INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

Informacja
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XLIII sesja Rady Miejskiej- 02 lipca 2014 r.)
W okresie międzysesyjnym przygotowałem 6 projektów uchwał, które są
przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Na XLII sesji w dniu 13 czerwca lipca br. nie
przedstawiałem informacji z działalności międzysesyjnej- była to sesja absolutoryjna,
na której Rada podjęła 11 uchwał
Ponadto w okresie międzysesyjnym podjąłem następujące decyzje, zarządzenia i
rozstrzygnięcia.
I. W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:
Zmian w budżecie gminy na 2014 rok w związku z:
I. Zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale 852 „Pomoc
społeczna” w rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe” na dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji - zwrot nienależnie
pobranego zasiłku okresowego przez klienta MGOPS za 2013 rok w kwocie 177 zł (§
2910) i wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań (§2910) na zwrot w/w zasiłku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku.
II.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej kwotę 62.000 zł
do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska” rozdz. 90095
„Pozostała działalność” na wydatki majątkowe §6050 na zadanie inwestycyjne pn.:
a) „Zakup i montaż wiat przystankowych w m.in. Koniecwałd ZR i inne” kwotę
30.000 zł, na zakup dodatkowych wiat przystankowych w miejscowościach
Sztumskie Pole 3 sztuki i Sztumska Wieś 2 sztuki,
b) „Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum
(Przedszkole Nr 1 w Sztumie i Michorowo) kwotę 32.000 zł na wykonanie robót
dodatkowych.

III.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków:
a) między rozdziałami w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z rozdz. 80110
„Gimnazja” z wydatków bieżących w tym dotacje na zadania bieżące (§2540)
kwotę 7.000 zł do rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4270) na
przeprowadzenie remontu schodów w Szkole Podstawowej Nr 2w Sztumie.

IV.

W planie finansowym wydatków na zadania zlecone dokonano przeniesienia:
a) między paragrafami, w dziale 751„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz. 75113 „Wybory do Parlamentu
Europejskiego” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym świadczenia
na rzecz osób fizycznych kwotę 1.000 zł z (§3020) na (§3030) w celu właściwej
klasyfikacji (na zwrot kosztów podróży),
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b) między grupami wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85212
„Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w wydatkach
bieżących jednostek budżetowych, ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę
20.000 zł (z §3110) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na
§4580), z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odsetki naliczone
od zaległych zasiłków dla opiekunów (osób, które utraciły prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia
2014r. realizującą wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 roku w
sprawie ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów).

II. W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I SPRAW
OBYWATELSKICH:
W okresie sprawozdawczym:
1) Zostały zakończone roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu na
plac zabaw przy ulicy Chełmińskiej w Sztumie.
2) Wydano 6 decyzji na uzgodnieniu dokumentacji przebiegu inwestycji w zakresie:
budowy kanalizacji, linii energetycznej, sieci gazowej.
3) Wydano 5 decyzji dotyczących zjazdu z dróg gminnych.
4) Podpisano umowę na przygotowanie kompleksowego audytu ( ekspertyzy, analizy,
opinie) oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy, wykonanie do
30.06.2014 r.
5) Podpisano umowę na dostawę i montaż 11sztuk wiat przystankowych do realizacji w
terminie do 15 sierpnia 2014 roku.
6) Podpisano umowę na wykonanie 11 płyt w celu umocowania wiaty przystankowych,
termin realizacji do 31.07.2014 r.
7) Ogłoszono przetarg na modernizację ulicy Reymonta w Czerninie z terminem
składania ofert do dnia 02.07.2014 r.
8) Podpisano umowę na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych o
nawierzchni bitumicznej (prace w toku).
9) Trwają prace w zakresie modernizacji dróg gminnych płytami jumbo, prace
rozpoczęto w dniu 16 maja 2014 r. wykonano 20% zadania.
10) Od dnia 01.06.2014 roku do dnia 27.06.2014 roku dokonano do Centralnej
Ewidencji działalności gospodarczej 84 wpisy w tym: 13 wpisów o rozpoczęcia
działalności, 8 wpisów zakończenia działalności, pozostałe 63 wpisy dotyczą
wznowienia, zmian wpisu, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
11) Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w gastronomii, 1 zezwolenie na
sprzedaż alkoholu w detalu.
12) Wydano 3 decyzje zmiany zgody stron w sprawie sprzedaży alkoholu w detalu.
13) W ramach zadania „ Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z
terenu miasta i gminy Sztum, dokonano sterylizację i kastrację 6 kotów.
14) Zmieniono aglomerację dotyczącą ścieków komunalnych w Gminie Sztum w ramach
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – stosowny wniosek
wraz z mapami określającymi aglomerację złożono w Urzędzie Wojewódzkim;
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15) Opracowano koncepcję nasadzeń roślinami wieloletnimi na terenie miasta;
16) Wydano decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania dla realizacji
przedsięwzięcia polegającego w zakresie przetwarzania odpadów opakowaniowych z
tworzyw sztucznych, które zostanie zlokalizowane na terenie Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej;
17) Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej
dla przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Sztum-Górki – Kołoząb;
18) Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej
dla przebudowy mostu na drodze gminnej Nowa Wieś – Postolin.
19) Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydano decyzję odmowną
dla określenia środowiskowych uwarunkowań dla budowy turbiny wiatrowej na
działce nr 184/7 w miejscowości Koślinka.
20) Po przeprowadzeniu w dniu 8 czerwca br. akcji ekologicznej „Drzewko za
makulaturę” zebrano ponad 5 ton makulatury i rozdysponowano ok. 1800 sadzonek
drzew i krzewów.
21) W ramach obsługi dotyczącej gospodarowania odpadami z terenów nieruchomości
przez okres ostatnich 5 m-cy, PWiK odebrał 692,83 ton zmieszanych odpadów
komunalnych , 90,62 ton szkła, 30,93 ton papieru oraz 45,63 ton plastiku.
22) W związku z niezłożeniem deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wydano 14 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
23) Złożono 2 oświadczenia o niezamieszkiwaniu na terenie swojej posesji.
24) W wyniku kontroli
przeprowadzonych przez podmiot odbierający odpady
komunalne zgłoszono kilka przypadków złej segregacji. Wysłano 6 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 na konsekwencje wynikające
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
III.

W

ZAKRESIE

REFERATU

GOSPODARKI

NIERUCHOMOŚCIAMI,

PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU
1. 05.06.2014 r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 372/2
położonej w Sztumskim Polu z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno – usługową.
Przetarg wygrała firma „Elita” sp. z o.o. w Sztumie za cenę 60.600,00 zł. Dnia
26.06.2014 r. podpisano akt notarialny.
2. 11.06.2014 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 573/7 o
powierzchni 166,00 m2 położonej w obrębie II m. Sztum z przeznaczeniem na
zabudowę o funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, handlu i usług. Cena
wywoławcza 16.600,00 zł netto. Termin przetargu 31.07.2014 r. godz. 12.00.
3. 26.06.2014 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
zabudowanej położonej w Nowej Wsi, działka nr 177/2 o powierzchni 800,00 m2,
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego. Przewidywany termin
przetargu wrzesień 2014 r.
Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na cel
mieszkaniowy tj. działkę nr 279/11 o pow. 0,0344 ha, położoną w Sztumie przy ul.
Gdańskiej.
Zakończono osiem postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu
podziału nieruchomości w miejscowościach Zajezierze, Sztumska Wieś, Nowa Wieś,
Koniecwałd, Barlewice i Biała Góra. Siedem stron dokonało wpłaty jednorazowo, jedna
rozłożyła opłatę na 3 raty. Łączna suma wpłat to 5 842,00 zł.
Wydano trzy postanowienia i cztery decyzje w sprawie podziału nieruchomości
gruntowych będących własnością osób fizycznych, jak i własnością Gminy Sztum w
miejscowościach obrębie I i IV miasta Sztum, Sztumskim Polu i Gościszewie.
Dokonano wyceny nieruchomości – pod drogi w obrębie Kępina– które w dalszym
postępowaniu przejdą do gminnego zasobu nieruchomości.
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Sportu, że nasz wniosek o
dofinansowanie stadionu miejskiego został pozytywnie rozpatrzony. W pierwszym
etapie przewidziana jest budowa budynku zaplecza sanitarno- szatniowego. W drugim
etapie wykonanie skoczni, płyty, bieżni i pozostałych prac. Inwestycja zostanie
rozpoczęta w tym roku, a zakończenie przewidziane jest na rok 2015.
Wydano
- 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 4 decyzje o warunkach zabudowy,
- 27 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie miejscowym/studium,
- 5 zaświadczeń o nadaniu numeru budynku

IV. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU:
I.
Zamówienia publiczne
1. Ogłoszono przetargi na:
1) Roboty budowlane – Modernizacja mostu w Koniecwałdzie, Przetarg ogłoszono w
dniu 05.06.2014r., wpłynęło 5 ofert. O udzielenie zamówienia ubiega się pięciu
Wykonawców, cena najtańszej oferty wynosi 328.460,50zł czyli przewyższa kwotę
zabezpieczoną w budżecie. Po zabezpieczeniu środków finansowych na realizacje
zadania, rozpoczną się prace komisji nad badaniem ofert.
2) roboty budowlane – Modernizacja ul. Reymonta w miejscowości Czernin, Przetarg
ogłoszono w dniu 13.06.2014r., Termin składania ofert - 03.07.2014 godzina 12:00.
3) roboty budowlane - Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z małą architekturą
wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul. Jagiełły w
Sztumie do ul. Kwidzyńskiej). Termin składania ofert - 10.07.2014 godzina 12:00.
II. 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”. Termin zakończenia prac projektowych przedłużono do 31
sierpnia 2014 r.
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1.2. na „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie –
ETAP II” Projektant jest na etapie uzgadniania dokumentacji.
2. Zostały zakończone prace nad dokumentacją projektową:
2.1. na „Budowę ciągu komunikacyjnego wzdłuż linii brzegowej Jeziora Barlewickiego
przy terenie targowiska miejskiego w Sztumie”. Dokumentacja projektowa została
zakończona i przekazana Zamawiającemu.
Starosta Sztumski wydał pozwolenie na budowę w dniu 18.06.2014 r.
2.2. na urządzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra. Dokumentacja
projektowa została zakończona i przekazana Zamawiającemu.
Starosta Sztumski nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Białej Górze i remont dwóch boisk sportowych
w miejscowości Biała Góra. Roboty budowlane są na ukończeniu. Zrealizowano dostawę
wraz z montażem wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Białej Górze.
4. Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie
Wykonawcą robót jest firma z Kwidzyna – Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
„CELBUD – Przemysłówka”. Inspektorem wiodącym nad robotami jest Władysław
Gabryniewski ze Starogardu Gdańskiego.
Roboty budowlane są znacznie zaawansowane, wykonano mury, konstrukcję dachu, trwają
roboty tynkarskie. Prace przebiegają sprawnie.
W dniu 2 czerwca br. przeprowadzono odbiór częściowy robót. Termin zakończenia
inwestycji - 14 październik 2014r.
5. Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz
z przyległymi murami.
Wykonawca robót budowlanych tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
„CELBUD – Przemysłówka” Sp. z o.o. z Kwidzyna zgłosił w dniu 30.05.2014r. zadanie do
odbioru końcowego, Komisja w dniu 12.06.2014r. rozpoczęła czynności odbiorowe
i stwierdziła usterki, które wskazała do usunięcia w terminie do 30.06.2014r.
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Budownictwa „ALFA” sp.
z o.o. z Kwidzyna. Roboty budowlane w toku. Udzielono zamówienie uzupełniające na
dodatkową przepompownie przydomową w systemie zaprojektuj i wybuduj, koszt
wyniesie 29.242,10zł, termin wykonania ustalono jak dla zadania podstawowego czyli do
30.09.2014r.
7. Urządzenia fitness.
Podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym z Panem
Tomaszem Zagórskim z Torunia, termin wykonania – 16 lipca 2014r. (koszt 43.911,00zł).
8. Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na działce nr.3 obr. III m. Sztum wraz z
budową zejścia do Jeziora Szumskiego i budową pomostu pływającego
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe BUD-EKO z Kwidzyna
(wartość robót 115 440,00zł), termin wykonania robót ustalono na 14.07.2014 r.
Zmieniono lokalizację pomostu pływającego. Wykonawca zainstalował pomost pływający.
Nadzór inwestorski sprawuje Janusz Winnicki Biuro Usług Projektowych ALTRIS s.c.
z Kwidzyna (koszt usługi 4 920 zł).
9. Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z małą architekturą wzdłuż linii
brzegowej Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul. Jagiełły w Sztumie do ul.
Kwidzyńskiej) usunięto drzewa i krzewy, które kolidowały z realizacją robót budowlanych
i ogłoszono przetarg na roboty.
10. Modernizacja mostu nad kanałem Uśnickim w m. Uśnicach
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Wykonawcą robót jest Adam Humienny prowadzący działalność gospodarczą pn.
Inwestycja Adam Humienny” z Grabowca, ( wartość robót wynosi 268.867,90zł) ,
przewidywany termin wykonania 4 października 2014r. Roboty w toku.

V. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W SZTUMIE
1. Sztumska Karta Dużej Rodziny – po podjęciu przez Radę Miejską w Sztumie w dniu
13.06.14 r. uchwały w tej sprawie rozpoczęto wdrażanie Karty na naszym terenie.
Wejdzie ona w życie z dniem 1 lipca br., natomiast tzw. „ogólnopolska” Karta weszła w
życie z dniem 16 czerwca br. W okresie międzysesyjnym złożono 8 wniosków o wydanie
Karty Dużej Rodziny.
2. 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.
3. 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%).
W dniu 30 czerwca br. podpisania została umowa dofinansowania projektu. Rozpoczęła
się rekrutacja 18 uczestników do projektu.
4. 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 czerwcu br. w uruchomionym wcześniej e-Centrum w
ŚDS w Czerninie odbyło się szkolenie z zakresu obsługi komputera i internetu.
5. 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
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realizacji działań w ramach projektu, rozpoczęto pracę w środowisku wytypowanych
rodzin. Wysokość zaplanowanego wsparcia na rodzinę w ramach projektu wynosi ponad
30.000 zł.
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; w okresie międzysesyjnym
złożono uzupełnienia i aktualizację harmonogramu projektu na wniosek instytucji
finansującej; podpisanie umowy dofinansowania projektu planowane jest na pierwszy
tydzień lipca br.
7.

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 integracyjnokulturalno- usprawniających itp. na rzecz 30 seniorów (powyżej 60 r. ż.) z terenu MiG
Sztum. W miesiącu czerwcu br. odbyły się zajęcia z terapeutami, instruktorem zajęć
kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych; zakończono szkolenia dla wolontariuszy dot.
opieki nad osobami starszymi. warsztaty umiejętności społecznych.

8. 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.
9. 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.
10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 – w ramach zadań GKRPA: monitorowano
19 rodzin dotknięte problemem alkoholowym motywując do podjęcia leczenia;
wystąpiono do biegłych o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia 2 osób; z Punktu
Konsultacyjnego „Krokus” skorzystało 32 mieszkańców MiG Sztum; odbyło się 1
posiedzenie wspólne GKRPA i 6 indywidualnych dyżurów członków GKRPA. Wybrani
specjaliści (3 osoby) rozpoczęli pracę w środowisku z 3 rodzinami dysfunkcyjnymi w
ramach realizacji nowego zadania wynikającego z GPPiRPA na rok 2014, tj. terapii
rodzin z problemem alkoholowym.
11. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęło 9 Niebieskich kart; zwołano 11 grup roboczych w celu
podjęcia działań na rzecz rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy;
wizytowano 27 rodzin, w których stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną.
12. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia Funduszu Alimentacyjnym – w okresie
międzysesyjnym Ośrodek przyjął ogółem 95 wniosków w tych sprawach, wydano 155
7|Strona

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

decyzji administracyjnych. Liczba rodzin uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to
192, natomiast świadczenia rodzinne wypłacane są dla 1166 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. W okresie międzysesyjnym
wpłynęło do Ośrodka ogółem 99 wniosków w tym zakresie.
13. W okresie międzysesyjnym wydano 150 decyzji administracyjnych w zakresu świadczeń
pomocy społecznej, 49 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 8 decyzji
dot. dodatku energetycznego.
Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało 261 rodzin (568 osób w rodzinie), z pomocy
niefinansowej skorzystało 305 rodzin (1070 osób w rodzinie).
W okresie międzysesyjnym w Ośrodku pojawiło się 5 nowych rodzin, złożonych
zostało 90 nowych wniosków.
Przeprowadzono ogółem 210 wywiadów środowiskowych, podpisano i wdrożono 10
nowe kontrakty socjalne.
W schroniskach przebywało 11 klientów, W DPS przebywało 11 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 419 dzieci.
Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystało 77 rodzin (237 osób).
Udzielano wsparcia 27 rodzinom w postaci asystenta rodziny (3 asystentów).
Natomiast z pobytu w Dziennym Ośrodku Wsparcia korzystało 9 seniorów.
14. 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).
W okresie w od 06 do 24 czerwca 2014 roku z ramienia Wojewody Pomorskiego została
przeprowadzona kontrola w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie
przyznanych dotacji na zadania własne i zlecone za rok 2013
VI. W ZAKRESIE OŚWIATY
Projekty edukacyjne i programy.
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:
 rozliczono zajęcia pozalekcyjne we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach
objętych projektem,
 realizowano zajęcia indywidualne z pedagogiem, psychologiem i doradcą
zawodowym,
 przygotowano wniosek o płatność za okres od 01.04.2014 r. – 31.05.2014 r.
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 rozliczono rachunki dot. usługi edukacyjnej
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:
 przeprowadzono 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,
 przygotowano i wysłano zawiadomienia o najkorzystniejszej ofercie w postępowaniu
przetargowym na świadczenie usług edukacyjnych
W ramach bieżącej działalności:
1) Wydano 331 decyzji na stypendia szkolne na łączną kwotę 172.038,00 zł oraz 1
decyzję na zasiłek szkolny na kwotę 530,00 zł. Obecnie trwa rozliczanie rachunków.
2) Przygotowywanie dokumentacji do awansu zawodowego nauczycieli,
3) W dniach 11.06.2014 do 13.06.2014 odbyła się Ewaluacja Zespołu Szkół w Czerninie
przeprowadzona przez wizytatorów Kuratorium Oświaty,
Imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) Z okazji Dnia Dziecka we wszystkich szkołach odbyły się festyny rodzinne,
2) Dnia 29.05.2014 wszyscy nauczyciele matematyki i przyrody ze szkół z terenu
miasta i gminy Sztum uczestniczyli w spotkaniu z zespołem badawczym z
Uniwersytetu Warszawskiego pt. : ,,Nowe interpretacje wyników znowelizowanych
egzaminów gimnazjalnych 2012-2014’’,
3) Dnia 28 maja uczeń Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II uczestnicząc w Wojewódzkiej
Gimnazjadzie zajął I miejsce w biegu na 2000 m oraz 3 miejsce w Powiatowej
Gimnazjadzie w piłce nożnej chłopców,
4) Na sali kinowej dnia 11.06.2014 odbyło się spotkanie ,,Dopalacze = śmierć’’, którego
celem było uświadomienie zebranym, jak wiele niebezpieczeństw niosą za sobą
narkotyki,
5) Od 13 czerwca 2014 roku gimnazjum sztumskie otrzymało tytuł ,,Solidarna Szkoła’’,
na który szczególnie zapracowali: Agata Sombrowska, Julia Jankiewicz, Patrycja
Rozwadowska, Weronika Wiśniewska, Witold Głogowski, Radosław Strymecki. Od
jesieni 2013 roku w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II realizowano zadania z
programu ,,Solidarnej Szkoły’’, który był jeden z elementów obchodów 25- lecia
wolnych wyborów. Społeczność gimnazjum realizowała głównie ścieżkę społeczną z
elementami ścieżki obywatelskiej. Delegacje szkół prezentowały publicznie zakres
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zadań, które zostały wykonane. Następnie odbyła się konferencja Word Cafe na
której odbyło się spotkanie z ekspertami. Konferencja odbyła się w historycznej hali
BHP Stoczni Gdańskiej. Ostatnim elementem spotkania było przyznanie
certyfikatów,
6) W Zespole Szkół w Czerninie odbyły się zajęcia w gimnazjum, które poprowadzili
studenci z Indii, Kanady i Singapuru,
7) Uczeń klasy V Zespołu Szkół w Czerninie Filip Majewski zajął 10 miejsce w
ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z matematyki PANDA 2014 oraz 5
miejsce w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z matematyki ALBUS 2014.
Ponadto uczeń został laureatem 7 miejsca w ogólnopolskim konkursie
przedmiotowym z przyrody ALBUS 2014,
8) W Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie dnia 30.05.2014 odbył się konkurs dla klas
szóstych ,,Mistrz Matematyki’’,
9) W czerwcu 2014 w SP nr 2 odbył się konkurs czytelniczy dla klas I w ramach
kampanii ,,Cała Polska czyta dzieciom’’, akcja: Szkoła z Prawami dziecka- III edycja
w ramach działań Klubu Szkół UNICEF,
10) Dnia 03.06.2014 uczniowie Zespołu Szkół w Czerninie wzięli udział w finale
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym w
Chojnicach,
11) W ZS w Czerninie w dniach 23.-26.06.2014 przeprowadzono zajęcia o
bezpieczeństwie pt. ,,Bezpieczne wakacje’’. Głównym celem zajęć było
przygotowanie uczniów do bezpiecznego spędzania letniego wypoczynku.
12) Wyjazd do Warszawy uczniów (członków ,,Pionkolandii’’) Zespołu Szkół w
Czerninie w dniu 24.06.2014 na ogólnopolskie rozgrywki w Superfarmera,
13) Uczniowie klasy I-III Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi odbyły wycieczkę do
Gdańska (ZOO, Aqua Park)
14) W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi odbyły uroczystości z okazji Dzień Rodzica.
15) W SP w Nowej Wsi odbył się cykl warsztatów: rękodzieło artystyczne, zdrowa
żywność, powiślańskie smaki,
16) Publiczne Przedszkole im. ,,Kubusia Puchatka’’ zorganizowało wycieczkę
edukacyjną do ZOO, EduPark w Gdańsku oraz Zamku w Malborku. W wycieczce
wzięło udział 8 grup przedszkolnych.
17) Wyjazd integracyjny wszystkich przedszkolaków do Stadniny koni Iskra do
Sztumskiego Pola.
18) W Publicznym Przedszkolu im ,,Kubusia Puchatka’’ zorganizowano spotkanie i
pogadankę z przedszkolakami np. pogadanki nt. hodowli i pielęgnacji psów, czy też
zapoznanie dzieci z niektórymi zwierzętami egzotycznymi. Głównym gościem
spotkania był wąż boa.
19) Otrzymaliśmy wstępne wyniki szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wyniki są
dobre i bardzo dobre, niektóre są wyższe niż w województwie. Ostateczne wyniki
będą 28 sierpnia br.
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W okresie od 6 do 24 czerwca br. z ramienia Wojewody Pomorskiego została
przeprowadzona kontrola w Miejsko- Gminnym Zespole Oświaty w zakresie przyznawania
stypendiów szkolnych i wyprawek szkolnych za rok 2013
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 6 czerwca 2014 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego VIII wniosek o płatność, wnioskowana kwota do refundacji to
1 950,73zł.
2) W dniu 09.06.2014r. wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego z prośba o przesunięcie terminu rzeczowego zakończenia realizacji
projektu z dnia 30.06.2014r., na dzień 31.07.2014r. termin finansowego
zakończenia realizacji projektu nie ulegnie zmianie, obecnie oczekujemy na decyzje
Instytucji Zarządzającej.
3) Dnia 23 czerwca 2014r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego korektę VIII wniosek o płatność, wnioskowana kwota do refundacji
nie uległa zmianie.
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: „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez
zagospodarowanie centrum miejscowości – budowę świetlicy wiejskiej i remont
dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra”.
W dniu 23 czerwca 2014 roku przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego wniosek w sprawie aktualizacji kosztów poniesionych podczas realizacji
projektu. Dodatkowo ze względu na trwające prace odbiorowe inwestycji złożono
wniosek o przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność o trzy miesiące, tj. na
wrzesień br.
5.
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 związku z niezakończoną oceną postępowania przetargowego przez Urząd
Marszałkowski Woj. Pomorskiego w dn. 23 czerwca 2014r. złożono wniosek o
przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność o jeden miesiąc, tj. do lipca br.
6. Projekt pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie”.
Projekt w trakcie realizacji.
7. Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego
Pola-etap III”.
1) W dniu 30 kwietnia 2014r. wysłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego prawomocne pozwolenia na budowę, obecnie trwa weryfikacja
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poprawności przeprowadzenia procedury OOŚ oraz uzyskanych pozwoleń na
budowę.
2) Obecnie trwają prace nad przygotowywaniem X wniosku o płatność, ostateczny
termin złożenia wniosku o płatność przypada na dzień 04.07.2014r.
8. 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".
Obecnie trwają prace nad realizacją projektu oraz dokonywaniem zamówień dot.
zakupu artykułów promocyjnych projektu.
9. Projekt pn.: „Turystyczny Sztum na Szlaku Zamków Gotyckich”.
Projekt w trakcie realizacji.
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” .
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.
11. Projekt pn.: „Questy - poszerzenie oferty turystycznej i zwiększenie atrakcyjności
turystycznej Miasta i Gminy Sztum w oparciu o innowacyjne formy rozwoju
turystyki”. Obecnie trwa weryfikacja złożonego w dniu 29 maja 2014r. wniosku o
dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
12. Projekt pn.: „Gmina Sztum w obiektywie”. Wniosek o dofinansowanie po uzyskaniu
pozytywnej oceny LGD Kraina Dolnego Powiśla, przesłany został do dalszej
weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W dniach od 30
maja do 27 czerwca przeprowadzono konkurs fotograficzny „Gmina Sztum w
obiektywie”, zebrane prace zostały ocenione 01.07.2014 roku, rozstrzygnięcie konkursu
oraz nagrodzenie zwycięzców nastąpi podczas otwarcia cyklu wystaw plenerowych na
Placu Wolności w Sztumie.
13. 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” .
Projekt w trakcie realizacji.
14. 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 „Studium komunikacyjnym poprawy dostępności miast
powiatowych oraz przestrzeni publiczny (ścieżki rowerowe) w ramach MOF Malborka”.
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15.

16.

17.

18.

17.

Planowany termin zakończenia Studium - do dn. 29.08.20
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.
W dniu 1 czerwca 2014r. w Kino- Teatrze „Powiśle” w Sztumie z okazji obchodów
„Dnia Dziecka” odbyła się premiera wyświetlenia bajki pn.: „Żaba ze Sztumu”, seans
miał charakter otwarty i cieszył się sporym zainteresowaniem.
W dniu 8 czerwca 2014r. w Sztumskim Polu podczas uroczystego „Pikniku z Iskrą”
odbyły się „IV Zawody w skokach przez przeszkody o puchar Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum”. Na terenie imprezy swoje stoisko promocyjne miało Miasto i Gmina
Sztum, na którym przeprowadzano badanie ankietowe oraz promowano atrakcje Miasta
i Gminy Sztum.
Dnia 09.06.2014r. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku IV spotkanie
negocjacyjne Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego (ZPT) dla Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Malborka z Zespołem Negocjacyjnym Samorządu
Województwa Pomorskiego. W dn. 16.06.2014r. odbyło się spotkanie z Panią M.
Chełkowską - kierownikiem RPS-u Pomorska Podróż .
W dniach 27-30.06.2014r. delegacja przedstawicieli ze Sztumu uczestniczyła
w uroczystościach związanych ze spotkaniem mieszkańców Powiatu Sztumskiego
w Bremervörde (Niemcy).

W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych:
1.

2.

Przygotowanie wyjazdu i uczestnictwo przedstawicieli z terenu Miasta i Gminy Sztum
na Igrzyska Sportowe LZS o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego, które
odbyły się w dniu 14 czerwca 2014r. w gminie Linia. Miasto i Gmina Sztum na
igrzyskach sportowych LZS o puchar Marszałka Województwa Pomorskiego
zajęła III miejsce.
W związku z Dniem Działacza Kultury organizowanym przez SCK w dn. 25.06.2014r.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum wręczył nagrody i podziękowania za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, itp.
następującym osobom: S. Michalik, D. Barańska, W. Bielecki, A. Rogowski, M.
Nowosielska, M. Czebiołko, S. Wiechowski, A. Furyk i D.Jetke.

VIII. W ZAKRESIE SPRAW ORGANIZACYJNYCH: Mieszkańcy złożyli 35
wniosków dotyczących zadań w ramach budżetu obywatelskiego, z tego 21 dotyczy terenów
wiejskich, a 14 Sztumu i Czernina. Łączna wartość zgłoszonych propozycji w złożonych
wnioskach to kwota około 3 mln zł. Natomiast w budżecie gminy na realizację zadań w
ramach budżetu obywatelskiego przeznaczono kwotę 600 tys. zł, z tego 300 tys. zł dla
Sztumu i Czernina i 300 tys. zł. na tereny wiejskie- sołectwa. Mieszkańcy zgłosili różne
pomysły za realizację zadań, z których większość dotyczy naprawy dróg, chodników,
nowych wiat przystankowych, dodatkowych lamp oświetleniowych (...). Wszystkie wnioski
przekazano do właściwych resortowo referatów Urzędu Miasta i Gminy Sztum, które
dokonają analizy formalnej, prawnej i merytorycznej. Wyniki analizy w miesiącu wrześniu
br. zostaną przedstawione Zespołowi ds. Budżetu Obywatelskiego, który zatwierdzi
wnioski. Następnie wnioski te zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Lista
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wniosków będzie podana do publicznej wiadomości na przełomie października/listopada br.,
a głosowanie przewidziano na początku roku 2015.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIE CENTRUM KULTURY
01.06. niedziela
* 16.00: seans bajki "RIO 2"
* 14.00: Dzień dziecka w Koślince
* Dzień Dziecka
02.06. poniedziałek
* 9.00: zbiorówka w kinie - SP Waplewo
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 15.00 – 20.00 : zajęcia taneczne
* 18.30 – 20.00: PAT próba
* 16.00: seans bajki "RIO 2"
* 15.30: śpiew ludowy
03.06. wtorek
* 16.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
* 18.00: DKF "WIELKIE PIĘKNO"
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
04.06. środa
* 10.00 – 11.30: Kubuś Puchatek spotkanie dzieci - wynajem sali
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 14.00 : zajęcia muzyczne: gra na gitarze
* 15.00 – 18.30 : tańce
* 18.00: próba Tańce Ludowe
* 9.00: Cała Polska Czyta Dzieciom - zakończenie akcji
* 11.00: Plac Wolności oświetlenie i nagłośnienie – Gimnazjum nr 1 (Rocznica Wolnych Wyborów)
05.06. 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
* 6.00 – 15.30: Teatr Współczesny Kraków - wynajem sali
06.06. piątek
* 14.30 – 16.00 : zajęcia teatralne
* 10.00: seans zbiorowy
* 18.00: seans filmu "POWSTANIE WARSZAWSKIE"
07.06. sobota
* 9.00 : zajęcia muzyczne
* 18.00: seans filmu "POWSTANIE WARSZAWSKIE"
* 14.00 – 17.00: Dzień Dziecka Sztumska Wieś
* święto ludowe- nagłośnienie Starostwo
08.06. niedziela
* 18.00: seans filmu "POWSTANIE WARSZAWSKIE"
* UTW wyjazd do Teatru w Gdyni na spektakl "Chłopi"
* Piknik w stajni Iskra
09.06. poniedziałek
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 15.00 – 20.00 : zajęcia taneczne
* 18.30 – 20.00: PAT próba
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* 18.00: seans filmu "POWSTANIE WARSZAWSKIE"
* 15.30: śpiew ludowy
10.06. wtorek
* 16.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
11.06. 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 – 18.00: Komenda Policji - wynajem sal
* 17.30 : kawiarenka UMiG (konferencyjna)
12.06. 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
* 10.00 – 13.00 : nagłośnienie „Orlik”
13.06. piątek
* 14.30 – 16.00 : zajęcia teatralne
* 18.00: seans filmu "TRANSCENDENCJA"
* 13.00: koncert muzyki myśliwskiej
14.06. sobota
* 9.00 : zajęcia muzyczne
* 13.00 – 16.00: Dzień Dziecka w Piekle
* 8.00: Pionkolandia
* 18.00: seans filmu "TRANSCENDENCJA"
15.06. niedziela
* 13.00 – 16.00: Dzień Dziecka Sztumskie Pole
* 18.00: seans filmu "TRANSCENDENCJA"
16.06. poniedziałek
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 15.00 – 20.00 : zajęcia taneczne
* 18.30 – 20.00: PAT próba
* 15.30: śpiew ludowy
17.06. wtorek
* 16.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
18.06. 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
20.06. piątek
* 14.30 – 16.00 : zajęcia teatralne
* 18.00: seans filmu "X-MEN"
21.06. sobota
* 9.00 : zajęcia muzyczne
* 18.00: seans filmu "X-MEN"
* Festyn Rodzinny w Postolinie
* Festyn Rodzinny w Czerninie
* Festyn w Nowej wsi
22.06. niedziela
* 18.00: seans filmu "X-MEN"
* Festyn Rodzinny w Gościszewie
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23.06. poniedziałek
* 17.00 – 19.00 : warsztaty teatralne
* 17.00: Spektakle teatralne grup "Carpe Diem", "Blackout" i "MWNJW"
* 15.00 – 20.00 : zajęcia taneczne
* 18.30 – 20.00: PAT przedstawienie
* 15.30: śpiew ludowy
24.06. wtorek
* 16.00 : zajęcia plastyczne dla dzieci
* 18.00: DKF "SZUKAJĄC VIVIAN MAIER"
25.06. środa
* 15.00 – 18.30 : zajęcia teatralne
* 14.00 : zajęcia muzyczne: gra na gitarze
* 15.00 – 18.30 : tańce
* 17.00 - Podsumowanie roku szkolnego i wręczenie nagród dla Działaczy Kultury
* 9.00: Szkoła Dzierzgoń zbiorówka „Powstanie Warszawskie”
26.06. czwartek
* 13.00 : zajęcia muzyczne
* 10.00 – 12.00: zakończenie roku 6-latków
* 17.00: wykład TMZS
* 18.00: spektakl teatralny
* 14.00 – 17.00: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - wynajem sali
* 18.00: Seans w ramach cyklu: Historia kina - "Pancernik Potiomkin"
27.06. piątek
* 14.30 – 16.00 : zajęcia teatralne
* 11.30: zakończenie VI klas
* 18:00: seans filmu "CZAROWNICA"
28.06. sobota
* 18:00: seans filmu "CZAROWNICA"
* 11:00: zbiorówka LO
* 9.00 : zajęcia muzyczne
* 15.00 - NOC ŚWIĘTOJAŃSKA na Plaży Miejskiej
* 19.00 „Prowincja” - wynajem sal
29.06. niedziela
* 18:00: seans filmu "CZAROWNICA"
* 16.00 – 19.00: Dzień Dziecka w Koniecwałdzie
30.06. poniedziałek
* 18.30: PAT próba
* 15.30: śpiew ludowy
* 14.00 - 16.00 - warsztaty rockowe dla młodzieży
1.07. wtorek
* 14.00 - 16.00 - warsztaty rockowe dla młodzieży
2.07. środa
* 14.00 - 16.00 - warsztaty rockowe dla młodzieży

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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