
grzywny przez Komornika Skarbowego w Malborku w związku z zaniedbaniem
obowiązku rodziców w sprawie zapewnienia regularnego uczęszczania 2 dzieci na
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3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

zajęcia szkolne,
Trwają prace związane wydaniem decyzji o przyznanie stypendium szkolnego,
Złożono wnioski o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 0,4% rezerwy
Ministra Edukacji Narodowej z tytułu:
- dofinansowania w zakresie wyposażenia sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych
świetlic szkolnych na kwotę 277.626 zł,
- dofinansowania w zakresie wyposażenia pomieszczeń do nauki dla dzieci
sześcioletnich na kwotę 314.568 zł,
Przygotowano sprawozdanie System Informacji Oświatowej wg stanu na 31.03.2014,
Zatwierdzono arkusze organizacji pracy szkół na kolejny rok szkolny,
W dniu 22.05.2014 roku odbyło się posiedzenie komisji zdrowotnej na którym
rozpatrzono 31 wniosków nauczycieli emerytów, którym przyznano pomoc o łącznej
wartości 12.075 zł,
W dniach 23-25 kwietnia odbył się egzamin gimnazjalny klas III,
W ramach współpracy z zespołem badawczym Uniwersytetu Warszawskiego w dniach
29-30 maja przeprowadzono monitoring umiejętności uczniów klas 5 szkół
podstawowych oraz 2 klas gimnazjów. Celem pomiaru było m.in. określenie ciągłości
procesu nauczania począwszy od edukacji wczesnoszkolnej do gimnazjum.
Ponadto przeprowadzono spotkanie z nauczycielami matematyki i przyrody nt. ‘’Nowa
interpretacja wyników znowelizowanych egzaminów gimnazjalnych 2012/2014,

3) Imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) W dniu 04.04.2014 roku w sali SCK odbyła się debata pod nazwą: ‘’Nie tylko wyboryjak aktywnie młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w
demokracji?’’. Debata została zorganizowana w ramach konkursu ‘’Poseł na sejm
dzieci i młodzieży’’,
2) Dnia 10.04.2014 roku uczniowie klas III szkół podstawowych brali udział w
Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty- OPERON,
3) W dniu 17.04.2014 w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie odbył się dzień otwarty dla
dzieci, rodziców i wychowawców przedszkoli rozpoczynających naukę w klasie I w
roku szkolnym 2014/2015,
4) Dnia 29.04.2014 roku odbyło się spotkanie uczniów szkół z terenu Miasta i Gminy
Sztum z Prezydentem RP Panem Bronisławem Komorowskim. Uczniowie wszystkich
szkół brały udział z Panem Prezydentem RP we wspólnym robieniu kotylionów na
„Majówkę”,
5) Dnia 30.04.2014 roku w Gimnazjum nr 1 w Sztumie odbył się Gminny turniej
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. I miejsce w turnieju zajęło Gimnazjum nr 2 w
Czerninie i zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego,
6) Dnia 07.05.2014 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie odbyło się szkolenie
zorganizowane dla nauczycieli z terenu Gminy Sztum pod nazwą ‘’Wyobraźnia
przestrzenna w odniesieniu do kształtowania pojęć geometrycznych’’. Szkolenie
zostało zorganizowane jako jedno z działań gminy zmierzających do poprawy jakości
nauczania matematyki,
7) Dnia 10.05.2014 roku uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II wzięli udział w
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Obchodach Dnia Europy i 10-lecia wstąpienia Polski do UE,
8) 10.05.2014 roku młodzież gimnazjalna uczestniczyła w XV paradzie Schumana w
Warszawie,
9) 10.05.2014 roku uczniowie szkół wzięli udział w obchodach Dnia Europy i
Dziesięciolecia wstąpienia Polski do UE zorganizowanych w Dzierzgoniu. Zadaniem
młodzieży było zaprezentowanie wybranego państwa Unii Europejskiej,
10) 13.05.2014 roku odbył się Gminny etap konkursu historycznego pod nazwa ‘’Polskie
zamki gotyckie’’,
11) 20 maja 2014 roku uczniowie klas III szkół podstawowych brali udział w
Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasisty- ‘’OBUT’’, natomiast
uczniowie klas V brali udział w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności
Matematycznych- ‘’DUMA’’
12) W dniach 18-23 maja 2014 roku Gimnazjum nr 1 w Sztumie gościło u siebie młodzież
zaprzyjaźnionej szkoły w Ritterhude. Grupa nauczycieli i uczniów Gimnazjum nr 1 im.
Jana Pawła II w Sztumie w dniu 20 maja towarzyszyła młodzieży niemieckiej w
wycieczce do muzeum Stutthof, natomiast 21 maja w hali gimnazjum odbył się koncert
przygotowany przez młodzież niemiecką.
13) W dniach od 19-23 maja uczniowie szkół wzięli udział w VI Europejskim Tygodniu
Sportu w ramach których zorganizowano m.in. turniej halowej piłki nożnej, turniej
siatkówki dla gimnazjum, zabawy ruchowe dla klas I-III, turniej szachowy, turniej
tenisa stołowego, turniej piłki ręcznej, rekreacyjny marsz Nordic Walking, zajęcie
fitness w terenie rekreacyjnym na Zajezierzu.
14) W dniu 29.05.2014 roku odbył się wyjazd grupy uczniów z kół przyrodniczych klas IIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie do miasteczka Planeta Energii w ramach
wyróżnienia w konkursie ‘’Planeta Energii’’ ,
15) Publiczne Przedszkole nr 1 w Sztumie im. ‘’Kubusia Puchatka’’ realizowało zadania w
ramach ogólnopolskiego programu Mały Wolontariat. Program składał się zadań pod
nazwą ‘’Poducha dla malucha’’, ‘’Wolontariusz strażnikiem czystości’’ oraz
‘’Dzienniczek Wolontariusza’’. Celem prowadzonych zadań było m.in. tworzenie
poduszek dla chorych dzieci w szpitalach, sprzątanie terenu dookoła przedszkola oraz
tworzenie książki o podejmowanych przez wolontariuszy działaniach,
16) W dniu 23.05.2014 roku Publiczne Przedszkole nr 1 wzięło udział w Ministerialnej
Gali konkursu ‘’Mam 6 lat’’ w Warszawie, w związku z uzyskaniem tytułu laureata
Gali Wojewódzkiej w kategorii „Przyjaźnie z przedszkola do szkoły”,
17) W ramach przedsięwzięcia Klub Ekoludków Publiczne Przedszkole nr 1 w Sztumie
zorganizowało ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Ziemię kochamy, więc o nią
dbamy” oraz przeprowadziło działania w ramach ogólnopolskiej akcji „Listy do Ziemi”
w których celem było pisanie oraz rysowanie listów pod hasłem „Czyste powietrzezdrowy człowiek”.
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”.
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1) Dnia 9 kwietnia 2014r. na konto Miasta i Gminy Sztum wpłynęła kwota 388 886,10
zł w związku z weryfikacją VII wniosku o płatność.
2) W dniu 16 maja 2014r. wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany materiałowej
w zakresie wykonywanych placyków zwanych szachownicami.
3) Obecnie trwają prace nad przygotowywaniem VIII wniosku o płatność, ostateczny
termin złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego upływa dn. 02.06.2014r.
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”. Obecnie trwa
okres trwałości projektu, wynoszący 5 lat od dnia dokonania ostatniej płatności dla
beneficjenta oraz wszystkich partnerów projektu, tj. od 18 marca 2014r.
3. Projekt pn.: „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z
przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu”.
Obecnie trwa okres trwałości projektu, wynoszący 5 lat od dnia 18 grudnia 2013r.
4. Projekt pn.: „Czas na sport czas na zdrowie – przebudowa boisk sportowych w
miejscowości Piekło.”
W dniu 19 maja 2014 roku na konto Gminy Sztum wpłynęły środki w wysokości
106 797,00 zł.
5. Projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Sztum”.
W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania w dniu 13 maja 2014 roku w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego nastąpiło oficjalne przeniesienie praw
własności sieci wodociągowej na mienie PWiK Sp. z o.o.
6. Projekt pn: „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez
zagospodarowanie centrum miejscowości – budowę świetlicy wiejskiej i remont
dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra”.
W dniu 15 maja 2014 roku Gmina Sztum otrzymała pozytywną ocenę postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na realizację niniejszego zadania.
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” .
Trwa weryfikacja postępowania przetargowego przez Urząd Marszałkowski Woj.
Pomorskiego.
8. Projekt pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie”.
Wniosek uzyskał pozytywną ocenę dotyczącą przeprowadzonych w ramach projektu
postępowań przetargowych. Projekt w trakcie realizacji.
9.
Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego
Pola-etap III”.
1) Dnia 7 kwietnia 2014r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego IX wniosek o płatność, dot. wyłącznie przebiegu realizacji projektu.
2) W dniu 30 kwietnia 2014r. wysłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego prawomocne pozwolenia na budowę.
3) Termin ostateczny złożenia X wniosku o płatność przypada na dzień 04.07.2014r.
10. Projekt pn.: Żaba ze Sztumu - wydanie publikacji ukazujących i opisujących walory
Miasta i Gminy Sztum, połączone z zakupem artykułów promocyjnych,
podsumowane organizacją pikniku rodzinno-turystycznego".
Dnia 13 maja 2014r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
podpisana została umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu pn.: „Żaba ze
Sztumu - wydanie publikacji ukazujących i opisujących walory Miasta i Gminy Sztum,
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połączone z zakupem artykułów promocyjnych, podsumowane organizacją pikniku
rodzinno- turystycznego” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2014r. W ramach
projektu pn: „Żaba ze Sztumu - wydanie publikacji ukazujących i opisujących walory
Miasta i Gminy Sztum, połączone z zakupem artykułów promocyjnych, podsumowane
organizacją pikniku rodzinno- turystyczno” planuje się m.in.: wydanie publikacji i
mapek z przeznaczeniem dla dzieci, opisujących walory przyrodnicze, historyczne i
turystyczne Dolnego Powiśla oraz organizację pikniku turystyczno-rodzinnego. Celem
projektu jest przywrócenie świadomości historycznej, kulturowej i przyrodniczej
mieszkańców szczególnie wśród dzieci oraz umożliwienie promocji Ziemi Sztumskiej.
Koszty kwalifikowane projektu wyniosą 28 842,61 zł, projekt otrzyma dofinansowanie w
wysokości 23 074,08 zł.
11. Projekt pn.: „Turystyczny Sztum na Szlaku Zamków Gotyckich”.
W dniu 13 maja 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
podpisana została umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu pn.: "Turystyczny
Sztum na Szlaku Zamków Gotyckich" realizowanego w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2014r.
Celem projektu jest rozwój turystyki na terenie Gminy Sztum, przedstawienie turystom
i mieszkańcom informacji na temat lokalnych atrakcji turystycznych i kulturalnych
poprzez opracowanie logo turystycznego Sztumu na Szlaku Zamków Gotyckich, wydanie
publikacji promujących lokalne atrakcje turystyczne, które zawierać będą
nowoopracowane logo. Koszty kwalifikowane projektu wyniosą 15 332,63 zł, projekt
otrzyma dofinansowanie w wysokości 12 266,10 zł.
12. 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” .
Trwa weryfikacja złożonego w dniu 25 listopada 2013r. w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego wniosku o płatność na kwotę 8 535,43 zł. Koszty
kwalifikowane projektu wynoszą 12 193,48 zł.
13. Projekt pn.: „Questy - poszerzenie oferty turystycznej i zwiększenie atrakcyjności
turystycznej Miasta i Gminy Sztum w oparciu o innowacyjne formy rozwoju
turystyki”.
W dniu 29 maja 2014r. dostarczono do siedziby Lokalnej Grupy Działania w Dzierzgoniu
wniosek o przyznanie pomocy dla projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. W projekcie planuje się opracowanie 5 questów na terenie
Miasta i Gminy Sztum oraz zakup materiałów promocyjnych. Celem projektu jest
przywrócenie świadomości historycznej, kulturowej i przyrodniczej mieszkańców,
umożliwienie promocji Ziemi Sztumskiej oraz poszerzenia oferty turystycznej i
zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Sztum poprzez stworzenie
innowacyjnej formy rozwoju turystyki.
14. Projekt pn.: „Gmina Sztum w obiektywie”.
W dniu 29 maja 2014r. dostarczono do siedziby Lokalnej Grupy Działania w Dzierzgoniu
wniosek o przyznanie pomocy dla projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. W projekcie zaplanowano zorganizowanie konkursu
fotograficznego „Gmina Sztum w obiektywie” oraz cyklu wystaw plenerowych na
Placu Wolności w Sztumie.
15. Projekt pn. „Opracowanie dokumentacji techniczno – projektowej systemu
instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu
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16.

17.

18.

19.

20.

Sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w
regionie Dolnego Powiśla” .
Projekt w trakcie realizacji.
Projekt 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).
W ramach projektu powstała Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Malborka oraz Studium uruchomienia całorocznego produktu turystycznego Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Malborka na szlaku dziedzictwa kulturalnego Polskich Zamków
Gotyckich.
Obecnie trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy na przygotowanie i opracowanie
„Studium komunikacyjnego poprawy dostępności miast powiatowych oraz przestrzeni
publiczny (ścieżki rowerowe) w ramach MOF Malborka”. Planowany termin zakończenia
Studium - do dn. 29.08.2014r.
Trwają prace nad realizacją cyklu 8 odcinków programu pn. „Z Żuław i Powiśla”.
Audycja realizowana jest przez Telewizję Gdańsk oraz miasta: Sztum, Malbork,
Kwidzyn i Nowy Staw.
Dn. 18.04.2014r. odbyło się w Muzeum Zamkowym w Malborku III spotkanie
negocjacyjne Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego (ZPT) dla Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Malborka z Zespołem Negocjacyjnym Samorządu
Województwa Pomorskiego. W związku z przygotowaniami do kolejnej rundy negocjacji
odbyły się w dniach 08, 13 i 14 maja br. spotkania w poszczególnych departamentach z
kierownikami RPS-ów. Termin kolejnej rundy negocjacji, tj. IV spotkania
negocjacyjnego w chwili obecnej nie jest ustalony.
W dniach 02-04.05.2014r. zorganizowano pobyt 5 osobowej delegacji zagranicznej z
miast partnerskich, tj. z Val de Reuil (Francja) i Ritterhude (Niemcy).
Przyjazd delegacji był związany z obchodami Święta 3-go Maja oraz z udziałem w dn.
03.05. br. uczestników delegacji miast partnerskich w Międzynarodowym Biegu
Solidarności.
Przygotowanie i obsługa wizyty Prezydenta RP – Pana Bronisława Komorowskiego w
Sztumie dn. 29.04.2014r.

W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych:
1. Ochrona zdrowia – w dniu 3 maja 2014r w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie
odbyła się rejestracja osób, które chcą zostać dawcami szpiku kostnego. Akcja została
zorganizowana przy współpracy z Fundacją DKMS – Baza Dawców Komórek
Macierzystych, zajmującą się przeszczepami szpiku kostnego i komórek
krwiotwórczych. Podczas akcji zarejestrowano 17 osób.
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 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie
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3.

4.

5.
6.

7.

dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych, poprzez przelanie transz przyznanych dotacji.
Realizacja Uchwały Nr X/85/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia
2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 2011r.
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym poprzez przygotowanie
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie przyznania stypendiów
sportowych, wykazu zawodników, którym przyznano stypendium oraz przygotowanie
umów z zawodnikami. Stypendium sportowe w 2014 roku zostało przyznane:
Agnieszce Borowskiej, Andrzejowi Rogiewiczowi, Jarosławowi Biskupowi,
Danielowi Wieliczko, Kacprowi Orlińskiemu, Filipowi Fehlau, Kamilowi
Jesionkowskiemu, Michałowi Kozłowskiemu, Cyprianowi Korinthowi, Jakubowi
Cysewskiemu i Emilii Wlazińskiej.
Realizacja Uchwały Nr XXXVI/351/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30
listopada 2013r. 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 2014”, poprzez rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań
publicznych w 2014 roku. Przygotowanie i podpisanie umów oraz przelanie dotacji
stowarzyszeniom wyłonionym w drodze w/w Otwartego Konkursu Ofert.
Przygotowanie Harmonogramu przelewów dotacji na rok 2014.
Przygotowanie kalendarza imprez i zgłoszenie Miasta i Gminy Sztum do udziału
w Europejskim Tygodniu Sportu, jak również przygotowanie sprawozdania
końcowego z jego realizacji.
Zgłoszenie udziału i przygotowanie wyjazdu przedstawicieli z terenu Miasta i Gminy
Sztum na Igrzyska Sportowe LZS o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego,
które odbędą się w dniu 14 czerwca 2014r. w gminie Linia.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY
01.04. wtorek
* 18.00: seans filmu „Kamienie na szaniec”
* 8.30: seans zbiorowy „Kamienie na szaniec”
* 12.30: seans zbiorowy „Kamienie na szaniec”
* 15.30: seans zbiorowy „Kamienie na szaniec”
* 15.30-16.30: joga
* 16.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
02.04. środa
* 18.00: seans filmu „Kamienie na szaniec”
* 9.00: seans zbiorowy „Kamienie na szaniec”
* 11.15: seans zbiorowy „Kamienie na szaniec”
* 10.00 – 11.30: Kubuś Puchatek spotkanie dzieci
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 14.00 : zajęcia muzyczne: gra na gitarze
* 15.00 – 18.30 : tańce
* 17.00: kawiarenka UMiG
03.04. czwartek
* 10.45 – 11.45: warsztaty Tańca Ludowego
* 15.00 – 18.00: Klub Plastyka
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 13.00 : zajęcia muzyczne
* 17.00 – 18.00 : zajęcia taneczne
* 18.00: koncert piosenki francuskiej Deja vu
04.04. piątek
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* 18.00: seans filmu „Witaj w klubie”
* Czernin: konkurs potraw „Stół wielkanocny”
* 13.00-16.00: XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
* 14.30 – 16.00 : zajęcia teatralne
* 16.00: rękodzieło UTW
05.04. sobota
* 18.00: seans filmu „Witaj w klubie”
* 9.00 : zajęcia muzyczne
06.04. niedziela
* 18.00: seans filmu „Witaj w klubie”
07.04. poniedziałek
* 17.00 – 18.00: fitness
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 15.00 – 20.00 : zajęcia taneczne
* 17.00: warsztaty ruchowe dla UTW
08.04. wtorek
* 18.00: DKF „Nimfomanka”
* 15.30-16.30: joga
* 16.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
09.04. środa
* 10.00 – 11.30: Kubuś Puchatek spotkanie dzieci
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 14.00 : zajęcia muzyczne: gra na gitarze
* 15.00 – 18.30 : tańce
* 16.00: wykład o relaksacji (UTW)
10.04. czwartek
* 10.00: Cała Polska Czyta Dzieciom
* 10.45 – 11.45: warsztaty Tańca Ludowego
* 15.00 – 18.00: Klub Plastyka
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 13.00 : zajęcia muzyczne
* 17.00 – 18.30 : zajęcia taneczne
* 18.00 – 19.00: warsztaty Tańca Ludowego
11.04. piątek
* 16.00: seans bajki „Muppety. Poza prawem”
* 12.00: Cyranka - otwarcie wystawy
* 18.30: konkurs potraw wielkanocnych
* próba orkiestry dętej
* 14.30 – 16.00 : zajęcia teatralne
12.04. sobota
* 9.00 : zajęcia muzyczne
* 16.00: seans bajki „Muppety. Poza prawem”
13.04. niedziela
* 16.00: seans bajki „Muppety. Poza prawem”
* 18.30: „Rocznica ślubu” spektakl teatralny
14.04. poniedziałek
* 17.00 – 19.00: fitness
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 15.00 – 20.00 : zajęcia taneczne
* 17.00: warsztaty ruchowe dla UTW
15.04. wtorek
* 15.30 – 16.30: joga
* 16.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
* 19.00 : Bartosz Mazerski - wieczór wspomnień
16.04. środa
* 10.00 – 11.30: Kubuś Puchatek spotkanie dzieci
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 14.00 : zajęcia muzyczne: gra na gitarze
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* 15.00 – 18.30 : tańce
* 8.00 – 13.00 : Bartosz Mazerski - spotkanie z młodzieżą
* 17.30: sala kinowa występ Dzieci –Taniec Ludowy
17.04. czwartek
* 15.00 – 18.00: Klub Plastyka
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 13.00 : zajęcia muzyczne
* 17.00 – 18.30 : zajęcia taneczne
* 18.00 – 19.00: warsztaty Tańca Ludowego
18.04. piątek
* 14.30 – 16.00 : zajęcia teatralne
* 18.00 – 19.00: taniec ludowy
22.04. wtorek
* 16.00: „Karol. Człowiek który został świętym”
* 15.30-16.30: joga
* 16.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
23.04. środa
* 16.00: „Karol. Człowiek który został świętym”
* 10.00 – 11.30: Kubuś Puchatek spotkanie dzieci
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 14.00 : zajęcia muzyczne: gra na gitarze
* 15.00 – 18.30 : tańce
* 16.00: wykład na temat relaksacji (UTW)
24.04. czwartek
* 16.00: „Karol. Człowiek który został świętym”
* 17.00: wernisaż „Kontrasty”
* 10.00: seans zbiorowy „Karol…”
* 15.00 – 18.00: Klub Plastyka
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 13.00 : zajęcia muzyczne
* 17.00 – 18.30 : zajęcia taneczne
* 18.00 – 19.00: warsztaty Tańca Ludowego
* 16.00: spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej (UTW)
25.04. piątek
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
26.04. sobota OKR
27.04. niedziela OKR
28.04. poniedziałek
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 15.00 – 20.00 : zajęcia taneczne
* 16.00: warsztaty muzyczne (UTW)
* 16.00 – casting do spektakli teatralnych PAT
29.04. wtorek
* 18.00: DKF „Tajemnica Filomeny”
* 16.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
* 15.30 – 16.30: joga UTW
* 8.00 – 17.00 : próby, warsztaty PAT
30.04. środa
* 10.00 – 11.30: Kubuś Puchatek spotkanie dzieci
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 14.00 : zajęcia muzyczne: gra na gitarze
* 15.00 – 18.30 : tańce
* 16.00: warsztaty z rękodzieła (UTW)
* 8.00 : spektakle i próby PAT
02.05. piątek
* 18.00: seans filmu „Niebo istnieje… naprawdę”
03.05. sobota
* obchody 3 maja i Bieg Solidarności
* 18.00: seans filmu „Niebo istnieje… naprawdę”
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04.05. niedziela
* 12.00 – festyn na Zajezierzu
05.05. poniedziałek
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 15.00 – 20.00 : zajęcia taneczne
* 17.00: warsztaty ruchowe dla UTW
06.05. wtorek
* 18.00: DKF „Smak curry”
* 15.30: joga UTW
* 16.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
07.05. środa
* 13.30 – 22.00: pokaz Welmax
* 10.00 – 11.30: Kubuś Puchatek spotkanie dzieci
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 14.00 : zajęcia muzyczne: gra na gitarze
* 15.00 – 18.30 : tańce
08.05. czwartek
* 10.30 : Miss próba
* 10.00: Cała Polska Czyta Dzieciom
* 15.00 – 18.00: Klub Plastyka
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 13.00 : zajęcia muzyczne
* 17.00 – 18.30 : zajęcia taneczne
* 18.00 – 19.00: warsztaty Tańca Ludowego
* nagłośnienie SOSW Uśnice
* 15.15 : Pionkolandia
09.05. piątek
* 10.30: Miss próba
* 18.00: seans filmu „Kochanie chyba Cię zabiłem”
* 14.30 – 16.00 : zajęcia teatralne
10.05. sobota
* 18.00: seans filmu „Kochanie chyba Cię zabiłem”
* 9.00 : zajęcia muzyczne
11.05. niedziela
* Wybory Miss
* 20.00: seans filmu „Kochanie chyba Cię zabiłem”
12.05. poniedziałek
* 17.00: kawiarenki UMiG
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 15.00 – 20.00 : zajęcia taneczne
* 16.00 : warsztaty muzyczne dla UTW
13.05. wtorek
* 15.30: joga UTW
* 16.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
* 16.30 – 17.30 : śpiewy ludowe
14.05. środa
* 10.00 – 11.30: Kubuś Puchatek spotkanie dzieci
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 14.00 : zajęcia muzyczne: gra na gitarze
* 15.00 – 18.30 : tańce
* 16.00 : wykład „Teoria a praktyka w relaksacji”
15.05. czwartek
* 17.00: wykład TMZS
* 15.00 – 18.00: Klub Plastyka
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 13.00 : zajęcia muzyczne
* 17.00 – 18.30 : zajęcia taneczne
* 18.00 – 19.00: warsztaty Tańca Ludowego
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16.05. piątek
* lekcje w kinie
* 18.00: seans filmu „Niesamowity Spider Man 2”
* 14.30 – 16.00 : zajęcia teatralne
* 13.00 – 16.00: debata Starostwo
17.05. sobota
* 18.00: seans filmu „Niesamowity Spider Man 2”
* 9.00 : zajęcia muzyczne
18.05. niedziela
* 18.00: seans filmu „Niesamowity Spider Man 2”
19.05. poniedziałek
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 15.00 – 20.00 : zajęcia taneczne
* 17.00: warsztaty ruchowe dla UTW
20.05. wtorek
* 18.00 : DKF „Hardkor Disko”
* 15.30: joga UTW
* 16.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
* 14.30 : spotkanie z komisarzem Unijnym
21.05. środa
* 9.00: koncert dla Gimnazjum
* 11.00 : koncert dla Gimnazjum
* 10.00 – 11.30: Kubuś Puchatek spotkanie dzieci
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 14.00 : zajęcia muzyczne: gra na gitarze
* 15.00 – 18.30 : tańce
* 16.00 – 18.00 : warsztaty z rękodzieła UTW
22.05. czwartek
* 15.00 – 18.00: Klub Plastyka
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 13.00 : zajęcia muzyczne
* 17.00 – 18.30 : zajęcia taneczne
* 18.00 – 19.00: warsztaty Tańca Ludowego
* 17.00 : UTW- spotkanie z Burmistrzem, Leszkiem Taborem
23.05. piątek
* Otwarcie Przeglądu Sztuki Więziennej
* 14.30 – 16.00 : zajęcia teatralne
24.05. sobota
* 18.00: seans filmu „Inna kobieta”
* 9.00 : zajęcia muzyczne
25.05. niedziela
* 18.00: seans filmu „Inna kobieta”
26.05. poniedziałek
* 18.00: seans filmu „Inna kobieta”
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 15.00 – 20.00 : zajęcia taneczne
27.05. wtorek
* 13.00 – 16.00: pokaz
* 16.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
28.05. środa
* 10.00 – 11.30: Kubuś Puchatek spotkanie dzieci
* 13.00-14.00: joga UTW
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 14.00 : zajęcia muzyczne: gra na gitarze
* 15.00 – 18.30 : tańce
29.05. czwartek
* 9.00 – 14.00: Pionkolandia
* 17.00: zakończenie roku akademickiego UTW, spektakl grupy Carpe Diem
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* 15.00 – 18.00: Klub Plastyka
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 13.00 : zajęcia muzyczne
* 17.00 – 18.30 : zajęcia taneczne
* 18.00 – 19.00: warsztaty Tańca Ludowego
30.05. piątek
* 16.00: seans bajki „Rio 2”
31.05. sobota
* 16.00: seans bajki „Rio 2”
* 9.00 : zajęcia muzyczne
* Dni Powiatu Biała Góra

Burmistrz Sztum
Leszek Tabor
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